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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

26.11.2018 B8-0547/1 

Muudatusettepanek  1 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 

Puuetega naiste õigused 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et kokkuhoiumeetmed 

mõjutavad negatiivselt naisi ja puuetega 

inimesi üldiselt, mille tulemuseks on 

mitmekordne diskrimineerimine; 

H. arvestades, et kokkuhoiumeetmed 

mõjutavad negatiivselt naisi ja puuetega 

inimesi üldiselt, mille tulemuseks on 

mitmekordne diskrimineerimine; 

arvestades, et puuetega inimeste 

sotsiaalmajanduslik olukord on oluliselt 

halvenenud, kuna EL on kehtestanud 

kokkuhoiupoliitika ning ründab sotsiaalseid 

ja tööõigusi, mis on eriti avaldanud mõju 

puuetega naistele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 

Puuetega naiste õigused 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 C a. arvestades, et puuetega inimeste 

põhiõigusi eiratakse pidevalt nii avalikus 

kui ka erasektoris, kui raskendatakse nende 

juurdepääsu palgatööle, mis annaks neile 

õigusi; arvestades, et puuetega inimeste 

kutseõpe on ebapiisav vajaduste täitmiseks 

ja selleks, mida sellega oleks võimalik 

saavutada, et see võimaldaks omandada 

tööelus osalemiseks vajalikke teadmisi, 

oskusi ja pädevusi; 

Or. en 
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João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 

Puuetega naiste õigused 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

M. arvestades, et puuetega inimestel ja 

eelkõige puuetega naistel on väiksem 

sissetulek ning nad on suuremas vaesuse ja 

sotsiaalse tõrjutuse ohus; arvestades, et 

töötavate puuetega naiste olukord on aja 

jooksul võrreldes meeste olukorraga 

halvenenud (naiste palgavaesuse määr oli 

2007. aastal 10 % ja 2014. aastal 12 %); 

M. arvestades, et puuetega inimestel ja 

eelkõige puuetega naistel on väiksem 

sissetulek ning nad on suuremas vaesuse ja 

sotsiaalse tõrjutuse ohus; arvestades, et 

vaesus ja tõrjutus muutub jäävaks seal, 

kus sotsiaalkaitse on ilmselgelt ebapiisav; 
arvestades, et töötavate puuetega naiste 

olukord on aja jooksul võrreldes meeste 

olukorraga halvenenud (naiste 

palgavaesuse määr oli 2007. aastal 10 % ja 

2014. aastal 12 %); 

Or. en 
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João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 

Puuetega naiste õigused 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus O 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

O. arvestades, et toetus, kaitse, 

teavitamine ning hooldus- ja 

tervishoiuteenused, kaasa arvatud need, 

mis on seotud esmatasandi tervishoiu, 

naistevastase vägivalla, lapsehoolduse ja 

emadusega, peaksid olema täielikult 

kättesaadavad kõigis keeltes, vormides ja 

formaatides kõigi naiste jaoks, eriti 

puuetega naiste ja tütarlaste jaoks; 

O. arvestades, et tervisekeskuste, 

haiglaravi, toetustoodete, ravimite ning 

seireks ja rehabilitatsiooniks oluliste 

ravimeetodite kättesaadavus on jätkuvalt 

raskendatud; arvestades, et jätkuvad 

tõsised liikuvusega seotud probleemid, 

olgu need siis tingitud arhitektuurilistest 

takistustest, mis takistavad liiklust 

avalikes kohtades ja tänavatel, või 

piiratud juurdepääsust avalikule ja 

kollektiivsele transpordile; arvestades, et 

on säilinud kommunikatsioonitõkked 

(näiteks avalike teenuste puhul viipekeele 

tõlkide vähesus ja televisiooni halb 

kättesaadavus kurtidele), mis piiravad ja 

takistavad juurdepääsu avalikele 

teenustele ja teabele; arvestades, et toetus, 

kaitse, teavitamine ning hooldus- ja 

tervishoiuteenused, nagu need, mis on 

seotud esmatasandi tervishoiu, 

naistevastase vägivalla, lapsehoolduse ja 

emadusega, peaksid olema täielikult 

kättesaadavad kõigis keeltes, vormides ja 

formaatides kõigi naiste jaoks, eriti 

puuetega naiste ja tütarlaste jaoks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0547/2018 
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naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 

Puuetega naiste õigused 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Q 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Q. arvestades, et vaatamata arvukatele 

rahvusvahelistele konventsioonidele ja 

Euroopa õiguse sätetele ning samuti 

praegusele puudega inimesi käsitlevale 

Euroopa strateegiale, ei saa puuetega 

inimesed ikka veel täiel määral kasutada 

kodaniku- ja sotsiaalseid õigusi; 

arvestades, et puuetega naised ja 

tütarlapsed on soolise võrdõiguslikkusega 

seotud otsustusprotsessis ja selle 

rakendamisel tehtavates edusammudes 

endiselt tõrjutud positsioonis; 

Q. arvestades, et vaatamata arvukatele 

rahvusvahelistele konventsioonidele ja 

Euroopa õiguse sätetele ning samuti 

praegusele puudega inimesi käsitlevale 

Euroopa strateegiale, ei saa puuetega 

inimesed ikka veel täiel määral kasutada 

kodaniku- ja sotsiaalseid õigusi; arvestades, 

et ei ole tagatud võrdne juurdepääs 

kultuurile, spordile ja vabale ajale ning 

võrdne osalemine ühiskondlikus ja 

poliitilises elus; arvestades, et nendes 

valdkondades töötavad spetsialistid on 

alaväärtustatud; arvestades, et kõiki eespool 

nimetatud konventsioone- ja sätteid ei võeta 

süstemaatiliselt arvesse, ning samal ajal 

eiratakse endiselt töötajate ja puuetega 

inimeste põhiõigusi; arvestades, et puuetega 

naised ja tütarlapsed on soolise 

võrdõiguslikkusega seotud otsustusprotsessis 

ja selle rakendamisel tehtavates 

edusammudes endiselt tõrjutud positsioonis; 

Or. en 
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Bermejo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 

Puuetega naiste õigused 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus W 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

W. arvestades, et täielik integreerimine 

ühiskonda saavutatakse peamiselt 

kvaliteetse tööhõive ning kättesaadava ja 

kaasava hariduse kaudu ning seetõttu ei 

peeta tööhõivet ainult sissetulekuallikaks, 

kuna sellest on saanud ka sotsiaalse 

integratsiooni mehhanism, sest see loob 

seose ühiskonnaga, inimestevahelisi 

suhteid ning ühiskondlikus, kultuuri- ja 

majanduselus osalemise tunde; 

W. arvestades, et riiklikus 

koolisüsteemis on puudus inimressurssidest 

ning materiaalsetest ja pedagoogilistest 

vahenditest hariduslike erivajadustega laste 

ja noorte asjakohaseks abistamiseks ja 

tõhusaks kaasamiseks; arvestades, et täielik 

integreerimine ühiskonda saavutatakse 

peamiselt kvaliteetse tööhõive ning 

kättesaadava hariduse kaudu; arvestades, et 

tööhõivet ei peeta mitte ainult 

sissetulekuallikaks, vaid sellest on saanud 

ka sotsiaalse integratsiooni mehhanism, 

sest see loob seose ühiskonnaga, 

inimestevahelisi suhteid ning 

ühiskondlikus, kultuuri- ja majanduselus 

osalemise tunde; 

Or. en 
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João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 

Puuetega naiste õigused 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 16 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 16 a. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

jõustaksid võrdse töö eest võrdse tasu 

maksmise põhimõtte, võitleksid töötasuga 

seotud diskrimineerimise vastu ning 

tagaksid naiste ja meeste võrdõiguslikkuse, 

sealhulgas seoses puuetega inimestega; 

Or. en 

 

 


