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26.11.2018 B8-0547/1 

Amendement  1 

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

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

Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Situatie van vrouwen met een handicap 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat 

bezuinigingsmaatregelen over het 

algemeen negatieve gevolgen hebben voor 

vrouwen en personen met een handicap, 

wat tot meervoudige discriminatie kan 

leiden; 

H. overwegende dat 

bezuinigingsmaatregelen over het 

algemeen negatieve gevolgen hebben voor 

vrouwen en personen met een handicap, 

wat tot meervoudige discriminatie kan 

leiden; overwegende dat de sociaal-

economische situatie van personen met een 

handicap ernstig is verslechterd als gevolg 

van het bezuinigingsbeleid van de EU en 

haar aanvallen op de sociale en 

arbeidsrechten, die met name vrouwen met 

een handicap hebben getroffen; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/2 

Amendement  2 

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

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

Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Situatie van vrouwen met een handicap 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat personen met een 

handicap dagelijks fundamentele rechten 

worden ontzegd als gevolg van 

aanhoudende moeilijkheden in verband met 

de toegang tot een betaalde baan en de 

daaraan gekoppelde rechten, zowel bij de 

overheid als in de particuliere sector; 

overwegende dat de beroepsopleidingen 

voor personen met een handicap niet 

beantwoorden aan wat nodig is en wat 

verwezenlijkt zou kunnen worden om de 

verwerving van de kennis, vaardigheden en 

competenties die noodzakelijk zijn voor 

inclusie in het beroepsleven mogelijk te 

maken; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/3 

Amendement  3 

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

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

Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Situatie van vrouwen met een handicap 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat personen met een 

handicap, en in het bijzonder vrouwen met 

een handicap, een lager inkomen hebben en 

een hoger risico op armoede en sociale 

uitsluiting lopen; overwegende dat de 

situatie van werkende vrouwen met een 

handicap in de loop ter tijd is verslechterd 

in vergelijking met die van mannen (de 

armoede onder werkende vrouwen bedroeg 

in 2007 10 % en in 2014 12 %); 

M. overwegende dat personen met een 

handicap, en in het bijzonder vrouwen met 

een handicap, een lager inkomen hebben en 

een hoger risico op armoede en sociale 

uitsluiting lopen; overwegende dat 

armoede en uitsluiting blijven bestaan 

wanneer de sociale bescherming duidelijk 

ontoereikend is; overwegende dat de 

situatie van werkende vrouwen met een 

handicap in de loop der tijd is verslechterd 

in vergelijking met die van mannen (de 

armoede onder werkende vrouwen bedroeg 

in 2007 10 % en in 2014 12 %); 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/4 

Amendement  4 

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

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

Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Situatie van vrouwen met een handicap 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat ondersteuning, 

bescherming, communicatie, evenals zorg- 

en gezondheidsdiensten, bijvoorbeeld op 

het gebied van basisgezondheidszorg, 

geweld tegen vrouwen, kinderopvang en 

moederschap, volledig toegankelijk dienen 

te zijn in alle talen, vormen en formaten, 

voor alle vrouwen, en in het bijzonder voor 

vrouwen en meisjes met een handicap; 

O. overwegende dat er nog steeds 

moeilijkheden zijn bij de toegang tot 

gezondheidsdiensten, ziekenhuiszorg, 

ondersteunende producten, 

geneesmiddelen en essentiële therapieën 

voor toezicht en revalidatie; overwegende 

dat er nog steeds ernstige 

mobiliteitsproblemen zijn, zowel door 

bouwkundige belemmeringen die de 

doorgang in openbare ruimten en straten 

verhinderen, als door een beperkte 

toegang tot openbaar en collectief 

vervoer; overwegende dat er nog steeds 

communicatiebelemmeringen zijn (zoals 

het gebrek aan gebarentolken in openbare 

diensten en een gebrekkige 

toegankelijkheid van televisie voor doven), 

die de toegang tot overheidsdiensten 

beperken en verhinderen; overwegende 

dat ondersteuning, bescherming, 

communicatie, zorg- en 

gezondheidsdiensten, bijvoorbeeld op het 

gebied van basisgezondheidszorg, geweld 

tegen vrouwen, kinderopvang en 

moederschap, volledig toegankelijk dienen 

te zijn in alle talen, vormen en formaten, 

voor alle vrouwen, en in het bijzonder voor 

vrouwen en meisjes met een handicap; 



 

AM\1170267NL.docx  PE631.534v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/5 

Amendement  5 

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

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

Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Situatie van vrouwen met een handicap 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat personen met een 

handicap, niettegenstaande de vele 

internationale verdragen en bepalingen in 

het Europees recht, en ondanks de huidige 

Europese strategie inzake handicaps, nog 

steeds hun sociale en burgerrechten niet ten 

volle genieten; overwegende dat vrouwen 

en meisjes met een handicap zich nog 

steeds in de marge van de besluitvorming 

en vooruitgang op het gebied van 

gendergelijkheid bevinden; 

Q. overwegende dat personen met een 

handicap, niettegenstaande de vele 

internationale verdragen en bepalingen in het 

Europees recht, en ondanks de huidige 

Europese strategie inzake handicaps, nog 

steeds hun sociale en burgerrechten niet ten 

volle genieten; overwegende dat de gelijke 

toegang tot cultuur, sport en vrije tijd en de 

gelijke deelname aan het politieke en 

gemeenschapsleven niet gewaarborgd zijn; 

overwegende dat beroepsbeoefenaren op dit 

gebied ondergewaardeerd zijn; 

overwegende dat alle bovengenoemde 

verdragen en bepalingen systematisch 

worden geschonden, en dat werknemers en 

personen met een handicap nog steeds 

fundamentele rechten worden ontzegd; 

overwegende dat vrouwen en meisjes met 

een handicap zich nog steeds in de marge 

van de besluitvorming en vooruitgang op het 

gebied van gendergelijkheid bevinden; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/6 

Amendement  6 

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

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

Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Situatie van vrouwen met een handicap 

Ontwerpresolutie 

Overweging W 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

W. overwegende dat volledige 

integratie in de samenleving vooral wordt 

bereikt door hoogwaardige 

werkgelegenheid en toegankelijk en 

inclusief onderwijs, en dat het hebben van 

een baan dus niet alleen een bron van 

inkomsten is, maar ook een mechanisme 

dat banden met de maatschappij, 

interpersoonlijke relaties en een gevoel van 

deelname aan het sociale, culturele en 

economische leven genereert; 

W. overwegende dat er onvoldoende 

menselijke, materiële en pedagogische 

middelen zijn in de nationale 

schoolsystemen om de behoorlijke 

begeleiding en de effectieve inclusie van 

kinderen en jongeren met bijzondere 

onderwijsbehoeften te verzekeren; 

overwegende dat volledige integratie in de 

samenleving vooral wordt bereikt door 

hoogwaardige werkgelegenheid en 

toegankelijk onderwijs; overwegende dat 

het hebben van een baan niet alleen een 

bron van inkomsten is, maar ook een 

mechanisme dat banden met de 

maatschappij, interpersoonlijke relaties en 

een gevoel van deelname aan het sociale, 

culturele en economische leven genereert; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/7 

Amendement  7 

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

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

Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Situatie van vrouwen met een handicap 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. dringt bij de lidstaten aan op de 

toepassing van het beginsel van gelijk loon 

voor gelijk werk, om loondiscriminatie 

tegen te gaan en om gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen te waarborgen, met 

inbegrip van personen met een handicap; 

Or. en 

 

 


