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Amendamentul 1
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López
Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
Rosa Estaràs Ferragut
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Situația femeilor cu dizabilități

B8-0547/2018

Propunere de rezoluție
Considerentul H
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

H.
întrucât măsurile de austeritate au
un impact negativ asupra femeilor și
persoanelor cu dizabilități în general, ceea
ce conduce la discriminare multiplă;

H.
întrucât măsurile de austeritate au
un impact negativ asupra femeilor și
persoanelor cu dizabilități în general, ceea
ce conduce la discriminare multiplă;
întrucât situația socioeconomică a
persoanelor cu dizabilități s-a deteriorat
semnificativ ca urmare a aplicării politicilor
de austeritate și a atacurilor asupra
drepturilor sociale și de muncă ale UE, care
au avut un impact deosebit asupra femeilor
cu dizabilități;
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Amendamentul 2
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López
Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
Rosa Estaràs Ferragut
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Situația femeilor cu dizabilități

B8-0547/2018

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
Ca.
întrucât persoanelor cu dizabilități li
se refuză drepturile fundamentale în fiecare
zi, prin perpetuarea dificultăților de
accesare a unui loc de muncă remunerat,
care conferă drepturi, atât în sectorul
public, cât și în cel privat; întrucât
formarea profesională a persoanelor cu
dizabilități nu corespunde cu nevoile și cu
ceea ce s-ar putea realiza pentru a permite
dobândirea cunoștințelor, aptitudinilor și
competențelor necesare pentru integrarea
în viața profesională;
Or. en
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Amendamentul 3
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López
Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
Rosa Estaràs Ferragut
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Situația femeilor cu dizabilități

B8-0547/2018

Propunere de rezoluție
Considerentul M
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

M.
întrucât persoanele cu dizabilități și
în special femeile cu dizabilități au venituri
mai mici și sunt expuse unui risc mai mare
de sărăcie și de excluziune socială; întrucât
situația femeilor cu dizabilități încadrate în
muncă s-a deteriorat în timp, comparativ cu
cea a bărbaților (proporția femeilor care se
confruntă cu sărăcia persoanelor încadrate
în muncă a fost de 10 % în 2007 și de 12 %
în 2014);

M.
întrucât persoanele cu dizabilități și
în special femeile cu dizabilități au venituri
mai mici și sunt expuse unui risc mai mare
de sărăcie și de excluziune socială;
întrucât situațiile de sărăcie și de
excluziune se perpetuează atunci când
protecția socială este în mod evident
insuficientă; întrucât situația femeilor cu
dizabilități încadrate în muncă s-a
deteriorat în timp, comparativ cu cea a
bărbaților (proporția femeilor care se
confruntă cu sărăcia persoanelor încadrate
în muncă a fost de 10 % în 2007 și de 12 %
în 2014);
Or. en
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Amendamentul 4
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López
Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
Rosa Estaràs Ferragut
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Situația femeilor cu dizabilități

B8-0547/2018

Propunere de rezoluție
Considerentul O
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

O.
întrucât serviciile de sprijin, de
protecție, de comunicare, precum și de
îngrijire și de sănătate, inclusiv cele legate
de asistența medicală primară, de violența
față de femei, de îngrijirea copilului și de
maternitate, ar trebui să fie total accesibile
în toate limbile, formele și formatele, în
special pentru femeile și fetele cu
dizabilități;

O.
întrucât există încă dificultăți în
ceea ce privește accesul la centre
medicale, la asistență medicală
spitalicească, la produse de sprijin, la
medicamente și terapii esențiale pentru
monitorizare și reabilitare; întrucât există
în continuare probleme grave de
mobilitate, fie din cauza barierelor
arhitecturale care împiedică traficul în
spațiile și pe străzile publice, fie din cauza
accesului limitat la transportul public și
în comun; întrucât se mențin obstacole în
calea comunicării (cum ar fi lipsa
interpreților în limbajul semnelor în
serviciile publice și accesibilitatea redusă
a programelor de televiziune pentru
persoanele cu deficiențe de auz), care
limitează și împiedică accesul la serviciile
publice și la informații; întrucât serviciile
de sprijin, de protecție, de comunicare,
precum și de îngrijire și de sănătate,
precum cele legate de asistența medicală
primară, de violența față de femei, de
îngrijirea copilului și de maternitate, ar
trebui să fie total accesibile în toate
limbile, formele și formatele, în special
pentru femeile și fetele cu dizabilități;
Or. en
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Amendamentul 5
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López
Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
Rosa Estaràs Ferragut
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Situația femeilor cu dizabilități

B8-0547/2018

Propunere de rezoluție
Considerentul Q
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

Q.
întrucât, în pofida numeroaselor
convenții internaționale și prevederi ale
dreptului european, precum și a actualei
Strategii europene pentru persoanele cu
dizabilități, persoanele cu dizabilități încă
nu se bucură pe deplin de drepturile lor
cetățenești și sociale; întrucât femeile și
fetele cu dizabilități sunt în continuare
marginalizate în luarea de decizii și în
progresele în materie de egalitate de gen;

Q.
întrucât, în pofida numeroaselor
convenții internaționale și prevederi ale
dreptului european, precum și a actualei
Strategii europene pentru persoanele cu
dizabilități, persoanele cu dizabilități încă nu
se bucură pe deplin de drepturile lor
cetățenești și sociale; întrucât accesul egal
la cultură, sport și activități recreative și
participarea egală la viața socială și politică
nu sunt garantate; întrucât persoanele care
lucrează în aceste domenii sunt
subevaluate; întrucât toate convențiile și
prevederile menționate mai sus sunt
ignorate în mod sistematic, în timp ce
lucrătorilor și persoanelor cu dizabilități li
se refuză în continuare drepturile
fundamentale; întrucât femeile și fetele cu
dizabilități sunt în continuare marginalizate
în luarea de decizii și în progresele în materie
de egalitate de gen;
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Amendamentul 6
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López
Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
Rosa Estaràs Ferragut
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Situația femeilor cu dizabilități

B8-0547/2018

Propunere de rezoluție
Considerentul W
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

W.
întrucât integrarea deplină în
societate este realizată în principal prin
locuri de muncă de calitate, educație
accesibilă și incluzivă, iar ocuparea forței
de muncă este considerată, prin urmare,
nu doar o sursă de venit, devenind, de
asemenea, un mecanism de integrare
socială, deoarece creează o legătură cu
societatea, relații interpersonale și un
sentiment de participare la viața socială,
culturală și economică;

W.
întrucât există o lipsă de mijloace
umane, materiale și pedagogice în sistemul
public de învățământ pentru însoțirea și
includerea efectivă în mod corespunzător a
copiilor și a tinerilor cu nevoi educaționale
speciale; întrucât integrarea deplină în
societate este realizată în principal prin locuri
de muncă de calitate și educație accesibilă;
întrucât ocuparea forței de muncă nu este
considerată doar o sursă de venit, ci a
devenit, de asemenea, un mecanism de
integrare socială, deoarece creează o
legătură cu societatea, relații interpersonale
și un sentiment de participare la viața
socială, culturală și economică;
Or. en
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Amendamentul 7
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López
Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
Rosa Estaràs Ferragut
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Situația femeilor cu dizabilități

B8-0547/2018

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
16a. îndeamnă statele membre să pună
în aplicare principiul egalității de
remunerare pentru aceeași muncă, să
combată discriminarea salarială și să
garanteze egalitatea între femei și bărbați,
inclusiv în ceea ce privește persoanele cu
dizabilități;
Or. en

AM\1170267RO.docx

RO

PE631.534v01-00
Unită în diversitate

RO

