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26.11.2018 B8-0547/1 

Ändringsförslag  1 

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

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

Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning  

Förslag till resolution 

Skäl H 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Åtstramningsåtgärder inverkar 

negativt på kvinnor och personer med 

funktionsnedsättning i allmänhet, vilket 

resulterar i flerfaldig diskriminering. 

H. Åtstramningsåtgärder inverkar 

negativt på kvinnor och personer med 

funktionsnedsättning i allmänhet, vilket 

resulterar i flerfaldig diskriminering. Den 

sociala och ekonomiska situationen för 

personer med funktionsnedsättning har 

försämrats avsevärt till följd av att EU 

infört åtstramningsåtgärder och gått till 

angrepp mot sociala och arbetsrelaterade 

rättigheter, vilket har fått särskilda 

konsekvenser för kvinnor med 

funktionsnedsättning. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/2 

Ändringsförslag  2 

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

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

Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning 

Förslag till resolution 

Skäl Ca (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ca. Varje dag nekas personer med 

funktionsnedsättning sina grundläggande 

rättigheter i och med att man vidmakthåller 

svårigheterna att få tillgång till avlönat 

arbete som ger rättigheter, inom både den 

offentliga och den privata sektorn.  

Yrkesutbildningen för personer med 

funktionsnedsättning räcker inte till för det 

som behövs och skulle kunna uppnås för att 

göra det möjligt att förvärva kunskap, 

färdigheter och kompetens som krävs för 

integration i arbetslivet. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/3 

Ändringsförslag  3 

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

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

Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning 

Förslag till resolution 

Skäl M 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

M. Personer med funktionsnedsättning 

och i synnerhet kvinnor med 

funktionsnedsättning har lägre inkomster 

och löper större risk att drabbas av 

fattigdom och social utestängning. 

Situationen för yrkesarbetande kvinnor 

med funktionsnedsättning har över tiden 

försämrats jämfört med situationen för män 

(siffran för kvinnor som riskerade 

fattigdom som förvärvsarbetande var 10 % 

2007 och 12 % 2014). 

M. Personer med funktionsnedsättning 

och i synnerhet kvinnor med 

funktionsnedsättning har lägre inkomster 

och löper större risk att drabbas av 

fattigdom och social utestängning. 

Problemen med fattigdom och 

utestängning vidmakthålls där det sociala 

skyddet är klart otillräckligt. Situationen 

för yrkesarbetande kvinnor med 

funktionsnedsättning har över tiden 

försämrats jämfört med situationen för män 

(siffran för kvinnor som riskerade 

fattigdom som förvärvsarbetande var 10 % 

2007 och 12 % 2014). 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/4 

Ändringsförslag  4 

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

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

Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning 

Förslag till resolution 

Skäl O 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

O. Stöd, skydd och kommunikation 

samt hälso- och sjukvårdstjänster, 

inklusive de som rör primärvården, våld 

mot kvinnor, barnomsorg och moderskap, 

bör finnas fullt tillgängliga på alla språk 

och i alla former och format för alla 

kvinnor, och särskilt för kvinnor och 

flickor med funktionsnedsättning. 

O. Det är fortfarande svårt att få 

tillgång till hälsovårdscentraler, 

sjukhusvård, stödprodukter, läkemedel 

och grundläggande terapier för 

övervakning och rehabilitering. Det 

kvarstår allvarliga mobilitetsproblem, 

antingen på grund av arkitektoniska 

hinder som stör trafiken på offentliga 

platser och gator, eller begränsad tillgång 

till offentliga transporter och 

kollektivtransport. Det kvarstår hinder för 

kommunikation (såsom bristen på 

teckenspråkstolkar i offentliga tjänster 

och dålig TV-tillgänglighet för döva), som 

begränsar och förhindrar tillgången till 

offentliga tjänster och information. Stöd, 

skydd, kommunikation, hälso- och 

sjukvårdstjänster, exempelvis de som rör 

primärvården, våld mot kvinnor, 

barnomsorg och moderskap, bör finnas 

fullt tillgängliga på alla språk och i alla 

former och format för alla kvinnor, och 

särskilt för kvinnor och flickor med 

funktionsnedsättning. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

26.11.2018 B8-0547/5 

Ändringsförslag  5 

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

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

Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning 

Förslag till resolution 

Skäl Q 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Q. Trots de många internationella 

konventionerna och bestämmelserna i EU-

lagstiftningen, samt EU:s nuvarande 

handikappstrategi, utövar personer med 

funktionsnedsättning fortfarande inte sina 

medborgerliga och sociala rättigheter fullt 

ut. Kvinnor och flickor med 

funktionsnedsättning fortsätter att vara 

marginaliserade vad gäller beslutsfattande 

och framsteg inom jämställdheten. 

Q. Trots de många internationella 

konventionerna och bestämmelserna i EU-

lagstiftningen, samt EU:s nuvarande 

handikappstrategi, utövar personer med 

funktionsnedsättning fortfarande inte sina 

medborgerliga och sociala rättigheter fullt ut. 

Lika tillgång till kultur, idrott och fritid 

samt lika deltagande i det sociala och 

politiska livet garanteras inte. 

Yrkesverksamma inom dessa områden är 

undervärderade. Alla ovanstående 

konventioner och bestämmelser ignoreras 

systematiskt, medan grundläggande 

rättigheter fortsättningsvis nekas 

arbetstagare och personer med 

funktionsnedsättning. Kvinnor och flickor 

med funktionsnedsättning fortsätter att vara 

marginaliserade vad gäller beslutsfattande 

och framsteg inom jämställdheten. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/6 

Ändringsförslag  6 

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

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

Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning 

Förslag till resolution 

Skäl W 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

W. Full integration i samhället uppnås 

främst genom högkvalitativ sysselsättning 

och tillgänglig och inkluderande 

undervisning, och sysselsättning betraktas 

därför inte bara som en inkomstkälla 

eftersom den också har blivit en mekanism 

för social integration då den skapar en länk 

med samhället, relationer mellan 

människor och en känsla av deltagande i 

det sociala, kulturella och ekonomiska 

livet. 

W. Det råder brist på mänskliga, 

materiella och pedagogiska resurser inom 

det statliga skolväsendet för att barn och 

ungdomar med särskilda utbildningsbehov 

ska få vederbörlig assistens och integreras 

på ett ändamålsenligt sätt. Full integration i 

samhället uppnås främst genom högkvalitativ 

sysselsättning och tillgänglig undervisning. 

Sysselsättning betraktas därför inte enbart 

som en inkomstkälla utan har också har 

blivit en mekanism för social integration då 

den skapar en länk med samhället, 

relationer mellan människor och en känsla 

av deltagande i det sociala, kulturella och 

ekonomiska livet. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/7 

Ändringsförslag  7 

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

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

Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 16a. Europaparlamentet uppmanar 

enträget medlemsstaterna att tillämpa 

principen om lika lön för lika arbete, 

motverka lönediskriminering och 

säkerställa jämställdhet, även för personer 

med funktionsnedsättning. 

Or. en 

 

 


