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Poprawka  1 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp -1 (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 -1. uważa, że kluczowe jest 

zachowanie podejścia opartego na 

prawach człowieka przy rozpatrywaniu 

kwestii niepełnosprawności we wszystkich 

obszarach polityki; 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 

 

Projekt opinii Poprawka 

1. wzywa państwa członkowskie, by 

uznały znaczenie wysokiej jakości i 

sprzyjającego integracji społecznej 

kształcenia przedszkolnego i 

podstawowego oraz opieki społecznej, a 

także by wprowadziły w życie odpowiednie 

struktury dla dzieci niepełnosprawnych 

lub dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych; 

1. wzywa państwa członkowskie do 

zagwarantowania wysokiej jakości i 

sprzyjającego integracji społecznej 

kształcenia oraz opieki społecznej, a także 

do wprowadzenia w życie odpowiednich i 

skutecznych środków na rzecz dzieci 

niepełnosprawnych lub dzieci o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

Or. it 

Poprawka  3 

Dominique Bilde 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 
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Projekt opinii Poprawka 

1. wzywa państwa członkowskie, by 

uznały znaczenie wysokiej jakości i 

sprzyjającego integracji społecznej 

kształcenia przedszkolnego i 

podstawowego oraz opieki społecznej, a 

także by wprowadziły w życie 

odpowiednie struktury dla dzieci 

niepełnosprawnych lub dzieci o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

1. wzywa państwa członkowskie, by 

uznały znaczenie kształcenia 

przedszkolnego i podstawowego oraz 

opieki społecznej, które cechuje wysoka 

jakość i sprzyjanie integracji społecznej, a 

także by wprowadziły w życie lub 

wspierały odpowiednie struktury dla dzieci 

niepełnosprawnych lub dzieci o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 

by zapewniły stabilność zatrudnienia i 

godne wynagrodzenie asystentów w 

placówkach szkolnych; 

Or. fr 

 

Poprawka  4 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 

 

Projekt opinii Poprawka 

1. wzywa państwa członkowskie, by 

uznały znaczenie wysokiej jakości i 

sprzyjającego integracji społecznej 

kształcenia przedszkolnego i 

podstawowego oraz opieki społecznej, a 

także by wprowadziły w życie 

odpowiednie struktury dla dzieci 

niepełnosprawnych lub dzieci o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

1. wzywa państwa członkowskie, by 

uznały znaczenie wysokiej jakości i 

sprzyjającego integracji społecznej 

kształcenia przedszkolnego i 

podstawowego oraz opieki społecznej, a 

także by wprowadziły w życie 

odpowiednie struktury dla dzieci 

niepełnosprawnych lub dzieci o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

które powinny także obejmować wsparcie 

indywidualne w najlepszym interesie 

dziecka; 

Or. en 

Poprawka  5 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 
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Ustęp 1 

 

Projekt opinii Poprawka 

1. wzywa państwa członkowskie, by 

uznały znaczenie wysokiej jakości i 

sprzyjającego integracji społecznej 

kształcenia przedszkolnego i 

podstawowego oraz opieki społecznej, a 

także by wprowadziły w życie 

odpowiednie struktury dla dzieci 

niepełnosprawnych lub dzieci o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

1. wzywa państwa członkowskie, by 

uznały znaczenie wysokiej jakości i 

sprzyjającego integracji społecznej 

kształcenia przedszkolnego i 

podstawowego oraz opieki społecznej, a 

także by wprowadziły w życie 

odpowiednie struktury dla dzieci 

niepełnosprawnych lub dzieci o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, w 

tym dzieci-migrantów i dzieci dotkniętych 

dyskryminacją z wielu przyczyn 

jednocześnie, aby reagować na szczególne 

i różnorodne potrzeby i zapewniać 

pomyślne włączenie migrantów i 

mniejszości w powszechny system 

kształcenia; 

Or. en 

Poprawka  6 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1a. apeluje do państw członkowskich o 

zapewnienie przepisów, w tym 

dostatecznego finansowania, które 

pozwolą na udzielanie adekwatnej pomocy 

niepełnosprawnym uczniom i studentom, 

a także zapewnienie szkoleń personelowi 

w dziedzinie edukacji i infrastruktury do 

uczenia się przez całe życie;  

Or. en 

Poprawka  7 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projekt opinii 
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Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1a. wzywa Komisję do większego 

wspierania wysiłków państw 

członkowskich w usuwaniu barier 

prawnych i organizacyjnych i 

zapewnianiu równego dostępu osobom 

niepełnosprawnym do sprzyjającej 

integracji edukacji i szkoleń, w tym 

kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 

kształcenia ustawicznego, kultury, 

turystyki i sportu; podkreśla znaczenie 

zapewnienia dostępności, przystępności i 

przystępności cenowej 

zindywidualizowanych usług wsparcia 

skierowanych do osób 

niepełnosprawnych; 

Or. en 

Poprawka  8 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1a. wyraża ubolewanie z powodu 

stopniowego ograniczania środków 

publicznych przeznaczonych na oświatę w 

związku z kryzysem gospodarczym w 

Europie; przypomina, że edukacja jest 

podstawowym prawem człowieka i 

wspólnym dobrem; 

Or. it 

Poprawka  9 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka 

 1b. ze względu na dużą liczbę osób 

przedwcześnie kończących naukę wśród 

młodych osób niepełnosprawnych lub o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

wzywa do dalszego badania możliwości, 

które oferuje uczenie się przez całe życie i 

zapewniania atrakcyjnych alternatyw; 

Or. en 

Poprawka  10 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1b. wzywa Komisję, aby wraz z 

państwami członkowskimi określiła cele w 

zakresie udziału w edukacji i szkoleniach, 

zmniejszenia ubóstwa i zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych oraz osób o 

specjalnych potrzebach, a także do 

ścisłego monitorowania i oceny ich 

sytuacji na szczeblu lokalnym, 

regionalnym, krajowym i na szczeblu UE; 

Or. en 

Poprawka  11 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1b. zwraca się do państw 

członkowskich i Komisji o zapewnienie 

skutecznego gromadzenia danych przy 

zastosowaniu jasnych wskaźników 

dotyczących dostępu do edukacji osób 

niepełnosprawnych, a w szczególności 
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osób o wysokim stopniu zależności; 

Or. it 

Poprawka  12 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1c. zachęca do wymiany najlepszych 

praktyk w zakresie edukacji integracyjnej 

i uczenia się przez całe życie w przypadku 

nauczycieli, pracowników, administracji, 

niepełnosprawnych studentów i uczniów; 

Or. en 

Poprawka  13 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1c. ubolewa, że wśród wskaźników UE 

dotyczących celów zrównoważonego 

rozwoju cel dotyczący edukacji nie został 

zdezagregowany według kryterium jakim 

jest niepełnosprawność; podkreśla, że 

europejska strategia w sprawie 

niepełnosprawności powinna mieć na celu 

zapełnienie luki w zbieraniu danych na 

temat dostępu osób niepełnosprawnych do 

edukacji; 

Or. en 

Poprawka  14 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 
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Projekt opinii 

Ustęp 1 d (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1d. zaleca wprowadzenie specjalnych 

doradców na miejscu na uniwersytetach, 

w urzędach pracy, w służbach 

zatrudnienia oraz obsługujących 

inicjatywy w zakresie zatrudnienia, aby 

udzielali niepełnosprawnym studentom 

porad dotyczących możliwości kariery 

zawodowej; 

Or. en 

Poprawka  15 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji, by zwróciły szczególną uwagę na 

trudności, z jakimi borykają się młodzi 

ludzie z niepełnosprawnościami lub 

posiadający specjalne potrzeby 

edukacyjne, przechodząc z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz by 

wykorzystały w tym celu wszystkie 

dostępne instrumenty i inicjatywy w 

dziedzinie zatrudnienia, polityki na rzecz 

młodzieży, kultury i edukacji; 

2. wyraża zaniepokojenie faktem, że 

mimo poprawy osoby niepełnosprawne 

wciąż są bardzo zagrożone bezrobociem i 

mniej niż 30 % z nich zdobyło wyższe 

wykształcenie lub równoważne, dlatego 

apeluje do państw członkowskich i 

Komisji, by zwróciły szczególną uwagę na 

trudności, z jakimi borykają się młodzi 

ludzie z niepełnosprawnościami lub 

posiadający specjalne potrzeby 

edukacyjne, przechodząc z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz by 

wykorzystały w tym celu wszystkie 

dostępne instrumenty i inicjatywy w 

dziedzinie zatrudnienia, polityki na rzecz 

młodzieży, kultury i edukacji, w tym 

gwarancję dla młodzieży, program 

„Mobilna młodzież” i fundusze z EFIS; 

Or. en 
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Poprawka  16 

Dominique Bilde 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji, by zwróciły szczególną uwagę na 

trudności, z jakimi borykają się młodzi 

ludzie z niepełnosprawnościami lub 

posiadający specjalne potrzeby 

edukacyjne, przechodząc z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz by 

wykorzystały w tym celu wszystkie 

dostępne instrumenty i inicjatywy w 

dziedzinie zatrudnienia, polityki na rzecz 

młodzieży, kultury i edukacji; 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. fr 

 

Poprawka  17 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji, by zwróciły szczególną uwagę na 

trudności, z jakimi borykają się młodzi 

ludzie z niepełnosprawnościami lub 

posiadający specjalne potrzeby 

edukacyjne, przechodząc z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz by 

wykorzystały w tym celu wszystkie 

dostępne instrumenty i inicjatywy w 

dziedzinie zatrudnienia, polityki na rzecz 

młodzieży, kultury i edukacji; 

2. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji, by zwróciły szczególną uwagę na 

trudności, z jakimi borykają się młodzi 

ludzie z niepełnosprawnościami lub 

posiadający specjalne potrzeby 

edukacyjne, przechodząc z etapu szkoły 

średniej na uniwersytet lub ze szkoły 

zawodowej na rynek pracy oraz by 

wykorzystały w tym celu wszystkie 

dostępne instrumenty i inicjatywy w 

dziedzinie zatrudnienia, polityki na rzecz 

młodzieży, kultury i edukacji; 

Or. en 
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Poprawka  18 

Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Brunon Wenta 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji, by zwróciły szczególną uwagę na 

trudności, z jakimi borykają się młodzi 

ludzie z niepełnosprawnościami lub 

posiadający specjalne potrzeby 

edukacyjne, przechodząc z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz by 

wykorzystały w tym celu wszystkie 

dostępne instrumenty i inicjatywy w 

dziedzinie zatrudnienia, polityki na rzecz 

młodzieży, kultury i edukacji; 

2. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji, by zwróciły szczególną uwagę na 

trudności, z jakimi borykają się młodzi 

ludzie z niepełnosprawnościami lub 

posiadający specjalne potrzeby 

edukacyjne, przechodząc z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz by 

wykorzystały w tym celu wszystkie 

dostępne instrumenty i inicjatywy w 

dziedzinie zatrudnienia, polityki na rzecz 

młodzieży, kultury, sportu i edukacji; 

Or. en 

Poprawka  19 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji, by zwróciły szczególną uwagę na 

trudności, z jakimi borykają się młodzi 

ludzie z niepełnosprawnościami lub 

posiadający specjalne potrzeby 

edukacyjne, przechodząc z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz by 

wykorzystały w tym celu wszystkie 

dostępne instrumenty i inicjatywy w 

dziedzinie zatrudnienia, polityki na rzecz 

młodzieży, kultury i edukacji; 

2. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji, by zwróciły szczególną uwagę na 

trudności, z jakimi borykają się młodzi 

ludzie z niepełnosprawnościami lub 

posiadający specjalne potrzeby 

edukacyjne, przechodząc z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia, by 

wykorzystały w tym celu wszystkie 

dostępne instrumenty i inicjatywy w 

dziedzinie zatrudnienia, polityki na rzecz 

młodzieży, kultury i edukacji oraz by 

zaangażowały w cały proces decyzyjny 

organizacje reprezentujące osoby 

niepełnosprawne, ich rodziny i samych 

niepełnosprawnych; 

Or. it 
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Poprawka  20 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2a. apeluje o szerszą ofertę wysokiej 

jakości staży, które mają być udostępnione 

i łatwo dostępne dla młodych osób 

niepełnosprawnych; 

Or. en 

Poprawka  21 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2a. zwraca uwagę, że tylko 26,9 % 

osób niepełnosprawnych w wieku od 30 

do 39 lat w Europie ma wykształcenie 

wyższe lub równoważne, w porównaniu do 

40,8 % osób pełnosprawnych, a wskaźnik 

zatrudnienia utrzymuje się na bardzo 

niskim poziomie; 

Or. en 

Poprawka  22 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2b. przypomina, że w dziedzinie 

zatrudnienia, posiadanie osobistego 

asystenta podczas godzin pracy jest w 

wielu przypadkach jedynym rozwiązaniem 
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dla osób niepełnosprawnych 

umożliwiającym wykonywanie pracy 

zespołowej oraz aby nie być zmuszonym 

do wykonywania pracy chałupniczej; 

wzywa państwa członkowskie do podjęcia 

wszelkich niezbędnych działań na rzecz 

zapewnienia dostępu i powszechnej 

dostępności miejsc pracy oraz do 

zachęcania do tego rodzaju działań; 

Or. en 

Poprawka  23 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2b. podkreśla, że wykształcenie na 

poziomie podstawowym, wczesne 

porzucenie nauki, brak dostosowanych 

programów, dyskryminacja, brak 

umiejętności i wsparcia dla tworzenia 

nowych miejsc pracy, a także dostępność 

miejsc pracy to wciąż najważniejsze 

wyzwania w zakresie integracji na rynku 

pracy; 

Or. en 

Poprawka  24 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2c. ubolewa nad tym, że wskaźnik 

zatrudnienia kobiet niepełnosprawnych 

wynosi poniżej 50 %, co wskazuje na 

podwójną dyskryminację, z którą się 

borykają i która uniemożliwia im pełne 

uczestnictwo w życiu społecznym; 
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Or. it 

Poprawka  25 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 d (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2d. zwraca się do państw 

członkowskich i Komisji o zapewnienie 

równego dostępu do edukacji dla 

wszystkich, zwłaszcza za pośrednictwem 

konkretnych programów i działań na 

rzecz niepełnosprawnych imigrantów i 

uchodźców; 

Or. en 

Poprawka  26 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 e (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2e. zauważa, że osoby 

niepełnosprawne stanowią nieodłączną i 

aktywną część społeczeństwa jako całości; 

zwraca się w związku z tym do państw 

członkowskich o korzystanie z funduszy 

strukturalnych, w szczególności 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w celu ulepszenia edukacji 

i szkoleń osób niepełnosprawnych, jak 

również miejsc pracy i szkół; 

Or. it 

Poprawka  27 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 
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Ustęp 2 f (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2f. zachęca instytucje publiczne i 

przedsiębiorstwa UE do stosowania 

polityki na rzecz różnorodności i 

krajowych Kart różnorodności; 

Or. en 

Poprawka  28 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 g (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2g. zachęca wszystkie państwa 

członkowskie do wprowadzenia unijnej 

karty osoby niepełnosprawnej; 

Or. en 

Poprawka  29 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. uważa, że bardzo ważne jest 

ulepszenie przekazywania osobom 

niepełnosprawnym informacji dotyczących 

możliwości w zakresie mobilności, a także 

zwrócenie szczególnej uwagi na trudności, 

jakie osoby te napotykają; 

3. uważa, że bardzo ważne jest 

promowanie skutecznego dostępu do zajęć 

pozalekcyjnych, takich jak teatr, taniec, 

muzyka, sztuka i ulepszenie 

przekazywania osobom niepełnosprawnym 

informacji dotyczących możliwości w 

zakresie mobilności, a także zwrócenie 

szczególnej uwagi na trudności, jakie 

osoby te napotykają; 

Or. en 
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Poprawka  30 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. uważa, że bardzo ważne jest 

ulepszenie przekazywania osobom 

niepełnosprawnym informacji dotyczących 

możliwości w zakresie mobilności, a także 

zwrócenie szczególnej uwagi na trudności, 

jakie osoby te napotykają; 

3. uważa, że bardzo ważne jest 

ulepszenie przekazywania osobom 

niepełnosprawnym informacji dotyczących 

możliwości w zakresie mobilności, aby 

zapewnić im właściwą orientację i pomoc, 

a także zwrócenie szczególnej uwagi na 

trudności, jakie osoby te napotykają i 

zaradzenie im; 

Or. en 

Poprawka  31 

Dominique Bilde 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. uważa, że bardzo ważne jest 

ulepszenie przekazywania osobom 

niepełnosprawnym informacji dotyczących 

możliwości w zakresie mobilności, a także 

zwrócenie szczególnej uwagi na trudności, 

jakie osoby te napotykają; 

3. uważa, że bardzo ważne jest 

ulepszenie przekazywania osobom 

niepełnosprawnym informacji dotyczących 

możliwości w zakresie mobilności, 

dostępnej pomocy finansowej i usług 

świadczonych w okolicy, a także zwrócenie 

szczególnej uwagi na trudności, jakie 

osoby te napotykają, zwłaszcza na 

trudności napotykane przez członków 

rodziny w uzyskaniu przeniesienia na 

stanowisko w miejscowości bardziej 

odpowiedniej dla pełnego rozwoju osoby 

niepełnosprawnej; 

Or. fr 

 

Poprawka  32 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 
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Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. uważa, że bardzo ważne jest 

ulepszenie przekazywania osobom 

niepełnosprawnym informacji dotyczących 

możliwości w zakresie mobilności, a także 

zwrócenie szczególnej uwagi na trudności, 

jakie osoby te napotykają; 

3. uważa, że bardzo ważne jest 

ulepszenie przekazywania osobom 

niepełnosprawnym informacji dotyczących 

możliwości w zakresie mobilności, a także 

zwrócenie szczególnej uwagi na trudności, 

jakie osoby te napotykają, a także 

zapewnienie im, w miarę możliwości, 

pomocy; 

Or. en 

Poprawka  33 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. uważa, że bardzo ważne jest 

ulepszenie przekazywania osobom 

niepełnosprawnym informacji dotyczących 

możliwości w zakresie mobilności, a także 

zwrócenie szczególnej uwagi na trudności, 

jakie osoby te napotykają; 

3. uważa, że bardzo ważne jest 

ulepszenie przekazywania osobom 

niepełnosprawnym informacji dotyczących 

możliwości w zakresie mobilności, a także 

zwrócenie szczególnej uwagi na trudności, 

jakie osoby te napotykają, w tym za 

pomocą właściwego szkolenia personelu w 

agencjach krajowych i instytucjach 

przyjmujących; 

Or. en 

Poprawka  34 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 3a. przypomina, że pomimo wysiłków 
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na rzecz uczynienia programów 

Erasmus + i innych inicjatyw 

powszechnie dostępnymi, brak 

harmonizacji krajowych systemów 

zabezpieczenia społecznego oraz 

przenoszenia uprawnień stanowi 

olbrzymią barierę dla mobilności osób 

niepełnosprawnych; wzywa zatem Komisję 

i państwa członkowskie do zacieśnienia 

współpracy w tej dziedzinie z myślą o 

ułatwieniu mobilności osób 

niepełnosprawnych; 

Or. en 

Poprawka  35 

Silvia Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 3a. przypomina, że brak możliwości 

przenoszenia i harmonizacji uprawnień 

na poziomie różnych systemów 

zabezpieczenia społecznego UE stanowi 

ogromną przeszkodę dla mobilności osób 

niepełnosprawnych mimo starań 

dokładanych w celu objęcia programem 

Erasmus+ i innymi inicjatywami na rzecz 

mobilności jak największej części 

społeczeństwa;  zwraca się zatem do 

Komisji i państw członkowskich o 

wzmocnienie współpracy w tej dziedzinie 

w celu ułatwienia mobilności osób 

niepełnosprawnych; 

Or. it 

Poprawka  36 

Eleftherios Synadinos 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka 

 3a. podkreśla, że kluczowe znaczenie 

ma wspieranie rodzin osób 

niepełnosprawnych lub o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza 

dzieci; w tym kontekście wnioskuje o 

podjęcie stosownych i odpowiednich 

działań w celu wsparcia dotkniętych tym 

problemem rodzin zaproponowaniem i 

przyjęciem konkretnych i 

ukierunkowanych środków w celu 

ułatwienia i wzmocnienia ich pozycji, aby 

odpowiednio zareagować na rosnące 

potrzeby tych osób; 

Or. en 

Poprawka  37 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 3b. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, aby zapobiegały praktykom 

dyskryminacyjnym w procesie selekcji 

programów na rzecz mobilności, takich 

jak ustalenie pułapu budżetowego dla 

uczniów niepełnosprawnych, zwłaszcza za 

pośrednictwem programu Erasmus +; 

ogólnie zaleca, by potrzeby finansowe 

młodych osób niepełnosprawnych były 

uwzględniane podczas planowania 

finansowego programów mobilności, w 

celu uniknięcia dyskryminacji; 

Or. en 

Poprawka  38 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 
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Ustęp 4 

 

Projekt opinii Poprawka 

4. z zadowoleniem przyjmuje 

nieustające wysiłki na rzecz 

uwzględnienia w programach i 

inicjatywach unijnych postanowień 

dotyczących dostępu oraz apeluje o dalsze 

uwzględnianie wymogów w zakresie 

dostępności w unijnej polityce w 

dziedzinie kultury, w tym poprzez 

wdrożenie Traktatu z Marrakeszu, przegląd 

dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych, programy Europejskie Stolice 

Kultury i „Kreatywna Europa”; 

4. uważa, że należy w większym 

stopniu uwzględniać wymogi w zakresie 

dostępności w unijnej polityce w 

dziedzinie kultury, w tym poprzez 

wdrożenie Traktatu z Marrakeszu, przegląd 

dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych, programy Europejskie Stolice 

Kultury i „Kreatywna Europa”; 

Or. it 

Poprawka  39 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 

 

Projekt opinii Poprawka 

4. z zadowoleniem przyjmuje 

nieustające wysiłki na rzecz uwzględnienia 

w programach i inicjatywach unijnych 

postanowień dotyczących dostępu oraz 

apeluje o dalsze uwzględnianie wymogów 

w zakresie dostępności w unijnej polityce 

w dziedzinie kultury, w tym poprzez 

wdrożenie Traktatu z Marrakeszu, przegląd 

dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych, programy Europejskie Stolice 

Kultury i „Kreatywna Europa”; 

4. z zadowoleniem przyjmuje 

nieustające wysiłki na rzecz uwzględnienia 

w programach i inicjatywach unijnych 

postanowień dotyczących dostępu oraz 

apeluje o dalsze uwzględnianie wymogów 

w zakresie dostępności w unijnej polityce 

w dziedzinie kultury, edukacji i sportu i 

powiązanych inicjatywach 

ustawodawczych, w tym poprzez 

wdrożenie Traktatu z Marrakeszu, przegląd 

dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych, programy Europejskie Stolice 

Kultury i „Kreatywna Europa”; 

Or. en 

Poprawka  40 

Dominique Bilde 

 

Projekt opinii 
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Ustęp 4 

 

Projekt opinii Poprawka 

4. z zadowoleniem przyjmuje 

nieustające wysiłki na rzecz uwzględnienia 

w programach i inicjatywach unijnych 

postanowień dotyczących dostępu oraz 

apeluje o dalsze uwzględnianie wymogów 

w zakresie dostępności w unijnej polityce 

w dziedzinie kultury, w tym poprzez 

wdrożenie Traktatu z Marrakeszu, przegląd 

dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych, programy Europejskie Stolice 

Kultury i „Kreatywna Europa”; 

4. odnotowuje nieustające wysiłki na 

rzecz uwzględnienia w programach i 

inicjatywach unijnych postanowień 

dotyczących dostępu oraz apeluje o dalsze 

uwzględnianie wymogów w zakresie 

dostępności w unijnej polityce w 

dziedzinie kultury, w tym poprzez 

wdrożenie Traktatu z Marrakeszu, przegląd 

dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych, programy Europejskie Stolice 

Kultury i „Kreatywna Europa”, a przy tym 

ubolewa, że rozszerzenie programu 

„Kreatywna Europa” na państwa trzecie 

oraz wymagana przez Komisję polityka 

oszczędności prowadzą nieuchronnie do 

osłabienia wspomnianych wysiłków; 

Or. fr 

 

Poprawka  41 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 

 

Projekt opinii Poprawka 

4. z zadowoleniem przyjmuje 

nieustające wysiłki na rzecz uwzględnienia 

w programach i inicjatywach unijnych 

postanowień dotyczących dostępu oraz 

apeluje o dalsze uwzględnianie wymogów 

w zakresie dostępności w unijnej polityce 

w dziedzinie kultury, w tym poprzez 

wdrożenie Traktatu z Marrakeszu, przegląd 

dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych, programy Europejskie Stolice 

Kultury i „Kreatywna Europa”; 

4. z zadowoleniem przyjmuje 

nieustające wysiłki na rzecz uwzględnienia 

w programach i inicjatywach unijnych 

postanowień dotyczących dostępu oraz 

apeluje o dalsze uwzględnianie wymogów 

w zakresie dostępności w unijnej polityce 

w dziedzinie kultury, w tym poprzez 

wdrożenie Traktatu z Marrakeszu, przegląd 

dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych, programy Europejskie Stolice 

Kultury i „Kreatywna Europa”; 

przypomina jednak o konieczności  

przyjęcia globalnego podejścia 

międzysektorowego do wszystkich usług 

poprzez przyjęcie europejskiego aktu w 
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sprawie dostępności; 

Or. en 

Poprawka  42 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 4a. podkreśla, że media mogą być 

ważnym instrumentem podnoszenia 

poziomu świadomości, zwalczania 

stygmatyzacji i dezinformacji i zwalczania 

fałszywego obrazu osób 

niepełnosprawnych i osób o specjalnych 

potrzebach; podkreśla ponadto, że poprzez 

zwiększenie świadomości i zrozumienia 

zagadnień związanych z 

niepełnosprawnością, różnorodności osób 

niepełnosprawnych i ich sytuacji, media 

mogą aktywnie przyczynić się do 

skutecznej i pomyślnej integracji osób 

niepełnosprawnych we wszystkich 

aspektach życia społecznego; 

Or. en 

Poprawka  43 

Silvia Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 4a. zwraca się do Komisji o przyjęcie 

środków zmierzających do zwiększenia 

dostępu osób niepełnosprawnych do 

kultury, nie tylko jako jej odbiorców, lecz 

również jako aktywnych uczestników i 

podmiotów, które mogą działać w świecie 

kultury bez żadnej dyskryminacji; 

Or. it 
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Poprawka  44 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 4b. podkreśla, że niepełnosprawna 

młodzież rzadziej uczestniczy w zajęciach 

sportowych niż młodzież pełnosprawna i 

że szkoły odgrywają ważną rolę w 

przyjmowaniu zdrowego stylu życia1; 

podkreśla zatem znaczenie, które ma 

wspieranie szerszego udziału młodzieży 

niepełnosprawnej w aktywności fizycznej; 

wzywa państwa członkowskie do 

niezwłocznego wyeliminowania 

wszystkich istniejących barier 

utrudniających udział osób 

niepełnosprawnych lub o specjalnych 

potrzebach w zajęciach sportowych; 

 _________________ 

 1 Wyznaczniki uczestnictwa w sporcie i 

aktywności fizycznej dla 

niepełnosprawnych studentów, 2016. 

Or. en 

Poprawka  45 

Dominique Bilde 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. z zadowoleniem przyjmuje większe 

wsparcie na rzecz dostępu osób 

niepełnosprawnych do sportu za 

pośrednictwem programu Erasmus + i 

apeluje o odpowiednie wsparcie dla 

inicjatyw mających na celu poprawę 

dostępności sportu na wszystkich 

szczeblach i rozszerzenie uczestnictwa w 

nim; 

5. z zadowoleniem przyjmuje większe 

wsparcie na rzecz dostępu osób 

niepełnosprawnych do sportu za 

pośrednictwem programu Erasmus + i 

zachęca do uwzględniania potrzeby 

uprawiania sportu przy obliczaniu 

wysokości świadczeń dla osób 

niepełnosprawnych lub do oferowania 

zniżek osobom niepełnosprawnym, a także 

do wspierania inicjatyw społeczeństwa 
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obywatelskiego mających na celu poprawę 

dostępności sportu na wszystkich 

szczeblach i rozszerzenie uczestnictwa w 

nim; 

Or. fr 

 

Poprawka  46 

Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Brunon Wenta 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. z zadowoleniem przyjmuje większe 

wsparcie na rzecz dostępu osób 

niepełnosprawnych do sportu za 

pośrednictwem programu Erasmus + i 

apeluje o odpowiednie wsparcie dla 

inicjatyw mających na celu poprawę 

dostępności sportu na wszystkich 

szczeblach i rozszerzenie uczestnictwa w 

nim; 

5. z zadowoleniem przyjmuje większe 

wsparcie na rzecz dostępu osób 

niepełnosprawnych do sportu za 

pośrednictwem programu Erasmus + i 

apeluje o odpowiednie wsparcie dla 

inicjatyw mających na celu poprawę 

dostępności sportu na wszystkich 

szczeblach i rozszerzenie uczestnictwa w 

nim, także dla osób czasowo 

niepełnosprawnych; 

Or. en 

Poprawka  47 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 5a. podkreśla, że przygotowanie 

nauczycieli i instruktorów do pracy z 

niepełnosprawnymi dziećmi i zapewnienie 

im odpowiedniego wsparcia ma kluczowe 

znaczenie; zachęca państwa członkowskie 

do opracowania integracyjnego 

kształcenia, szkolenia i ustawicznego 

rozwoju zawodowego nauczycieli i 

instruktorów, przy udziale różnych 

zainteresowanych stron, w szczególności 
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organizacji reprezentujących osoby 

niepełnosprawne i niepełnosprawnych 

profesjonalistów; 

Or. en 

Poprawka  48 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 5a. uważa, że trwająca modernizacja 

sektora kultury i sektora kreatywnego 

może przyczynić się do zagwarantowania 

dostępności usług, dlatego apeluje do 

Komisji i państw członkowskich o 

dopilnowanie, by zainteresowane 

przedsiębiorstwa zapewniły dostęp do 

usług; 

Or. it 

Poprawka  49 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 

 

Projekt opinii Poprawka 

6. podkreśla znaczenie ulepszania 

umiejętności cyfrowych osób 

niepełnosprawnych i ich kompetencji w 

tym zakresie oraz wzywa państwa 

członkowskie do zapewnienia ochrony 

szczególnie narażonych obywateli w 

internecie; 

6. przypomina o konieczności 

zniwelowania przepaści cyfrowej i 

dopilnowania, by osoby niepełnosprawne 

w pełni korzystały z unii cyfrowej; 
podkreśla w tym kontekście znaczenie 

ulepszania umiejętności cyfrowych osób 

niepełnosprawnych i ich kompetencji w 

tym zakresie, zwłaszcza za pomocą 

projektów finansowanych z programu 

Erasmus +,  oraz wzywa państwa 

członkowskie do zapewnienia ochrony 

szczególnie narażonym obywatelom w 

internecie, za pomocą skutecznych działań 
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zapobiegających mowie nienawiści, 

cyberprzemocy i wszelkim formom 

dyskryminacji w internecie; 

Or. en 

Poprawka  50 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 

 

Projekt opinii Poprawka 

6. podkreśla znaczenie ulepszania 

umiejętności cyfrowych osób 

niepełnosprawnych i ich kompetencji w 

tym zakresie oraz wzywa państwa 

członkowskie do zapewnienia ochrony 

szczególnie narażonych obywateli w 

internecie; 

6. podkreśla znaczenie ulepszania 

umiejętności cyfrowych osób 

niepełnosprawnych i ich kompetencji w 

tym zakresie oraz wzywa państwa 

członkowskie do zapewnienia ochrony 

szczególnie narażonym obywatelom i 

osobom niepełnosprawnym w internecie; 

Or. en 

Poprawka  51 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 

 

Projekt opinii Poprawka 

6. podkreśla znaczenie ulepszania 

umiejętności cyfrowych osób 

niepełnosprawnych i ich kompetencji w 

tym zakresie oraz wzywa państwa 

członkowskie do zapewnienia ochrony 

szczególnie narażonych obywateli w 

internecie; 

6. podkreśla znaczenie ulepszania 

umiejętności cyfrowych osób 

niepełnosprawnych i ich kompetencji w 

tym zakresie oraz wzywa państwa 

członkowskie do zapewnienia ochrony 

szczególnie narażonych obywateli w 

internecie poprzez wzmocnienie edukacji 

w dziedzinie umiejętności cyfrowych i 

umiejętności korzystania z mediów 

zarówno w ramach uczenia się 

pozaformalnego, jak i kształcenia 

formalnego; 

Or. it 
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Poprawka  52 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 6a. wzywa Komisję do wzmożenia 

wysiłków na rzecz ułatwienia stosowania 

języka migowego przez instytucje UE w 

ich polityce komunikacyjnej i działalności, 

w celu zwiększenia szans na kontakt z 

niepełnosprawnymi obywatelami; 

Or. en 

Poprawka  53 

Silvia Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 6a. apeluje do wszystkich instytucji 

unijnych o zastosowanie się do wymogów 

i obowiązków wynikających z dyrektywy w 

sprawie dostępności unijnych stron 

internetowych; 

Or. it 

Poprawka  54 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 6a. wzywa państwa członkowskie do 

bezzwłocznej transpozycji dyrektywy (UE) 

2016/2102 w sprawie dostępności stron 

internetowych i mobilnych aplikacji 

organów sektora publicznego, tak aby 
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zagwarantować wszystkim obywatelom 

prawo do informacji i partycypacji 

obywatelskiej; apeluje w związku z tym do 

instytucji unijnych o zastosowanie się do 

wymogów i obowiązków nałożonych przez 

dyrektywę w zakresie stron internetowych; 

Or. it 

Poprawka  55 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 6b. w kontekście europejskiego filaru 

praw socjalnych potwierdza konieczność 

zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa 

obywatelskiego i przedstawicieli osób 

niepełnosprawnych w dialogu 

obywatelskim, a nie tylko partnerów 

społecznych; 

Or. en 

Poprawka  56 

Silvia Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 6b. zwraca się do państw 

członkowskich o bezpłatne udostępnienie 

dzieciom niepełnosprawnym narzędzi 

technicznych umożliwiających im pełny 

udział w działaniach edukacyjnych i 

szkoleniowych; 

Or. it 
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Poprawka  57 

Dominique Bilde 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 

 

Projekt opinii Poprawka 

7. uważa, że edukacja obywatelska 

powinna obejmować perspektywę osób 

niepełnosprawnych, które napotykają 

więcej przeszkód w dostępie do 

aktywności obywatelskiej; 

7. apeluje do państw członkowskich o 

uświadamianie obywatelom trudności, 

którym muszą stawić czoła osoby 

niepełnosprawne, napotykające więcej 

przeszkód w dostępie do aktywności 

obywatelskiej; 

Or. fr 

 

Poprawka  58 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 

 

Projekt opinii Poprawka 

7. uważa, że edukacja obywatelska 

powinna obejmować perspektywę osób 

niepełnosprawnych, które napotykają 

więcej przeszkód w dostępie do 

aktywności obywatelskiej; 

7. uważa, że edukacja na rzecz 

aktywnego obywatelstwa powinna 

obejmować perspektywę osób 

niepełnosprawnych, które napotykają 

więcej przeszkód w dostępie do 

aktywności obywatelskiej; 

Or. en 

Poprawka  59 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 

 

Projekt opinii Poprawka 

7. uważa, że edukacja obywatelska 

powinna obejmować perspektywę osób 

niepełnosprawnych, które napotykają 

7. uważa, że edukacja obywatelska 

powinna obejmować perspektywę osób 

niepełnosprawnych, które napotykają 
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więcej przeszkód w dostępie do 

aktywności obywatelskiej; 

niewspółmiernie więcej przeszkód w 

dostępie do aktywności obywatelskiej, w 

tym barier fizycznych; przypomina, że 

wszyscy obywatele mają prawo do 

głosowania i wzywa państwa członkowskie 

do podjęcia niezbędnych kroków w celu 

zagwarantowania tego prawa osobom 

niepełnosprawnym; 

Or. en 

Poprawka  60 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 7a. z niepokojem zauważa, że 

uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl 

napotykają liczne wyzwania, takie jak 

brak dostępu do pomocy, brak dostępu do 

edukacji, niewystarczający dostęp do 

technologii wspomagających, które 

mogłyby ułatwić komunikację i 

integrację; 

Or. en 

Poprawka  61 

Curzio Maltese 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 7a. podkreśla, że przeprowadzenie 

procesu harmonizacji przepisów unijnych 

z postanowieniami Konwencji ONZ o 

prawach osób niepełnosprawnych będzie 

wymagało przyspieszenia tempa 

przyjmowania dyrektywy dotyczącej 

europejskiego aktu w sprawie dostępności 

oraz wezwania wszystkich państw 

członkowskich do podpisania i ratyfikacji 
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protokołu dodatkowego do konwencji, a 

także do wdrożenia zaleceń komitetu ONZ 

dotyczących art. 24, tak aby UE 

dysponowała środkami potrzebnymi do 

zwiększenia dostępu do wysokiej jakości 

edukacji sprzyjającej włączeniu 

społecznemu; 

Or. it 

Poprawka  62 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 7b. wzywa Komisję, by wraz z 

państwami członkowskimi i we 

współpracy z Wysokim Komisarzem 

Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 

(UNHCR), wspierały i chroniły prawa 

osób niepełnosprawnych wśród 

uchodźców i osób ubiegających się o azyl; 

zachęca państwa członkowskie do 

wymiany dobrych praktyk w zakresie 

innowacyjnych i skutecznych programów 

na rzecz niepełnosprawnych uchodźców, 

zwłaszcza w obszarze sprzyjającego 

włączeniu społecznemu i 

uwzględniającego specjalne potrzeby 

kształcenia, szkolenia zawodowego i 

rozwoju umiejętności; 

Or. en 

Poprawka  63 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 7c. podkreśla, że aby lepiej ocenić 

wdrażanie i rezultaty europejskiej strategii 
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w sprawie niepełnosprawności konieczne 

jest sprawniejsze gromadzenie danych, 

danych statystycznych i monitorowanie; 

Or. en 

Poprawka  64 

Dominique Bilde 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 

 

Projekt opinii Poprawka 

8. apeluje, by odpowiednio 

finansować i wspierać monitorowanie 

postępów, a także by dokonywać analiz 

aktualnych i przyszłych unijnych aktów 

prawnych pod kątem obowiązków 

wynikających z Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych ONZ. 

8. apeluje do państw członkowskich o 

śledzenie sytuacji na szczeblu jak 

najbardziej lokalnym, by upewnić się, że 

zmienia się ona zgodnie z aktualnymi i 

przyszłymi unijnymi aktami prawnymi pod 

kątem obowiązków wynikających z 

Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych ONZ. 

Or. fr 

Poprawka  65 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 

 

Projekt opinii Poprawka 

8. apeluje, by odpowiednio 

finansować i wspierać monitorowanie 

postępów, a także by dokonywać analiz 

aktualnych i przyszłych unijnych aktów 

prawnych pod kątem obowiązków 

wynikających z Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych ONZ. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. en 

Poprawka  66 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 
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Projekt opinii 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8a. uważa za przydatne przyjęcie 

perspektywy płci w procesach decyzyjnych 

i gromadzenie danych z podziałem na płeć 

dotyczących sytuacji osób 

niepełnosprawnych i monitorowanie 

polityk i działań w tej dziedzinie, a także 

przekrojowych danych dotyczących osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji i 

doświadczających dyskryminacji z wielu 

przyczyn jednocześnie; 

Or. en 

Poprawka  67 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8a. podkreśla kluczową rolę 

opiekunów, zwłaszcza rodziny, co często 

prawie całkowicie zaspokaja 

zapotrzebowanie na opiekę i pomoc osoby 

niepełnosprawnej; podkreśla pilną 

potrzebę opracowania polityki UE i 

krajowej oraz kolejnych inicjatyw 

ustawodawczych, które będą wspierać 

rodzinę, biorąc pod uwagę, że prawie 

zawsze matki ponoszą główny ciężar 

odpowiedzialności za niepełnosprawność i 

są zmuszone do zredukowania lub 

przerwania kariery zawodowej w celu 

pomagania niepełnosprawnemu 

członkowi rodziny, zwłaszcza jeśli to osoba 

młoda lub w podeszłym wieku; 

Or. en 
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Poprawka  68 

Michaela Šojdrová 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8a. wzywa państwa członkowskie i 

Komisję do wspierania współpracy na 

szczeblu UE oraz sieci krajowych i 

europejskich stowarzyszeń osób 

niepełnosprawnych w celu promowania 

wymiany doświadczeń i najlepszych 

praktyk; 

Or. en 

Poprawka  69 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8a. uważa, że niezbędna jest lepsza 

synergia pomiędzy europejską strategią w 

sprawie niepełnosprawności oraz celami 

zrównoważonego rozwoju, w 

szczególności w zakresie edukacji i 

szkoleń, które powinny zostać 

wzmocnione; 

Or. en 

Poprawka  70 

Silvia Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8a. wzywa państwa członkowskie do 

wprowadzenia instrumentów prawnych i 

usług umożliwiających rodzicom lub 
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krewnym dzieci niepełnosprawnych 

korzystanie z urlopu lub pozwolenia na 

wyjście z pracy, tak aby mogli oni 

pogodzić opiekę nad dzieckiem z pracą; 

Or. it 

Poprawka  71 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8a. apeluje o intensywniejsze 

stosowanie narzędzi cyfrowych i cyfryzacji 

jako środka wspierania wejścia osób 

niepełnosprawnych na rynek pracy w 

pełnym wymiarze godzin, w dziedzinach 

takich jak przemysł technologii 

informacyjnych; 

Or. en 

Poprawka  72 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8b. przypomina o zobowiązaniach 

wynikających z Konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej 

przez Unię Europejską, a także z art. 21 i 

26 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej, które stanowią, że 

samodzielność, integracja i dostęp do 

sprzyjającego włączeniu systemu 

kształcenia i szkoleń, życia społecznego i 

kulturalnego, rekreacji i sportu to prawa 

zagwarantowane, oraz że wszelkie formy 

dyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność są zakazane; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do 
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wzmożenia wysiłków na rzecz pełnej 

realizacji tych zobowiązań, przede 

wszystkim poprzez przyjęcie środków 

ustawodawczych zgodnych z tymi 

prawami, w przeciwnym razie nie uda się 

osiągnąć celów na 2020 rok określonych 

w europejskiej strategii w sprawie 

niepełnosprawności; 

Or. en 

Poprawka  73 

Silvia Costa 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8b. zwraca się do państw 

członkowskich o zapewnienie kształcenia, 

które włącza i uwzględnia w programach 

szkolnych i szkoleniowych dzieci i 

dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną 

lub intelektualną, jak również usług lub 

świadczeń w zakresie doradztwa i 

wspomagania oraz indywidualnego toku 

nauczania; 

Or. it 

Poprawka  74 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8b. jest zdania, że wspieranie 

programów uczenia się przez całe życie 

dla osób niepełnosprawnych jest istotną 

częścią europejskiej strategii w sprawie 

niepełnosprawności; 

Or. en 
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Poprawka  75 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8c. z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie do zwiększenia świadomości 

społecznej na temat zagadnień 

związanych z osobami 

niepełnosprawnymi; 

Or. en 

Poprawka  76 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 d (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8d. podkreśla znaczenie kształcenia 

obywateli w kwestiach związanych z 

niepełnosprawnością ukrytą lub 

niewidoczną, aby chronić te osoby przed 

nadużyciami; 

Or. en 

 


