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Predlog spremembe  1 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 - 1. meni, da je treba pri obravnavi 

invalidnosti na vseh področjih politik 

ohraniti pristop, temelječ na pravicah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva države članice, naj priznajo 

pomen kakovostne in vključujoče 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega 

izobraževanja in socialnega varstva ter 

vzpostavijo primerne strukture za mlade 

invalidne otroke in/ali otroke s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami; 

1. poziva države članice, naj 

zagotovijo kakovostno in vključujoče 

izobraževanje in socialno varstvo ter 

uvedejo ustrezne in učinkovite ukrepe za 
otroke, ki so invalidi in/ali imajo posebne 

izobraževalne potrebe; 

Or. it 

Predlog spremembe  3 

Dominique Bilde 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva države članice, naj priznajo 

pomen kakovostne in vključujoče 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega 

izobraževanja in socialnega varstva ter 

1. poziva države članice, naj priznajo 

pomen kakovostne in vključujoče 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega 

izobraževanja in socialnega varstva, 
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vzpostavijo primerne strukture za mlade 

invalidne otroke in/ali otroke s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami; 

vzpostavijo oziroma podprejo primerne 

strukture za mlade invalidne otroke in/ali 

otroke s posebnimi izobraževalnimi 

potrebami ter oskrbovalcem v šolah 

zagotovijo stabilnost zaposlitve in dostojno 

plačilo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  4 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva države članice, naj priznajo 

pomen kakovostne in vključujoče 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega 

izobraževanja in socialnega varstva ter 

vzpostavijo primerne strukture za mlade 

invalidne otroke in/ali otroke s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami; 

1. poziva države članice, naj priznajo 

pomen kakovostne in vključujoče 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega 

izobraževanja in socialnega varstva ter 

vzpostavijo primerne strukture za mlade 

invalidne otroke in/ali otroke s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami, ki morajo biti 

hkrati zmožne zagotoviti individualno 

podporo v največjo korist otroka; 

Or. en 

Predlog spremembe  5 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva države članice, naj priznajo 

pomen kakovostne in vključujoče 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega 

izobraževanja in socialnega varstva ter 

vzpostavijo primerne strukture za mlade 

invalidne otroke in/ali otroke s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami; 

1. poziva države članice, naj priznajo 

pomen kakovostne in vključujoče 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega 

izobraževanja in socialnega varstva ter 

vzpostavijo primerne strukture za mlade 

invalidne otroke in/ali otroke s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami, vključno z 

otroki migrantov in otroki, ki trpijo zaradi 
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večplastne diskriminacije, in se tako 

odzovejo na posebne in različne potrebe 

ter zagotovijo uspešno vključevanje 

migrantov in manjšin v redno 

izobraževanje; 

Or. en 

Predlog spremembe  6 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1a. poziva države članice, naj 

zagotovijo sredstva, vključno z zadostnim 

financiranjem, za ustrezno podporo 

invalidnim učencem in študentom ter za 

izobraževanje osebja v šolstvu in 

vseživljenjskih izobraževalnih 

infrastrukturah; 

Or. en 

Predlog spremembe  7 

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1a. poziva Komisijo, naj bolj podpre 

prizadevanja držav članic za odstranitev 

pravnih in organizacijskih ovir ter 

zagotavljanje enakega dostopa do 

vključujočega izobraževanja in 

usposabljanja za invalide, med drugim 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

ter izobraževanja odraslih, kulture, 

turizma in športa; poudarja, da je 

pomembno invalidom zagotoviti 

razpoložljivost, dosegljivost in cenovno 

dostopnost individualiziranih podpornih 
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storitev; 

Or. en 

Predlog spremembe  8 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1a. obžaluje, da se v Evropi zaradi 

gospodarske krize postopno zmanjšujejo 

javna sredstva za izobraževanje; želi 

spomniti, da je izobraževanje temeljna 

človekova pravica in skupna dobrina; 

Or. it 

Predlog spremembe  9 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1b. glede na dejstvo, da je med 

mladimi invalidi in/ali mladimi s 

posebnimi izobraževalnimi potrebami 

veliko oseb, ki zgodaj zapustijo šolanje, je 

treba nadalje raziskati priložnosti, ki jih 

nudi vseživljenjsko učenje, in zagotoviti 

privlačne alternative; 

Or. en 

Predlog spremembe  10 

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 b (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1b. poziva Komisijo in države članice, 

naj določijo cilje za udeležbo pri 

izobraževanju in usposabljanju, 

zmanjševanje revščine in zaposlovanje 

invalidov in oseb s posebnimi potrebami 

ter natančno spremljajo razmere na 

lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter 

na ravni EU; 

Or. en 

Predlog spremembe  11 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1b. poziva države članice in Komisijo, 

naj z določitvijo jasnih kazalnikov 

zagotovijo učinkovito zbiranje podatkov o 

dostopu invalidov do izobraževanja, zlasti 

oseb z visoko stopnjo odvisnosti; 

Or. it 

Predlog spremembe  12 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 c (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1c. spodbuja izmenjavo dobrih praks 

za vključujoče izobraževanje in 

vseživljenjsko učenje za učitelje, osebje, 

vodstvene organe ter invalidne študente in 

učence; 

Or. en 
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Predlog spremembe  13 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 c (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1c. obžaluje, da med kazalniki ciljev 

trajnostnega razvoja EU kazalnik na 

področju izobraževanja ni razčlenjen po 

invalidnosti; poudarja, da bi morala 

evropska strategija o invalidnosti 

poskušati zmanjšati razlike v zbiranju 

podatkov o dostopu invalidov do 

izobraževanja; 

Or. en 

Predlog spremembe  14 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 d (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1d. predlaga, naj se zagotovijo posebni 

svetovalci na univerzah, zavodih za 

zaposlovanje in drugih službah za 

zaposlovanje ter dajo pobude za 

svetovanje invalidnim študentom glede 

poklicnih možnosti; 

Or. en 

Predlog spremembe  15 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva države članice in Komisijo, 2. izraža zaskrbljenost, da kljub 
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naj posebno pozornost namenijo težavam 

mladih invalidov in/ali mladih s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami pri njihovem 

prehodu iz izobraževanja v zaposlitev ter v 

ta namen uporabijo vse obstoječe 

instrumente in pobude na področju 

zaposlovanja, mladinske politike, kulture 

in izobraževanja; 

izboljšavam za invalide še vedno obstaja 

visoko tveganje brezposelnosti in da jih je 

manj kot 30 % zaključilo terciarno ali 

temu enakovredno izobraževanje, in zato 
poziva države članice in Komisijo, naj 

posebno pozornost namenijo težavam 

mladih invalidov in/ali mladih s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami pri njihovem 

prehodu iz izobraževanja v zaposlitev ter v 

ta namen uporabijo vse obstoječe 

instrumente in pobude na področju 

zaposlovanja, mladinske politike, kulture 

in izobraževanja, zlasti program jamstva 

za mlade, pobudo „Mladi in mobilnost“ 

ter sredstva Evropskih skladov za 

strateške naložbe ; 

Or. en 

Predlog spremembe  16 

Dominique Bilde 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva države članice in Komisijo, 

naj posebno pozornost namenijo težavam 

mladih invalidov in/ali mladih s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami pri njihovem 

prehodu iz izobraževanja v zaposlitev ter v 

ta namen uporabijo vse obstoječe 

instrumente in pobude na področju 

zaposlovanja, mladinske politike, kulture 

in izobraževanja; 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  17 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva države članice in Komisijo, 

naj posebno pozornost namenijo težavam 

mladih invalidov in/ali mladih s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami pri njihovem 

prehodu iz izobraževanja v zaposlitev ter v 

ta namen uporabijo vse obstoječe 

instrumente in pobude na področju 

zaposlovanja, mladinske politike, kulture 

in izobraževanja; 

2. poziva države članice in Komisijo, 

naj posebno pozornost namenijo težavam 

mladih invalidov in/ali mladih s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami pri njihovem 

prehodu iz sekundarnega in 

univerzitetnega izobraževanja in/ali 

poklicnega usposabljanja v zaposlitev ter 

v ta namen uporabijo vse obstoječe 

instrumente in pobude na področju 

zaposlovanja, mladinske politike, kulture 

in izobraževanja; 

Or. en 

Predlog spremembe  18 

Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Brunon Wenta 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva države članice in Komisijo, 

naj posebno pozornost namenijo težavam 

mladih invalidov in/ali mladih s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami pri njihovem 

prehodu iz izobraževanja v zaposlitev ter v 

ta namen uporabijo vse obstoječe 

instrumente in pobude na področju 

zaposlovanja, mladinske politike, kulture 

in izobraževanja; 

2. poziva države članice in Komisijo, 

naj posebno pozornost namenijo težavam 

mladih invalidov in/ali mladih s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami pri njihovem 

prehodu iz izobraževanja v zaposlitev ter v 

ta namen uporabijo vse obstoječe 

instrumente in pobude na področju 

zaposlovanja, mladinske politike, kulture, 

športa in izobraževanja; 

Or. en 

Predlog spremembe  19 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva države članice in Komisijo, 

naj posebno pozornost namenijo težavam 

2. poziva države članice in Komisijo, 

naj posebno pozornost namenijo težavam 
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mladih invalidov in/ali mladih s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami pri njihovem 

prehodu iz izobraževanja v zaposlitev ter v 

ta namen uporabijo vse obstoječe 

instrumente in pobude na področju 

zaposlovanja, mladinske politike, kulture 

in izobraževanja; 

mladih, ki so invalidi in/ali imajo posebne 

izobraževalne potrebe pri njihovem 

prehodu iz izobraževanja v zaposlitev ter v 

ta namen uporabijo vse obstoječe 

instrumente in pobude na področju 

zaposlovanja, mladinske politike, kulture 

in izobraževanja, obenem pa v celoten 

postopek odločanja vključijo poklicna 

združenja, družine invalidov in same 

invalide;  

Or. it 

Predlog spremembe  20 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2a. poziva k širšemu zagotavljanju 

kakovostnih pripravništev, ki naj bodo na 

voljo in dostopna mladim invalidom; 

Or. en 

Predlog spremembe  21 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2a. opaža, da je le 26,9 % invalidov v 

Evropi, starih od 30 do 39 let, zaključilo 

terciarno ali temu enakovredno 

izobraževanje v primerjavi s 40,8 % 

neinvalidov ter da je stopnja zaposlenosti 

še vedno zelo nizka; 

Or. en 
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Predlog spremembe  22 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 b (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2b. v zvezi z zaposlenostjo poudarja, 

da je zagotavljanje osebnega pomočnika 

med delovnim časom v mnogih primerih 

edina možnost, da lahko invalidi delajo in 

so del ekipe ter se izognejo prisilnemu 

domačemu delu; poziva države članice, 

naj sprejmejo in spodbujajo vse potrebne 

ukrepe za zagotovitev dostopnosti in 

vključenosti delovnih mest; 

Or. en 

Predlog spremembe  23 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 b (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2b. poudarja, da so nizka izobrazba, 

osebe, ki zgodaj opustijo šolanje, 

pomanjkanje prilagojenih programov, 

diskriminacija, pomanjkanje spretnosti in 

podpore za delovna mesta ter dostopnost 

delovnih mest še vedno glavni izzivi pri 

vključevanju na trg dela; 

Or. en 

Predlog spremembe  24 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 c (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2c. obžaluje, da je stopnja zaposlenosti 

invalidk nižja od 50 %, kar dokazuje, da 

se soočajo z dvojno diskriminacijo, ter 

dejstvo, da se zaradi tega težko polno 

vključujejo v družbo; 

Or. it 

Predlog spremembe  25 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 d (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2d. poziva države članice in Komisijo, 

naj zagotovijo enak dostop do 

izobraževanja za vse, in sicer s posebnimi 

programi in ukrepi za invalidne 

priseljence in begunce; 

Or. en 

Predlog spremembe  26 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 e (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2e. ugotavlja, da so invalidi sestavni in 

dejavni del družbe kot celote; zato poziva 

države članice, naj uporabijo strukturne 

sklade, zlasti Evropski socialni sklad in 

Evropski sklad za regionalni razvoj za 

izboljšanje izobraževanja in usposabljanja 

invalidov ter delovnih mest in šol; 

Or. it 
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Predlog spremembe  27 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 f (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2f. spodbuja javne ustanove in 

podjetja v EU, naj izvajajo politike 

raznolikosti in nacionalne listine o 

raznolikosti; 

Or. en 

Predlog spremembe  28 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 g (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2g. spodbuja vse države članice, naj 

uvedejo evropsko kartico ugodnosti za 

invalide; 

Or. en 

Predlog spremembe  29 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. meni, da je bistveno izboljšati 

obveščanje invalidov o priložnostih za 

mobilnost in posebno pozornost nameniti 

težavam, s katerimi se soočajo; 

3. meni, da je bistveno spodbujati 

učinkovit dostop do obšolskih dejavnosti, 

kot so gledališče, ples, glasba in umetnost, 

ter izboljšati obveščanje invalidov o 

priložnostih za mobilnost in posebno 

pozornost nameniti težavam, s katerimi se 

soočajo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  30 

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. meni, da je bistveno izboljšati 

obveščanje invalidov o priložnostih za 

mobilnost in posebno pozornost nameniti 

težavam, s katerimi se soočajo; 

3. meni, da je bistveno izboljšati 

obveščanje invalidov o priložnostih za 

mobilnost, jim zagotoviti potrebno vodstvo 

in pomoč in posebno pozornost nameniti 

težavam, s katerimi se soočajo, ter se s 

temi težavami spopasti; 

Or. en 

Predlog spremembe  31 

Dominique Bilde 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. meni, da je bistveno izboljšati 

obveščanje invalidov o priložnostih za 

mobilnost in posebno pozornost nameniti 

težavam, s katerimi se soočajo; 

3. meni, da je bistveno izboljšati 

obveščanje invalidov o priložnostih za 

mobilnost, finančni pomoči in 

razpoložljivih storitvah v skupnosti ter 

posebno pozornost nameniti težavam, s 

katerimi se soočajo, zlasti težavam, s 

katerimi se soočajo njihovi sorodniki, ko 

želijo doseči premestitev v kraj, ki bi bil 

ustreznejši za invalidov razvoj; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  32 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo 

Sernagiotto 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. meni, da je bistveno izboljšati 

obveščanje invalidov o priložnostih za 

mobilnost in posebno pozornost nameniti 

težavam, s katerimi se soočajo; 

3. meni, da je bistveno izboljšati 

obveščanje invalidov o priložnostih za 

mobilnost in posebno pozornost nameniti 

težavam, s katerimi se soočajo, ter 

zagotoviti pomoč, kjer je to mogoče; 

Or. en 

Predlog spremembe  33 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. meni, da je bistveno izboljšati 

obveščanje invalidov o priložnostih za 

mobilnost in posebno pozornost nameniti 

težavam, s katerimi se soočajo; 

3. meni, da je bistveno izboljšati 

obveščanje invalidov o priložnostih za 

mobilnost in posebno pozornost nameniti 

težavam, s katerimi se soočajo, vključno s 

primernim usposabljanjem osebja v 

nacionalnih agencijah in institucijah 

gostiteljicah; 

Or. en 

Predlog spremembe  34 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 3a. spominja, da kljub prizadevanjem, 

da bi programe Erasmus+ in druge 

pobude za mobilnost naredili bolj 

vključujoče, pomanjkanje usklajevanja 

med nacionalnimi socialnimi sistemi in 

prenosljivostjo pravic predstavlja 

ogromno oviro za mobilnost invalidov; 

zato poziva Komisijo in države članice, naj 
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okrepijo sodelovanje na tem področju, da 

bi spodbudili mobilnost invalidov; 

Or. en 

Predlog spremembe  35 

Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 3a. poudarja, da so neprenosljive in 

neharmonizirane pravice med socialnimi 

sistemi EU še vedno velika ovira za 

mobilnost invalidov, kljub prizadevanjem, 

da bi program Erasmus+ in druge pobude 

na področju mobilnosti postali bolj 

vključujoči; zato poziva Komisijo in 

države članice, naj na tem področju 

okrepijo sodelovanje, da bi olajšali 

mobilnost invalidov; 

Or. it 

Predlog spremembe  36 

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos) 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 3a. poudarja, da je podpora družinam 

invalidov in/ali oseb s posebnimi učnimi 

potrebami, zlasti otrok, ključnega 

pomena; v tem okviru je treba skladno 

sprejeti zahteve za ustrezne in primerne 

ukrepe v podporo prizadetim družinam s 

predlogom in sprejetjem konkretnih ciljno 

usmerjenih ukrepov, da bi jih tako 

spodbudili in jih bolje pripravili za 

ustrezen odziv na povečane potrebe teh 

ljudi; 

Or. en 
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Predlog spremembe  37 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 b (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 3b. poziva Komisijo in države članice, 

naj pri izbirnih postopkih za programe 

mobilnosti prepreči diskriminatorne 

prakse, kot je na primer določitev zgornje 

proračunske meje za gostovanje študentov 

invalidov, zlasti pri programu Erasmus+; 

na splošno priporoča, naj se upošteva 

finančne potrebe mladih invalidov, ko se 

pripravljajo proračuni za programe 

mobilnosti, da bi tako preprečili 

diskriminacijo; 

Or. en 

Predlog spremembe  38 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. pozdravlja tekoča prizadevanja, da 

bi določbe o dostopu vključili v programe 

in pobude Unije, ter poziva k nadaljnjemu 

vključevanju zahtev glede dostopnosti v 

kulturne politike Unije, tudi z izvajanjem 

Marakeške pogodbe, revizijo direktive o 

avdiovizualnih medijskih storitvah, 

evropskimi prestolnicami kulture in 

programom Ustvarjalna Evropa; 

4. meni, da je potrebno večje 

vključevanje zahtev glede dostopnosti v 

kulturne politike Unije, tudi z izvajanjem 

Marakeške pogodbe, revizijo direktive o 

avdiovizualnih medijskih storitvah, 

evropskimi prestolnicami kulture in 

programom Ustvarjalna Evropa; 

Or. it 

Predlog spremembe  39 

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Yana Toom 

 

Osnutek mnenja 
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Odstavek 4 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. pozdravlja tekoča prizadevanja, da 

bi določbe o dostopu vključili v programe 

in pobude Unije, ter poziva k nadaljnjemu 

vključevanju zahtev glede dostopnosti v 

kulturne politike Unije, tudi z izvajanjem 

Marakeške pogodbe, revizijo direktive o 

avdiovizualnih medijskih storitvah, 

evropskimi prestolnicami kulture in 

programom Ustvarjalna Evropa; 

4. pozdravlja tekoča prizadevanja, da 

bi določbe o dostopu vključili v programe 

in pobude Unije, ter poziva k nadaljnjemu 

vključevanju zahtev glede dostopnosti v 

politike Unije na področju kulture, 

izobraževanja in športa ter s tem povezane 

zakonodajne pobude, tudi z izvajanjem 

Marakeške pogodbe, revizijo direktive o 

avdiovizualnih medijskih storitvah, 

evropskimi prestolnicami kulture in 

programom Ustvarjalna Evropa; 

Or. en 

Predlog spremembe  40 

Dominique Bilde 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. pozdravlja tekoča prizadevanja, da 

bi določbe o dostopu vključili v programe 

in pobude Unije, ter poziva k nadaljnjemu 

vključevanju zahtev glede dostopnosti v 

kulturne politike Unije, tudi z izvajanjem 

Marakeške pogodbe, revizijo direktive o 

avdiovizualnih medijskih storitvah, 

evropskimi prestolnicami kulture in 

programom Ustvarjalna Evropa; 

4. je seznanjen s tekočimi 

prizadevanji, da bi določbe o dostopu 

vključili v programe in pobude Unije, ter 

poziva k nadaljnjemu vključevanju zahtev 

glede dostopnosti v kulturne politike Unije, 

tudi z izvajanjem Marakeške pogodbe, 

revizijo direktive o avdiovizualnih 

medijskih storitvah, evropskimi 

prestolnicami kulture in programom 

Ustvarjalna Evropa, ter obžaluje, da bo 

zaradi širitve programa Ustvarjalna 

Evropa v tretje države in varčevalnih 

politik, ki jih zahteva Komisija, teh 

prizadevanj manj; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  41 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 
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Osnutek mnenja 

Odstavek 4 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. pozdravlja tekoča prizadevanja, da 

bi določbe o dostopu vključili v programe 

in pobude Unije, ter poziva k nadaljnjemu 

vključevanju zahtev glede dostopnosti v 

kulturne politike Unije, tudi z izvajanjem 

Marakeške pogodbe, revizijo direktive o 

avdiovizualnih medijskih storitvah, 

evropskimi prestolnicami kulture in 

programom Ustvarjalna Evropa; 

4. pozdravlja tekoča prizadevanja, da 

bi določbe o dostopu vključili v programe 

in pobude Unije, ter poziva k nadaljnjemu 

vključevanju zahtev glede dostopnosti v 

kulturne politike Unije, tudi z izvajanjem 

Marakeške pogodbe, revizijo direktive o 

avdiovizualnih medijskih storitvah, 

evropskimi prestolnicami kulture in 

programom Ustvarjalna Evropa; vendar 

opozarja na potrebo po vseobsegajočem in 

prečnem pristopu do dostopnosti do vseh 

storitev, ki bi ga dosegli s sprejetjem 

evropskega akta o dostopnosti; 

Or. en 

Predlog spremembe  42 

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Yana Toom 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 4a. poudarja, da so lahko mediji 

pomemben instrument za boj proti 

stigmatizaciji in napačnim informacijam 

ter instrument za spreminjanje napačnih 

predstav in ozaveščanje o invalidih in 

ljudeh s posebnimi potrebami; prav tako 

poudarja, da lahko mediji z ozaveščanjem 

in izboljšanjem razumevanja vprašanj 

invalidnosti, raznolikosti invalidov in 

njihovih situacij aktivno prispevajo k 

učinkovitemu in uspešnemu vključevanju 

invalidov v družbo v vseh pogledih 

družbenega življenja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  43 

Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 4a. poziva Komisijo, naj sprejme 

ukrepe za zagotovitev, da bodo invalidi 

imeli širši dostop do kulture, a ne le v 

vlogi opazovalcev, temveč tudi dejavnih 

udeležencev, ki lahko brez diskriminacije 

delujejo in nastopajo v svetu kulture; 

Or. it 

Predlog spremembe  44 

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Yana Toom 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 b (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 4b. poudarja, da so mladi invalidi 

manj telesno dejavni kot mladi brez 

invalidnosti in da imajo šole pomembno 

vlogo pri spodbujanju zdravega načina 

življenja1; zato poudarja, da je 

pomembno, da bi mlade invalide 

spodbujali k telesni dejavnosti; poziva 

države članice, naj hitro odstranijo vse 

ovire, ki invalidom in ljudem s posebnimi 

potrebami preprečujejo, da bi bili telesno 

dejavni; 

 _________________ 

 1Dejavniki športnega udejstvovanja in 

udejstvovanja v telesnih dejavnostih 

študentov invalidov 2016 

Or. en 

Predlog spremembe  45 

Dominique Bilde 
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Osnutek mnenja 

Odstavek 5 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. pozdravlja večjo podporo 

invalidom pri dostopu do športa prek 

programa Erasmus + in poziva k primerni 

podpori za pobude, namenjene izboljšanju 

dostopnosti in udeležbe v športu na vseh 

ravneh; 

5. pozdravlja večjo podporo 

invalidom pri dostopu do športa prek 

programa Erasmus + in spodbuja k temu, 

da bi potrebo po športnem udejstvovanju 

upoštevali v izračunu invalidskih 

dodatkov oziroma da bi bile invalidom na 

voljo znižane cene ter da bi se zagotovila 

podpora za pobude civilne družbe, 

namenjene izboljšanju dostopnosti in 

udeležbe v športu na vseh ravneh; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  46 

Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Brunon Wenta 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. pozdravlja večjo podporo 

invalidom pri dostopu do športa prek 

programa Erasmus + in poziva k primerni 

podpori za pobude, namenjene izboljšanju 

dostopnosti in udeležbe v športu na vseh 

ravneh; 

5. pozdravlja večjo podporo 

invalidom pri dostopu do športa prek 

programa Erasmus + in poziva k primerni 

podpori za pobude, namenjene izboljšanju 

dostopnosti in udeležbe v športu na vseh 

ravneh, tudi za tiste z začasnimi 

invalidnostmi; 

Or. en 

Predlog spremembe  47 

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5a. poudarja, da je ključnega pomena 

učitelje in vodje usposabljanja pripraviti 
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na delo z invalidnimi otroki in jim pri tem 

nuditi zadostno podporo; spodbuja države 

članice, naj s pomočjo različnih 

deležnikov, predvsem organizacij, ki 

zastopajo invalide in strokovnjake 

invalide, zagotovijo vključujoče 

izobraževanje in nenehen strokovni razvoj 

za učitelje in vodje usposabljanja; 

Or. en 

Predlog spremembe  48 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5a. meni, da bi posodabljanje v 

kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ki 

sedaj poteka, lahko olajšalo dostop do 

storitev, zato poziva Komisijo in države 

članice, naj poskrbijo, da bodo zadevne 

ustanove zagotovile dostop do svojih 

storitev; 

Or. it 

Predlog spremembe  49 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. poudarja pomen izboljšanja 

digitalnih znanj, spretnosti in kompetenc 

invalidov ter poziva države članice, naj 

zagotovijo zaščito ranljivih državljanov na 

spletu; 

6. opozarja, da je treba odpraviti 

digitalno vrzel in zagotoviti, da lahko 

invalidi v celoti izkoristijo prednosti 

digitalne unije; s tem v zvezi poudarja 
pomen izboljšanja digitalnih znanj, 

spretnosti in kompetenc invalidov, zlasti s 

pomočjo projektov, ki financirajo iz 

programa Erasmus+, ter poziva države 

članice, naj z učinkovitimi ukrepi proti 
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sovražnemu govoru, kibernetskemu 

nadlegovanju in vsem oblikam spletne 

diskriminacije zagotovijo zaščito ranljivih 

državljanov na spletu; 

Or. en 

Predlog spremembe  50 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo 

Sernagiotto 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. poudarja pomen izboljšanja 

digitalnih znanj, spretnosti in kompetenc 

invalidov ter poziva države članice, naj 

zagotovijo zaščito ranljivih državljanov na 

spletu; 

6. poudarja pomen izboljšanja 

digitalnih znanj, spretnosti in kompetenc 

invalidov ter poziva države članice, naj 

zagotovijo zaščito ranljivih državljanov in 

invalidov na spletu; 

Or. en 

Predlog spremembe  51 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. poudarja pomen izboljšanja 

digitalnih znanj, spretnosti in kompetenc 

invalidov ter poziva države članice, naj 

zagotovijo zaščito ranljivih državljanov na 

spletu; 

6. poudarja pomen izboljšanja 

digitalnih znanj, spretnosti in kompetenc 

invalidov ter poziva države članice, naj 

zagotovijo zaščito ranljivih državljanov na 

spletu, pri čemer naj spodbujajo 

izobraževanje na področju digitalnega in 

medijskega opismenjevanja tako v okviru 

neformalnega kot formalnega 

izobraževanja; 

Or. it 

Predlog spremembe  52 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 



 

AM\1129349SL.docx 25/34 PE607.807v01-00 

 SL 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6a. poziva Komisijo, naj okrepi 

prizadevanja za uporabo znakovnega 

jezika pri komunikaciji in delovanju 

evropskih institucij in tako izboljša 

možnosti za interakcijo z invalidnimi 

državljani; 

Or. en 

Predlog spremembe  53 

Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6a. poziva vse institucije EU, naj 

ravnajo v skladu z zahtevami in 

obveznostmi iz direktive o dostopnosti 

spletišč EU; 

Or. it 

Predlog spremembe  54 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6a. poziva države članice, naj takoj 

prenesejo Direktivo (EU) 2016/2102 o 

dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 

organov javnega sektorja, da bi vsem 

osebam zagotovili pravico do informacij 

in demokratične udeležbe; v zvezi s tem 

poziva evropske institucije, naj spoštujejo 

zahteve in obveznosti iz direktive glede 
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spletišč; 

Or. it 

Predlog spremembe  55 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 b (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6b. potrjuje, da je treba v skladu z 

evropskim stebrom socialnih pravic 

poskrbeti, da bi v civilnem dialogu poleg 

socialnih partnerjev sodelovali tudi 

civilna družba in predstavniki invalidov; 

Or. en 

Predlog spremembe  56 

Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 b (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6b. poziva države članice, naj 

invalidnim otrokom zagotovijo brezplačen 

dostop do tehnoloških orodij, ki bi jim 

omogočila polno udeležbo pri 

izobraževanju in usposabljanju; 

Or. it 

Predlog spremembe  57 

Dominique Bilde 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 7 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7. meni, da bi morali pri 7. poziva države članice, naj 
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izobraževanju o državljanstvu obravnavati 

možnosti invalidov, ki se pri dostopu do 

državljanske udeležbe soočajo z več 

ovirami; 

državljane ozaveščajo o težavah, s 

katerimi se srečujejo invalidi, ki se pri 

dostopu do državljanske udeležbe soočajo 

z več ovirami; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  58 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo 

Sernagiotto 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 7 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7. meni, da bi morali pri 

izobraževanju o državljanstvu obravnavati 

možnosti invalidov, ki se pri dostopu do 

državljanske udeležbe soočajo z več 

ovirami; 

7. meni, da bi morali pri 

izobraževanju o aktivnem državljanstvu 

obravnavati možnosti invalidov, ki se pri 

dostopu do državljanske udeležbe soočajo 

z več ovirami; 

Or. en 

Predlog spremembe  59 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 7 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7. meni, da bi morali pri 

izobraževanju o državljanstvu obravnavati 

možnosti invalidov, ki se pri dostopu do 

državljanske udeležbe soočajo z več 

ovirami; 

7. meni, da bi morali pri 

izobraževanju o državljanstvu obravnavati 

možnosti invalidov, ki se pri dostopu do 

državljanske udeležbe soočajo z 

nesorazmerno več ovirami, med drugim 

tudi fizičnimi; opozarja, da imajo vsi 

državljani pravico do glasovanja, in 

poziva države članice, naj ustrezno 

ukrepajo in zagotovijo, da se ta pravica 

spoštuje tudi za invalide; 

Or. en 
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Predlog spremembe  60 

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 7a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 

morajo invalidni begunci in prosilci za 

azil soočati s številnimi ovirami, kot so 

pomanjkanje dostopa do pomoči, 

pomanjkanje dostopa do izobraževanja, 

premajhna dostopnost do podporne 

tehnologije, ki bi olajšala komunikacijo in 

vključevanje v družbo; 

Or. en 

Predlog spremembe  61 

Curzio Maltese 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 7a. poudarja, da bo treba zaradi 

zagotavljanja procesa harmonizacije 

zakonodaje Unije z določbami iz 

Konvencije OZN o pravicah invalidov 

pospešiti postopek odobritve direktive o 

evropskem aktu o dostopnosti ter vse 

države članice pozvati, naj podpišejo in 

ratificirajo dodatni protokol h Konvenciji 

ter upoštevajo priporočila Odbora OZN v 

zvezi s členom 24, saj bi s tem EU 

pridobila sredstva za omogočanje dostopa 

do vključujočega in kakovostnega 

izobraževanja; 

Or. it 

Predlog spremembe  62 

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Osnutek mnenja 
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Odstavek 7 b (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 7b. poziva Komisijo, naj v sodelovanju 

z državami članicami in Uradom visokega 

komisarja Združenih narodov za begunce 

(UNHCR) spodbuja in zaščiti pravice 

invalidnih beguncev in prosilcev za azil; 

spodbuja države članice, naj izmenjujejo 

dobre prakse pri inovativnih in uspešnih 

programih za invalidne begunce, 

predvsem na področjih vključujočega 

izobraževanja, izobraževanja oseb s 

posebnimi potrebami, poklicnega 

usposabljanja in razvoja spretnosti; 

Or. en 

Predlog spremembe  63 

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 7 c (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 7c. opozarja, da so za boljše 

ocenjevanje izvajanja in rezultatov 

evropske strategije o invalidnosti potrebni 

boljše zbiranje podatkov, statistika in 

spremljanje; 

Or. en 

Predlog spremembe  64 

Dominique Bilde 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

8. poziva k ustreznemu financiranju 

in podpori za spremljanje napredka ter k 

nadzoru sedanjih in prihodnjih pravnih 

aktov Unije v zvezi z obveznostmi 

8. poziva države članice, naj razvoj 

spremljajo na čim bolj lokalni ravni, s 

čimer bi zagotovili, da bo ta potekal v 

skladu s sedanjimi in prihodnjimi 
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konvencije o pravicah invalidov. pravnimi akti Unije v zvezi z obveznostmi 

konvencije o pravicah invalidov. 

Or. fr 

Predlog spremembe  65 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

8. poziva k ustreznemu financiranju in 

podpori za spremljanje napredka ter k 

nadzoru sedanjih in prihodnjih pravnih 

aktov Unije v zvezi z obveznostmi 

konvencije o pravicah invalidov. 

8. poziva k ustreznemu financiranju in 

podpori za spremljanje napredka ter k 

nadzoru sedanjih in prihodnjih pravnih 

aktov Unije v zvezi z obveznostmi 

Konvencije OZN o pravicah invalidov. 

Or. en 

Predlog spremembe  66 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momčil Nekov 

(Momchil Nekov), Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 8a. meni, da bi morali pri sprejemanju 

odločitev upoštevati tudi vidik spola in o 

položaju invalidov zbirati podatke, 

razčlenjene po spolu, prav tako pa bi bilo 

treba spremljati politike in ukrepe na tem 

področju ter z medsektorskim pristopom 

zbirati podatke o ranljivih osebah in o 

tistih, ki trpijo zaradi večplastne 

diskriminacije; 

Or. en 

Predlog spremembe  67 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Osnutek mnenja 
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Odstavek 8 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 8a. poudarja, da imajo oskrbovalci in 

predvsem družina ključno vlogo, saj 

pogosto družina sama nudi velik del 

oskrbe in pomoči, ki jo invalidi 

potrebujejo; poudarja, da morajo 

nacionalne politike in politike EU ter 

prihodnje zakonodajne pobude podpirati 

družino, saj v večini primerov matere 

prevzamejo breme obvladovanja 

invalidnosti in so zato prisiljene zmanjšati 

ali prekiniti poklicno dejavnost, da lahko 

skrbijo za invalidnega člana družine, 

predvsem v primeru mladih in starejših; 

Or. en 

Predlog spremembe  68 

Michaela Šojdrová 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 8a. poziva države članice in Komisijo, 

naj podprejo mrežo na ravni EU ter 

sodelovanje med nacionalnimi in 

evropskimi združenji invalidov, da bi 

spodbudili izmenjavo izkušenj in dobrih 

praks; 

Or. en 

Predlog spremembe  69 

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 8a. meni, da je potrebna boljša 

sinergija med evropsko strategijo o 
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invalidnosti in cilji trajnostnega razvoja, 

predvsem na področjih izobraževanja in 

usposabljanja, ki jih je treba okrepiti; 

Or. en 

Predlog spremembe  70 

Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 8a. poziva države članice, naj 

vzpostavijo regulativna orodja in storitve, 

s katerimi bi staršem ali sorodnikom 

invalidnih otrok omogočili, da uveljavljajo 

dopust in/ali pridobijo dovoljenje za 

odsotnost z dela za namen usklajevanja 

dela in oskrbe; 

Or. it 

Predlog spremembe  71 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo 

Sernagiotto 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 8a. poziva, naj se okrepi uporaba 

digitalnih orodij in digitalizacije kot 

sredstev za to, da bi se lahko invalidi v 

sektorjih, kot je sektor informacijske 

tehnologije, zaposlili za polni delovni čas; 

Or. en 

Predlog spremembe  72 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 b (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 8b. opozarja na obveznosti konvencije 

o pravicah invalidov, ki jo je ratificirala 

EU, in na člena 21 in 26 Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah, ki določata, da 

je invalidom zagotovljena pravica do 

samostojnosti, socialne vključenosti, 

vključujočega izobraževanja in 

usposabljanja, državljanskega in 

kulturnega življenja, rekreativnih 

dejavnosti in športa ter da je vsakršna 

diskriminacija na podlagi invalidnosti 

prepovedana; poziva Komisijo in države 

članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za 

popolno izpolnjevanje teh obveznosti, in 

sicer s sprejetjem zakonodajnih ukrepov v 

skladu s temi pravicami, saj v nasprotnem 

primeru cilji evropske strategije o 

invalidnosti do leta 2020 ne bodo 

doseženi; 

Or. en 

Predlog spremembe  73 

Silvia Costa 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 b (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 8b. poziva države članice, naj 

zagotovijo izobraževanje, pri katerem 

bodo v proces šolanja in usposabljanja 

vključeni otroci in odrasli z motnjami v 

telesnem ali duševnem razvoju in pri 

katerem bodo zagotovljene tudi storitve 

usmerjanja in podpore, pa tudi 

individualne izobraževalne programe; 

Or. it 

Predlog spremembe  74 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo 

Sernagiotto 
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Osnutek mnenja 

Odstavek 8 b (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 8b. meni, da je spodbujanje 

programov vseživljenjskega učenja za 

invalide ključni del evropske strategije o 

invalidnosti; 

Or. en 

Predlog spremembe  75 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo 

Sernagiotto 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 c (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 8c. pozdravlja zavezo za povečanje 

družbenega ozaveščanja o vprašanjih, 

povezanih z invalidi; 

Or. en 

Predlog spremembe  76 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo 

Sernagiotto 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 d (novo) 

 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 8d. poudarja, da je treba državljane 

izobraževati o ljudeh s prikritimi in 

nevidnimi invalidnostim, da bi jih zaščitili 

pred zlorabo. 

Or. en 

 


