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Poprawka 1
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że w miarę starzenia się 
społeczeństwa wzrasta liczba 
niepełnosprawnych osób starszych oraz że 
są to częściej kobiety, gdyż średnio żyją 
one dłużej; podkreśla, że kobiety 
niepełnosprawne jako grupa narażone są w 
większym stopniu na wykluczenie i mają 
gorsze szanse na rynku pracy niż
niepełnosprawni mężczyźni;

1. przypomina, że w miarę starzenia się 
społeczeństwa wzrasta liczba 
niepełnosprawnych osób starszych oraz że 
są to częściej kobiety, gdyż średnio żyją 
one dłużej; podkreśla, że kobiety 
niepełnosprawne jako grupa narażone są w 
większym stopniu na wykluczenie,
wykazują się mniejszą aktywnością na 
rynku pracy i/lub pracują na mniej 
odpowiedzialnych i gorzej płatnych 
stanowiskach, a także są bardziej 
narażone na dużą izolację społeczną oraz 
większą zależność finansową od rodziny 
i/lub opiekunów; wzywa Unię Europejską 
do wdrożenia środków działania 
pozytywnego mających na celu włączenie 
niepełnosprawnych kobiet do rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 2
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że w miarę starzenia się 
społeczeństwa wzrasta liczba 
niepełnosprawnych osób starszych oraz że 
są to częściej kobiety, gdyż średnio żyją 
one dłużej; podkreśla, że kobiety 
niepełnosprawne jako grupa narażone są w 
większym stopniu na wykluczenie i mają 
gorsze szanse na rynku pracy niż 
niepełnosprawni mężczyźni;

1. przypomina, że w miarę starzenia się 
społeczeństwa wzrasta liczba 
niepełnosprawnych osób starszych oraz że 
są to częściej kobiety, gdyż średnio żyją 
one dłużej; podkreśla, że kobiety 
niepełnosprawne jako grupa narażone są w 
większym stopniu na wykluczenie i mają 
mniejsze szanse na rynku pracy niż 
niepełnosprawni mężczyźni;
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Or. en

Poprawka 3
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że w miarę starzenia się 
społeczeństwa wzrasta liczba 
niepełnosprawnych osób starszych oraz że 
są to częściej kobiety, gdyż średnio żyją 
one dłużej; podkreśla, że kobiety 
niepełnosprawne jako grupa narażone są w 
większym stopniu na wykluczenie i mają 
gorsze szanse na rynku pracy niż 
niepełnosprawni mężczyźni;

1. przypomina, że w miarę starzenia się 
społeczeństwa wzrasta liczba 
niepełnosprawnych osób starszych oraz że 
są to częściej kobiety, gdyż średnio żyją 
one dłużej; podkreśla, że kobiety 
niepełnosprawne jako grupa narażone są w 
większym stopniu na wykluczenie i mają 
gorsze szanse na rynku pracy niż 
niepełnosprawni mężczyźni; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zwracania większej uwagi na szczególną 
sytuację kobiet niepełnosprawnych, które 
są narażone na podwójną dyskryminację;

Or. en

Poprawka 4
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina rządom, że dyskryminacja 
ze względu na niepełnosprawność jest 
zakazana i wzywa państwa członkowskie 
do podjęcia ambitniejszych działań w 
kierunku eliminacji istniejących 
przeszkód;

Or. en
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Poprawka 5
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że zakazana jest jakakolwiek 
dyskryminacja ze względu na 
niepełnosprawność i płeć; podkreśla, że 
dyskryminacja z tych dwóch przyczyn 
jednocześnie ma szczególnie negatywny 
wpływ na niepełnosprawne kobiety i 
dziewczęta;

Or. en

Poprawka 6
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że przeprowadzane w 
państwach członkowskich reformy 
polityczne i społeczne powinny 
koncentrować się na zdolnościach osób 
niepełnosprawnych, a nie na ich braku; 
podkreśla, że system zabezpieczenia 
społecznego musi być elastyczny i 
koncentrować się w większym stopniu na 
tworzeniu zachęt dla osób 
niepełnosprawnych z myślą o ich aktywnej 
integracji na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 7
Minodora Cliveti
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Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla potrzebę promowania 
godnych miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych, biorąc pod uwagę, że 
takie osoby są częściej bezrobotne lub 
zatrudnione na stanowiskach, które 
wymagają niższych kwalifikacji, zwłaszcza 
w przypadku kobiet;

Or. en

Poprawka 8
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa państwa członkowskie do 
przeprowadzenia przeglądu ram 
legislacyjnych i politycznych w zakresie 
uczestnictwa kobiet niepełnosprawnych 
na rynku pracy; zachęca państwa 
członkowskie do korzystania z najlepszych 
praktyk europejskich oraz do 
wprowadzenia wobec pracodawców 
wymogu dostosowywania miejsc pracy i 
warunków pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także możliwości 
rozpatrywania w sądach pracy 
indywidualnych spraw związanych z 
dyskryminacją; podkreśla potrzebę 
przyjęcia aktywnej polityki rynku pracy 
dla kobiet niepełnosprawnych, zgodnie z 
którą pracownik mógłby wybierać formę 
zatrudnienia, np. elastyczną umowę o 
pracę, pracę na odległość, telepracę, pracę 
w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin;

Or. en
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Poprawka 9
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania kobiet niepełnosprawnych 
intelektualnie i cierpiących na zaburzenia 
psychiczne, które zmagają się ze 
szczególnymi trudnościami z wejściem na 
rynek pracy i/lub utrzymaniem się na 
nim;

Or. en

Poprawka 10
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. zauważa, że zakładając małe 
przedsiębiorstwa oraz w przypadku innych 
form samozatrudnienia kobiety 
niepełnosprawne powinny mieć równe 
prawo do pomocy finansowej oraz 
powinny być postrzegane jako w pełni 
wykwalifikowani przedsiębiorcy;

Or. en

Poprawka 11
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1f. wzywa państwa członkowskie do 
pobudzania rozwoju sektora MŚP poprzez 
stosowanie bodźców podatkowych, aby 
ułatwić tworzenie miejsc pracy dla kobiet 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 12
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zauważa, że wzrost liczby osób 
niepełnosprawnych zwiększy obciążenie 
opiekunów, zwłaszcza członków rodziny 
sprawujących opiekę;

Or. en

Poprawka 13
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wyraża ubolewanie, że Rada nie 
zakończyła jeszcze prac nad dyrektywą 
Rady w sprawie wprowadzenia w życie 
zasady równego traktowania osób bez 
względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, wbrew stanowiska Parlamentu 
z 2009 r.; wzywa Radę do 
zagwarantowania przyjęcia dyrektywy do 
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końca bieżącej kadencji Parlamentu;

Or. en

Poprawka 14
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje do Unii i państw członkowskich 
o ułatwienie wszystkim obywatelom 
uczestniczenia w procesie 
demokratycznym, zarówno pod względem 
biernego, jak i czynnego prawa 
wyborczego;

2. apeluje do Unii i państw członkowskich 
o ułatwienie wszystkim obywatelom 
uczestniczenia w procesie 
demokratycznym, zarówno pod względem 
biernego, jak i czynnego prawa 
wyborczego, prawa do uczestnictwa w 
zgromadzeniach publicznych oraz prawa 
do angażowania się w proces 
demokratyczny;

Or. en

Poprawka 15
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
określenia sposobów na zwiększenie 
reprezentacji i uczestnictwa kobiet 
niepełnosprawnych w procesach 
decyzyjnych poprzez zastosowanie szeregu 
skoordynowanych środków, w tym 
organizację konsultacji, szkoleń i akcji 
uświadamiających;

Or. en
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Poprawka 16
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystywania Europejskiego
Funduszu Społecznego jako skutecznego 
narzędzia poprawy poziomu włączenia 
niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt we 
wszystkich ważnych aspektach życia, 
takich jak dostęp do rynku pracy, szkoleń 
i edukacji;

Or. en

Poprawka 17
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że do opisywania upośledzeń 
fizycznych i niepełnosprawności stosuje 
się różną terminologię oraz że należy 
skupić się na niepełnosprawności a nie na 
upośledzeniach z medycznego punktu 
widzenia, zgodnie z podejściem przyjętym 
w Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych i stosowanym przez 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości1; 
podkreśla, że pracodawcy nie powinni
analizować niepełnosprawności
pracowników lub kandydatów, która nie 
jest związana z danym stanowiskiem, a 
jedynie ich umiejętności i zdolności;

3. zauważa, że do opisywania upośledzeń 
fizycznych i niepełnosprawności stosuje 
się różną terminologię oraz że należy 
skupić się na niepełnosprawności a nie na 
upośledzeniach z medycznego punktu 
widzenia, zgodnie z podejściem przyjętym 
w Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych i stosowanym przez 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości1; 
podkreśla, że pracodawcy powinni 
koncentrować się na umiejętnościach i 
zdolnościach niepełnosprawnych
pracowników lub kandydatów;

Or. en
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Poprawka 18
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
uznania przemocy seksualnej za poważne 
przestępstwo, które podlega ściganiu, 
zwłaszcza w przypadku gdy ofiarami są 
kobiety niepełnosprawne i kobiety 
cierpiące na zaburzenia psychiczne, a w 
tych szczególnych przypadkach ciężar 
dowodu powinien spoczywać na 
oskarżonych, aby zmniejszyć wysoką 
liczbę zgłaszanych gwałtów i przypadków 
molestowania seksualnego oraz przemocy 
seksualnej w dużych instytucjach;

Or. en

Poprawka 19
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę zapobiegania 
mobbingowi w miejscu pracy, co ma 
kluczowe znaczenie dla poprawy 
samopoczucia pracowników w miejscu 
pracy oraz przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 20
Minodora Cliveti
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Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zdecydowanie podkreśla potrzebę 
wprowadzenia na szczeblu sektorowym 
oraz na szczeblu przedsiębiorstw 
procedury postępowania w przypadku 
mobbingu, która powinna obejmować 
sankcje dyscyplinarne dla pracowników, 
którzy dopuszczają się naruszania 
godności osobistej innych pracowników, 
zwłaszcza osób niepełnosprawnych, 
tworzenia atmosfery, która sprzyja 
poniżaniu, zastraszaniu, wrogości, 
upokarzaniu lub obraźliwych aktów 
dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 21
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że w ostatnich latach 
odnotowuje się coraz więcej przypadków 
przestępstw z nienawiści ze względu na 
niepełnosprawność, a wiele osób 
niepełnosprawnych na co dzień zmaga się 
z przemocą i wrogością; nalega, by 
właściwe organy państw członkowskich 
unikały pogłębiania negatywnych 
stereotypów w języku, dyskursie i polityce 
dotyczącej niepełnosprawnych kobiet i 
dziewcząt;

Or. en
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Poprawka 22
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że jeśli chodzi o wolne 
od przeszkód otoczenie i dostępność, 
projektowanie sprzyjające integracji, jako 
podejście innowacyjne, obejmuje zarówno 
architekturę, jak i usługi, które lepiej 
odpowiadają potrzebom wszystkich osób, 
niezależnie od niepełnosprawności, i 
sprzyjają bardziej zrównoważonemu i 
integracyjnemu stylowi życia;

5. zwraca uwagę, że jeśli chodzi o wolne 
od przeszkód otoczenie i dostępność, 
projektowanie sprzyjające integracji, jako 
podejście innowacyjne, obejmuje zarówno 
architekturę, jak i usługi, które lepiej 
odpowiadają potrzebom wszystkich osób, 
niezależnie od niepełnosprawności, i 
sprzyjają bardziej zrównoważonemu i 
integracyjnemu stylowi życia; podkreśla 
znaczenie umiejętności w zakresie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych, które mogą się 
przyczynić się do pogłębienia integracji i 
zwiększenia zdolności do zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 23
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że dostęp do internetu może 
przynosić korzyści zarówno osobom z 
wadami wzroku, jak i osobom cierpiącym 
na inne rodzaje niepełnosprawności, oraz 
że należy zwrócić większą uwagę na 
problemy osób niesłyszących i 
niedosłyszących, zwłaszcza osób starszych 
z upośledzeniem słuchu, ponieważ zgodnie 
z szacunkami Światowej Organizacji 
Zdrowia ich liczba i odsetek w 
społeczeństwie rośnie;

Or. en
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Poprawka 24
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca państwa członkowskie do 
dzielenia się przykładami innowacyjnych 
rozwiązań w tej dziedzinie w celu 
ułatwienia rozpowszechniania najlepszych 
praktyk w Unii;

Or. en

Poprawka 25
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla konieczność zmniejszenia 
odstępu czasu, jaki upływa między 
zakończeniem nauki przez osoby 
niepełnosprawne a ich wejściem na rynek 
pracy, w tym zwrócenia uwagi na 
szczególne potrzeby młodych 
niepełnosprawnych kobiet w zakresie 
edukacji i zatrudnienia oraz na znaczenie 
uczenia się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 26
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. zauważa, że system edukacji oraz 
szkoleń zawodowych dla osób 
niepełnosprawnych funkcjonuje w 
większości państw członkowskich 
oddzielnie i w stopniu niewystarczającym; 
podkreśla znaczenie integracji kobiet 
niepełnosprawnych w standardowych 
systemach edukacji i systemach 
zawodowych, o ile dany rodzaj 
niepełnosprawności umożliwia taką 
integrację;

Or. en

Poprawka 27
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa państwa członkowskie do 
aktywnego zachęcania 
niepełnosprawnych kobiet do 
uczestniczenia we wszystkich programach 
szkoleniowych oraz do ułatwiania im 
dostępu do takich programów; podkreśla, 
że kobietom niepełnosprawnym należy 
zapewnić dostęp do istniejących 
programów szkolenia zawodowego oraz 
do usług wsparcia; podkreśla prawo, w 
szczególności kobiet niesłyszących, do 
dostępu do szkoleń zawodowych 
prowadzonych w języku ojczystym i 
migowym;

Or. en

Poprawka 28
Minodora Cliveti
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Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla potrzebę wspierania 
migrujących niepełnosprawnych 
dziewcząt i kobiet, aby umożliwić im 
rozwijanie umiejętności i potencjału 
podczas szkoleń zawodowych, a także 
zdobycie odpowiedniego zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 29
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Unię do dalszego wspierania 
niepełnosprawnych matek lub dzieci, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich trudnej 
sytuacji na rynku pracy, dzięki utrzymaniu 
lub wprowadzeniu usług bardziej 
dopasowanych do ich potrzeb.

6. wzywa Unię do dalszego wspierania 
niepełnosprawnych rodziców i dzieci, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich trudnej 
sytuacji na rynku pracy, dzięki utrzymaniu 
lub wprowadzeniu usług bardziej 
dopasowanych do ich potrzeb, 
likwidowaniu istniejących przeszkód i 
zwiększaniu świadomości pracodawców 
oraz pracowników.

Or. en

Poprawka 30
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Unię do dalszego wspierania 
niepełnosprawnych matek lub dzieci, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich trudnej 
sytuacji na rynku pracy, dzięki utrzymaniu 
lub wprowadzeniu usług bardziej 
dopasowanych do ich potrzeb.

6. zauważa, że w porównaniu ze średnią 
statystyczną niepełnosprawne kobiety i 
dziewczęta o wiele częściej dotyka problem 
analfabetyzmu, są gorzej wykształcone, 
ich udział w rynku pracy jest mniejszy 
i/lub pracują na mniej odpowiedzialnych i 
gorzej płatnych stanowiskach; wzywa 
Unię do opracowania zarówno ogólnych 
działań, jak i działań pozytywnych, w celu 
rozwiązania powyższych problemów, w 
tym poprzez kierowanie dalszej pomocy do 
niepełnosprawnych matek lub dzieci, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich trudnej 
sytuacji na rynku pracy, dzięki utrzymaniu 
lub wprowadzeniu usług bardziej 
dopasowanych do ich potrzeb.

Or. en

Poprawka 31
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Unię do dalszego wspierania 
niepełnosprawnych matek lub dzieci, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich trudnej 
sytuacji na rynku pracy, dzięki utrzymaniu 
lub wprowadzeniu usług bardziej 
dopasowanych do ich potrzeb.

6. wzywa państwa członkowskie do 
dalszego wspierania niepełnosprawnych 
matek lub dzieci, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich trudnej sytuacji na 
rynku pracy, dzięki utrzymaniu lub 
wprowadzeniu usług bardziej 
dopasowanych do ich potrzeb.

Or. en

Poprawka 32
Nadja Hirsch
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla fakt, iż kobiety 
niepełnosprawne nadal często padają 
ofiarą niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i przemocy seksualnej; w 
związku z tym podkreśla potrzebę ochrony 
takich osób w miejscach pracy;

Or. en

Poprawka 33
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że każdy etap życia 
kobiety wiąże się nie tylko z 
możliwościami, lecz także z obowiązkami, 
i w tym sensie kobiety są często dużo 
bardziej obciążone negatywnymi 
konsekwencjami ciąży i wychowywania 
dziecka, zwłaszcza w przypadku gdy ojciec 
dziecka ani nie wypełnia swych 
obowiązków względem dzieci, ani nie 
przyczynia się do poprawy ich dobrostanu 
i losu, tylko odchodzi od rodziny; 
przypomina, że w rodzinie rodzice dzielą 
się w równym stopniu obowiązkami, o ile 
wcześniej wspólnie nie uzgodnili inaczej;

Or. en

Poprawka 34
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla konieczność przestrzegania 
praw człowieka bez żadnej dyskryminacji, 
zwłaszcza prawa kobiet 
niepełnosprawnych do równego i 
stosownego dostępu do opieki i pomocy 
medycznej w trakcie i po ciąży, a także 
praw na rynku pracy związanych z 
macierzyństwem lub urlopem 
rodzicielskim i usługami społecznymi; 
podkreśla, że we wszystkich państwach 
członkowskich UE należy zapewnić 
warunki zgodne z najwyższymi 
standardami, bez dyskryminacji wobec 
kobiet niepełnosprawnych; podkreśla, że 
kobietom niepełnosprawnym migrującym 
wewnątrz UE w celach zarobkowych lub 
w charakterze towarzyszących partnerów 
należy umożliwić korzystanie z ich praw 
oraz zapewnić dostęp do usług;

Or. en

Poprawka 35
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia szczególnej pomocy kobietom 
niepełnosprawnym w celu ułatwienia im 
godzenia życia zawodowego i prywatnego 
w odniesieniu do obowiązków związanych 
z prowadzeniem domu, opieką nad 
dziećmi i edukacją;

Or. en
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Poprawka 36
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie i Unię 
Europejską do uznania problemu 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie, której doświadczają kobiety 
niepełnosprawne, oraz do zwalczania tego 
rodzaju dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 37
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. proponuje wykorzystanie 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
jako skutecznego narzędzia poprawy 
poziomu włączenia niepełnosprawnych 
kobiet i dziewcząt do systemu edukacji i 
rynku pracy oraz zmniejszania odsetka 
niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt 
żyjących w ubóstwie;

Or. en

Poprawka 38
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. nalega na uwzględnienie we 
wszystkich politykach unijnych aspektu 
płci i niepełnosprawności; wzywa do 
podjęcia konkretnych działań mających 
na celu uwzględnienie problemów kobiet 
niepełnosprawnych we wnioskach Unii i 
państw członkowskich dotyczących 
bezrobocia osób młodych;

Or. en


