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Pozměňovací návrh 1
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění 
všech forem diskriminace žen,

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Právní východisko 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy 
o prevenci a potírání násilí vůči ženám 
a domácího násilí (dále jen „Istanbulská 
úmluva“),

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES 
ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí 
zásada rovného zacházení s osobami bez 
ohledu na jejich rasu nebo etnický původ,

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 4
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
17. dubna 2020 o koordinovaných 
opatřeních EU v boji proti pandemii 
COVID-19 a jejím následkům36,

vypouští se

_________________
36 Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Právní východisko 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na ukazatele rovnosti žen 
a mužů Evropského institutu pro rovnost 
žen a mužů,

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Právní východisko 48 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady ze dne 12. 
června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (89/391/EHS), 
zejména na povinnost zaměstnavatele 
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zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců s ohledem na všechna 
hlediska týkající se práce a na skutečnost, 
že pracovníci nesmějí nést finanční 
náklady na dosažení tohoto cíle,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že osobám se 
zdravotním postižením je odpíráno právo 
pracovat za stejných podmínek jako 
ostatní;

A. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením čelí výzvám 
způsobeným diskriminací, včetně 
vícenásobné diskriminace v mnoha 
oblastech života;  vzhledem k tomu, že tyto 
výzvy se v jednotlivých členských státech 
liší; vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením čelí velkým obtížím 
při dosahování rovného přístupu 
a stejných podmínek na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že osobám se 
zdravotním postižením je odpíráno právo 
pracovat za stejných podmínek jako 
ostatní;

A. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením1a jsou zbaveny 
svých základních práv v EU; vzhledem 
k tomu, že jsou v drtivé většině vyloučeny 
z otevřeného trhu práce a je jim odpíráno 
právo pracovat za stejných podmínek jako 
ostatní;
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_________________
1a Používáme pojem „osoby se zdravotním 
postižením“ uvedený v článku 1 Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že osobám ze 
zdravotním postižením je odpíráno právo 
pracovat za stejných podmínek jako 
ostatní;

A. vzhledem k tomu, že osoby ze 
zdravotním postižením mají právo na 
plnou účast na trhu práce a ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že existují 
dostatečné důkazy o tom, že osobám ze 
zdravotním postižením je odpíráno právo 
zapojit se do trhu práce za stejných 
podmínek jako ostatní;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že osobám se 
zdravotním postižením je odpíráno právo 
pracovat za stejných podmínek jako 
ostatní;

A. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením stále čelí výzvám, 
pokud jde o zapojení do trhu práce za 
stejných podmínek jako ostatní;

Or. es
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Pozměňovací návrh 11
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že osobám ze 
zdravotním postižením je odpíráno právo 
pracovat za stejných podmínek jako 
ostatní;

A. vzhledem k tomu, že osobám ze 
zdravotním postižením je často odpíráno 
právo pracovat za stejných podmínek jako 
ostatní;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že chráněným 
zaměstnáním se rozumí model podniku, 
v němž je vysoký podíl pracovníků se 
zdravotním postižením, zatímco chráněné 
dílny zahrnují rovněž modely ergoterapie 
a osobní a sociální adaptace, tj. sociální 
služby, které nespadají do oblasti 
zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením trpí diskriminací 
v různých fázích pracovního cyklu, 
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počínaje náborem1a;
_________________
1aZdroj: Eurofound (2020), Úloha 
sociálních partnerů v boji proti 
diskriminaci na pracovišti, Úřad pro 
publikace Evropské unie, Lucemburk. 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef20011en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že chráněným 
zaměstnáním se rozumí model podniku, 
v němž je vysoký podíl pracovníků se 
zdravotním postižením, zatímco chráněné 
dílny zahrnují rovněž modely ergoterapie 
a osobní a sociální adaptace, tj. sociální 
služby, které nespadají do oblasti 
zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením čelí diskriminaci 
vyplývající z průniku mezi jejich 
zdravotním postižením a jejich pohlavím, 

B. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením čelí závažné 
diskriminaci;
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rasou, etnickou příslušností, věkem, 
náboženským vyznáním či přesvědčením, 
sexuální orientaci, migračním statusem 
nebo socioekonomickým zázemím;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením čelí diskriminaci 
vyplývající z průniku mezi jejich 
zdravotním postižením a jejich pohlavím, 
rasou, etnickou příslušností, věkem, 
náboženským vyznáním či přesvědčením, 
sexuální orientací, migračním statusem 
nebo socioekonomickým zázemím;

B. vzhledem k tomu, že nevýhody 
a obtíže, jimž čelí osoby se zdravotním 
postižením, mohou vést, nejsou-li 
překonány, k sociálnímu vyloučení;

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením čelí diskriminaci 
vyplývající z průniku mezi jejich 
zdravotním postižením a jejich pohlavím, 
rasou, etnickou příslušností, věkem, 
náboženským vyznáním či přesvědčením, 
sexuální orientací, migračním statusem 
nebo socioekonomickým zázemím;

B. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením čelí diskriminaci 
a nevýhodám vyplývajícím z průniku mezi 
jejich zdravotním postižením a jejich 
pohlavím, rasou, etnickou příslušností, 
věkem, náboženským vyznáním či 
přesvědčením, sexuální orientací, 
migračním statusem nebo 
socioekonomickým zázemím, včetně jejich 
úrovně vzdělání;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením čelí diskriminaci 
vyplývající z průniku mezi jejich 
zdravotním postižením a jejich pohlavím, 
rasou, etnickou příslušností, věkem, 
náboženským vyznáním či přesvědčením, 
sexuální orientací, migračním statusem 
nebo socioekonomickým zázemím;

B. vzhledem k tomu, že mnohé osoby 
se zdravotním postižením čelí vícenásobné 
diskriminaci vyplývající z průniku mezi 
jejich zdravotním postižením a jinými 
faktory zahrnujícími pohlaví, rasu, 
etnickou příslušnost, věk, náboženské 
vyznání či přesvědčení, sexuální orientaci, 
migrační status nebo socioekonomické 
zázemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením čelí diskriminaci 
vyplývající z průniku mezi jejich 
zdravotním postižením a jejich pohlavím, 
rasou, etnickou příslušností, věkem, 
náboženským vyznáním či přesvědčením, 
sexuální orientací, migračním statusem 
nebo socioekonomickým zázemím;

B. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením nadále čelí 
vícenásobné diskriminaci a diskriminaci 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám vyplývající z jejich zdravotního 
postižení a jejich pohlaví, rasy, etnické 
příslušnosti, věku, náboženského vyznání 
či přesvědčení, sexuální orientace, 
migračního statusu nebo 
socioekonomického zázemí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že členské státy 
a evropské organizace a podniky, které 
vyvíjí inkluzivní modely chráněného 
a podporovaného zaměstnání, jež 
respektují práva osob se zdravotním 
postižením, tak zavádí opatření vedoucí 
k účinnému začlenění a pozdějšímu 
přechodu na otevřený trh práce, jelikož se 
řídí mezinárodně uznávanými kritérii 
kvality; 

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že Listina 
zakazuje diskriminaci na jakémkoli 
základě, včetně diskriminace na základě 
zdravotního postižení, a uznává práva 
osob se zdravotním postižením1b;
_________________
1b Články 21 a 26 Listiny základních práv 
Evropské unie

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že se EU stala 
v prosinci roku 2010 smluvní stranou 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, přičemž úmluva 
vstoupila pro EU v platnost v lednu roku 
2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
je závazná pro EU, její orgány a její 
členské státy, které mají přímou povinnost 
ji plně provádět;

C. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
je závazná pro EU, její orgány a její 
členské státy, které mají přímou povinnost 
ji plně provádět; vzhledem k tomu, že 
ačkoli od přijetí Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením v roce 2006 
bylo dosaženo pozoruhodného pokroku, 
mnoho oblastí stále vykazuje významná 
omezení při dosahování jejích cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
je závazná pro EU, její orgány a její 

C. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
je závazná pro EU, její orgány a její 
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členské státy, které mají přímou povinnost 
ji plně provádět;

členské státy, které mají přímou povinnost 
ji plně provádět, včetně jejího článku 27 
o práci a zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
je závazná pro EU, její orgány a její 
členské státy, které mají přímou povinnost 
ji plně provádět;

C. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
je závazná pro EU, její orgány a její 
členské státy; vzhledem k tomu, že členské 
státy vyjádřily k Úmluvě OSN o právech 
osob se zdravotním postižením výhrady;

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že EU je proto 
povinna jednat způsobem, který je 
v souladu s Úmluvou OSN o právech osob 
se zdravotním postižením, a Soudní dvůr 
Evropské unie je povinen vykládat právní 
předpisy EU, včetně směrnice o rovnosti 
v zaměstnání, způsobem, který je 
v souladu s Úmluvou OSN o právech osob 
se zdravotním postižením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
odmítá lékařský model zdravotního 
postižení, ale namísto toho podporuje 
lidskoprávní model zdravotního postižení; 
vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
požaduje rovnost podporující začlenění pro 
osoby se zdravotním postižením;

D. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
odmítá lékařský model zdravotního 
postižení, ale namísto toho podporuje 
lidskoprávní model zdravotního postižení; 
vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
požaduje rovnost podporující začlenění pro 
osoby se zdravotním postižením; vzhledem 
k tomu, že Úmluva OSN o právech osob se 
zdravotním postižením uznává právo osob 
se zdravotním postižením pracovat na 
rovnoprávném základě s ostatními, 
svobodně si vybírat, být přijímán 
a pracovat v otevřeném, začleňujícím 
a přístupném pracovním prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
odmítá lékařský model zdravotního 
postižení, ale namísto toho podporuje 
lidskoprávní model zdravotního postižení; 
vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
požaduje rovnost podporující začlenění pro 
osoby se zdravotním postižením;

D. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
odmítá lékařský model zdravotního 
postižení, ale namísto toho podporuje jak 
lidskoprávní model, tak sociálně-
ekonomické chápání zdravotního 
postižení; vzhledem k tomu, že Úmluva 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením požaduje rovnost podporující 
začlenění pro osoby se zdravotním 
postižením;
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
odmítá lékařský model zdravotního 
postižení, ale namísto toho podporuje 
lidskoprávní model zdravotního postižení; 
vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
požaduje rovnost podporující začlenění pro 
osoby se zdravotním postižením;

D. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
chrání lidská práva osob se zdravotním 
postižením a požaduje pro ně rovnost 
podporující začlenění;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
odmítá lékařský model zdravotního 
postižení, ale namísto toho podporuje 
lidskoprávní model zdravotního postižení; 
vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
požaduje rovnost podporující začlenění pro 
osoby se zdravotním postižením;

D. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
odmítá lékařský model zdravotního 
postižení, ale namísto toho podporuje 
lidskoprávní model zdravotního postižení; 
vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
požaduje rovnost podporující začlenění1c 
pro osoby se zdravotním postižením;

_________________
1c Podle obecné poznámky č. 6 Výboru 
OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením „rovnost podporující začlenění 
zahrnuje: i) rozměr „spravedlivé 
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přerozdělování“; ii) rozměr „uznání“; iii) 
rozměr „participace“; a iv) a rozměr 
„přizpůsobení“.“ Dok. OSN 
CRPD/C/GC/6, bod 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že přiměřená 
úprava je vázána na specifické potřeby 
jednotlivce, zatímco pozitivní opatření 
budou přínosná pro celou skupinu osob, 
které budou případně vystaveny 
diskriminaci; vzhledem k tomu, že má-li se 
zajistit, aby mohly osoby se zdravotním 
postižením vykonávat své právo na práci, 
je nutné uplatňovat obě kategorie opatření; 
vzhledem k tomu, že chybí jasné pokyny 
stanovené na úrovni EU, které by se týkaly 
přiměřené úpravy;

E. vzhledem k tomu, že v souladu 
s tím, co vyplývá z Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, je 
přiměřená úprava vázána na specifické 
potřeby jednotlivce, zatímco pozitivní 
opatření budou přínosná pro celou skupinu 
osob, které budou případně vystaveny 
diskriminaci; vzhledem k tomu, že má-li se 
dosáhnout rozmanitosti na pracovišti 
a zajistit, aby mohly osoby se zdravotním 
postižením vykonávat své právo na práci, 
je nutné uplatňovat obě kategorie opatření; 
vzhledem k tomu, že chybí jasné pokyny 
stanovené na úrovni EU týkající se 
přiměřené úpravy, které zaměstnavatelé 
nedostatečně chápou a které jsou často 
nedostupné nebo nedostatečné;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že přiměřená 
úprava je vázána na specifické potřeby 

E. vzhledem k tomu, že přiměřená 
úprava je základním nástrojem, který 
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jednotlivce, zatímco pozitivní opatření 
budou přínosná pro celou skupinu osob, 
které budou případně vystaveny 
diskriminaci; vzhledem k tomu, že má-li 
se zajistit, aby mohly osoby se zdravotním 
postižením vykonávat své právo na práci, 
je nutné uplatňovat obě kategorie 
opatření; vzhledem k tomu, že chybí jasné 
pokyny stanovené na úrovni EU, které by 
se týkaly přiměřené úpravy;

umožňuje osobám se zdravotním 
postižením překonávat překážky na 
pracovišti a vykonávat své právo na práci; 
vzhledem k tomu, že chybí jasné pokyny 
stanovené na úrovni EU, které by se týkaly 
přiměřené úpravy;

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že jedním 
z klíčových aspektů zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením je jejich účast na 
životě komunity a přechod od 
institucionální podpory ke komunitní 
podpoře; vzhledem k tomu, že je třeba 
dokončit proces deinstitucionalizace 
v členských státech, neboť osoby se 
zdravotním postižením mají právo žít ve 
společnosti a být do ní plně začleněny; 
vzhledem k tomu, že pokrok v procesu 
deinstitucionalizace je v jednotlivých 
členských státech nerovnoměrný a že 
navzdory zavedení politik a přidělení 
značných finančních prostředků v EU 
stále žije v ústavech 1 milion lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že přiměřená 
úprava potřeb pracovníků se zdravotním 
postižením může mít významný dopad na 
kvalitu jejich pracovního místa, kariérní 
vyhlídky a udržitelnost práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že směrnice 
o rovnosti v zaměstnání (dále jen 
„směrnice“) vyhovuje požadavkům 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením pouze částečně, 
neboť nezahrnuje lidskoprávní model 
zdravotního postižení, nezaměřuje se na 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám, neukládá 
členským státům povinnost přijmout 
opatření týkající se pozitivní diskriminace, 
její používání není rozšířeno na všechny 
oblasti života, nezabývá se svobodou 
pohybu, neukládá povinnost mít 
mechanismy pro nezávislé sledování, 
nestanoví ve svém sledování systematické 
začleňování otázek týkajících se osob se 
zdravotním postižením a nezahrnuje 
povinnost shromažďování rozčleněných 
údajů;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 36
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že směrnice 
o rovnosti v zaměstnání (dále jen 
„směrnice“) vyhovuje požadavkům 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením pouze částečně, 
neboť nezahrnuje lidskoprávní model 
zdravotního postižení, nezaměřuje se na 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám, neukládá 
členským státům povinnost přijmout 
opatření týkající se pozitivní diskriminace, 
její používání není rozšířeno na všechny 
oblasti života, nezabývá se svobodou 
pohybu, neukládá povinnost mít 
mechanismy pro nezávislé sledování, 
nestanoví ve svém sledování systematické 
začleňování otázek týkajících se osob se 
zdravotním postižením a nezahrnuje 
povinnost shromažďování rozčleněných 
údajů;

F. vzhledem k tomu, že směrnice 
o rovnosti v zaměstnání (dále jen 
„směrnice“), která vstoupila v platnost 
v roce 2000, je v současné době klíčovým 
právním nástrojem EU pro ochranu osob 
se zdravotním postižením před 
diskriminací; vzhledem k tomu, že 
ochrana rovnosti a nediskriminace spadá 
do sdílené pravomocí Unie a jejích 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že směrnice 
o rovnosti v zaměstnání (dále jen 
„směrnice“) vyhovuje požadavkům 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením pouze částečně, 
neboť nezahrnuje lidskoprávní model 
zdravotního postižení, nezaměřuje se na 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám, neukládá 
členským státům povinnost přijmout 

F. vzhledem k tomu, že směrnice 
o rovnosti v zaměstnání (dále jen 
„směrnice“) vyhovuje požadavkům 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením pouze částečně, 
neboť nezahrnuje lidskoprávní model 
zdravotního postižení, neukládá členským 
státům povinnost přijmout opatření týkající 
se pozitivní diskriminace, její používání 
není rozšířeno na všechny oblasti života, 
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opatření týkající se pozitivní diskriminace, 
její používání není rozšířeno na všechny 
oblasti života, nezabývá se svobodou 
pohybu, neukládá povinnost mít 
mechanismy pro nezávislé sledování, 
nestanoví ve svém sledování systematické 
začleňování otázek týkajících se osob se 
zdravotním postižením a nezahrnuje 
povinnost shromažďování rozčleněných 
údajů;

nezabývá se svobodou pohybu, neukládá 
povinnost mít mechanismy pro nezávislé 
sledování, nestanoví ve svém sledování 
systematické začleňování otázek týkajících 
se osob se zdravotním postižením 
a nezahrnuje povinnost shromažďování 
rozčleněných údajů;

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že směrnice 
vyhovuje požadavkům Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
pouze částečně, neboť nezahrnuje 
lidskoprávní model zdravotního postižení, 
neřeší diskriminaci na základě 
předpokládaného nebo budoucího 
zdravotního postižení, nezaměřuje se na 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám, neukládá 
členským státům povinnost přijmout 
opatření týkající se pozitivní diskriminace, 
omezuje se na oblast zaměstnanosti, 
povolání a odborného vzdělávání a její 
používání není rozšířeno na všechny 
oblasti života, jak to úmluva požaduje, 
nezabývá se svobodou pohybu za účelem 
zaměstnání, nevyžaduje vytvoření 
mechanismů pro nezávislé sledování, 
nepočítá se systémovým zapojením osob se 
zdravotním postižením a jejich 
zastupujících organizací do procesu 
sledování a neobsahuje povinnost 
shromažďování rozčleněných údajů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 39
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že směrnice od 
členských států právně nevyžaduje, aby 
zřídily orgán pro rovnost, který by řešil 
otázky diskriminace z důvodu zdravotního 
postižení;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc 
Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že směrnice od 
členských států právně nevyžaduje, aby 
zřídily orgán pro rovnost, který by řešil 
otázky diskriminace z důvodu zdravotního 
postižení;

G. vzhledem k tomu, že směrnice od 
členských států právně nevyžaduje, aby 
zřídily orgán pro rovnost, který by řešil 
otázky diskriminace z důvodu zdravotního 
postižení, což je velmi problematické, 
protože orgány pro rovnost hrají v rámci 
svého mandátu klíčovou roli při provádění 
směrnic o rovném zacházení na základě 
důvodů, jako je pohlaví a rasa a etnický 
původ;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc 
Angel
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že neexistují 
členěné oficiální statistiky zaměřené na 
osoby se zdravotním postižením;

H. vzhledem k tomu, že neexistují 
oficiální statistiky zaměřené na osoby se 
zdravotním postižením, včetně statistik 
týkajících se zaměstnání, rozčleněných 
podle druhů zdravotního postižení, 
rasy/etnického původu, sexuální orientace 
atd., což je rovněž požadováno v pokynech 
pro údaje o rovnosti; vzhledem k tomu, že 
téměř zcela chybí údaje o osobách se 
zdravotním postižením žijících 
v zařízeních ústavní péče; vzhledem 
k tomu, že shromažďování takových 
údajů má zásadní význam pro tvorbu 
politik a rozhodování na základě důkazů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že neexistují 
členěné oficiální statistiky zaměřené na 
osoby se zdravotním postižením;

H. vzhledem k tomu, že musí být 
shromažďovány kvalitní a srovnatelné 
údaje, neboť neexistují členěné oficiální 
statistiky zaměřené na osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že pouze 50,6 % 
osob se zdravotním postižením je 
zaměstnáno, zatímco v případě osob bez 
zdravotního postižení je tento podíl 74,8 
%39; vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením, které jsou 
v ústavech nebo které jsou považované za 
neschopné práce, jsou z těchto statistik 
vyloučeny40; vzhledem k tomu, že do 
těchto údajů nebyly zahrnuty údaje o typu, 
kvalitě a podmínkách zaměstnání; 
vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním 
postižením představují rozmanitou skupinu 
a často jsou vystaveny diskriminaci 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám, jejíž kumulativní účinky mají na 
zaměstnanost hmatatelný dopad;

I. vzhledem k tomu, že pouze 50,6 % 
osob se zdravotním postižením je 
zaměstnáno (48,3 % žen a 53,3 % mužů), 
zatímco v případě osob bez zdravotního 
postižení je tento podíl 74,8 %39; vzhledem 
k tomu, že osoby se zdravotním 
postižením, které jsou v ústavech nebo 
které jsou považované za neschopné práce, 
jsou z těchto statistik vyloučeny40; 
vzhledem k tomu, že do těchto údajů 
nebyly zahrnuty údaje o typu, kvalitě 
a podmínkách zaměstnání, tj. je-li 
zaměstnání poskytováno na otevřeném 
trhu práce a je-li zaručen status 
zaměstnance s užíváním pracovních práv 
a zajištěním minimální mzdy; vzhledem 
k tomu, že osoby se zdravotním postižením 
představují rozmanitou skupinu a často 
jsou vystaveny diskriminaci z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám, 
jejíž kumulativní účinky mají na 
zaměstnanost hmatatelný dopad;

_________________ _________________
39 Statistika EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC) 2017.

39 Statistika EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC) 2017.

40 Tamtéž. 40 Tamtéž.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že pouze 50,6 % 
osob se zdravotním postižením je 
zaměstnáno, zatímco v případě osob bez 
zdravotního postižení je tento podíl 74,8 
%39; vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením, které jsou 

I. vzhledem k tomu, že pouze 50,6 % 
osob se zdravotním postižením je 
zaměstnáno, zatímco v případě osob bez 
zdravotního postižení je tento podíl 74,8 
%39; vzhledem k tomu, že pouze 20,7 % 
žen se zdravotním postižením a 28,6 % 
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v ústavech nebo které jsou považované za 
neschopné práce, jsou z těchto statistik 
vyloučeny40; vzhledem k tomu, že do 
těchto údajů nebyly zahrnuty údaje o typu, 
kvalitě a podmínkách zaměstnání; 
vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním 
postižením představují rozmanitou skupinu 
a často jsou vystaveny diskriminaci 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám, jejíž kumulativní účinky mají na 
zaměstnanost hmatatelný dopad;

mužů se zdravotním postižením je 
zaměstnáno na plný úvazek1a; vzhledem 
k tomu, že osoby se zdravotním 
postižením, které jsou v ústavech nebo 
které jsou považované za neschopné práce, 
jsou z těchto statistik vyloučeny40; 
vzhledem k tomu, že do těchto údajů 
nebyly zahrnuty údaje o typu, kvalitě 
a podmínkách zaměstnání; vzhledem 
k tomu, že osoby se zdravotním postižením 
představují rozmanitou skupinu a často 
jsou vystaveny diskriminaci z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám, 
jejíž kumulativní účinky mají na 
zaměstnanost hmatatelný dopad;

_________________ _________________
1a Index rovnosti žen a mužů 2019

39 Statistika EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC) 2017.

39 Statistika EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC) 2017.

40 Tamtéž. 40 Tamtéž.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že pouze 50,6% 
osob se zdravotním postižením je 
zaměstnáno, zatímco v případě osob bez 
zdravotního postižení je tento podíl 
74,8%39; vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením, které jsou 
v ústavech nebo které jsou považované za 
neschopné práce, jsou z těchto statistik 
vyloučeny40; vzhledem k tomu, že do 
těchto údajů nebyly zahrnuty údaje o typu, 
kvalitě a podmínkách zaměstnání; 
vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním 
postižením představují rozmanitou skupinu 
a často jsou vystaveny diskriminaci 

I. vzhledem k tomu, že pouze 50,6% 
osob se zdravotním postižením je 
zaměstnáno, zatímco v případě osob bez 
zdravotního postižení je tento podíl 
74,8%39; vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením, které jsou 
v ústavech nebo které jsou považované za 
neschopné práce, jsou z těchto statistik 
vyloučeny40; vzhledem k tomu, že do 
těchto údajů nebyly zahrnuty údaje o typu, 
kvalitě a podmínkách zaměstnání; 
vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním 
postižením představují rozmanitou 
skupinu, jejíž kumulativní účinky mají na 
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z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám, jejíž kumulativní účinky mají 
na zaměstnanost hmatatelný dopad;

zaměstnanost hmatatelný dopad;

_________________ _________________
39 Statistika EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC) 2017.

39 Statistika EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC) 2017.

40 Tamtéž. 40 Tamtéž.

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že pouze 50,6% 
osob se zdravotním postižením je 
zaměstnáno, zatímco v případě osob bez 
zdravotního postižení je tento podíl 
74,8%39; vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením, které jsou 
v ústavech nebo které jsou považované za 
neschopné práce, jsou z těchto statistik 
vyloučeny40; vzhledem k tomu, že do 
těchto údajů nebyly zahrnuty údaje o typu, 
kvalitě a podmínkách zaměstnání; 
vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním 
postižením představují rozmanitou skupinu 
a často jsou vystaveny diskriminaci 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám, jejíž kumulativní účinky mají 
na zaměstnanost hmatatelný dopad;

I. vzhledem k tomu, že pouze 50,6% 
osob se zdravotním postižením je 
zaměstnáno, zatímco v případě osob bez 
zdravotního postižení je tento podíl 
74,8%39; vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením, které jsou 
v ústavech nebo které jsou považované za 
neschopné práce, jsou z těchto statistik 
vyloučeny40; vzhledem k tomu, že do 
těchto údajů nebyly zahrnuty údaje o typu, 
kvalitě a podmínkách zaměstnání; 
vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním 
postižením představují rozmanitou skupinu 
a často jsou vystaveny diskriminaci, jejíž 
kumulativní účinky mají na zaměstnanost 
hmatatelný dopad;

_________________ _________________
39 Statistika EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC) 2017.

39 Statistika EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC) 2017.

40 Tamtéž. 40 Tamtéž.

Or. it
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Pozměňovací návrh 47
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že chráněným 
zaměstnáním se rozumí model podniku, 
v němž je vysoký podíl pracovníků se 
zdravotním postižením, zatímco chráněné 
dílny zahrnují rovněž modely ergoterapie 
a osobní a sociální adaptace, tj. sociální 
služby, které nespadají do oblasti 
zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že všechny osoby 
se zdravotním postižením mají bez ohledu 
na své nadání či dovednosti právo 
pracovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že v několika 
členských státech jsou osoby se zdravotním 

J. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech jsou osoby se zdravotním 
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postižením v naprosté většině 
zaměstnávány v chráněných dílnách, 
v odděleném prostředí, kde často nemají 
zaměstnanecký status, pracovní práva nebo 
zaručenou minimální mzdu, což je 
porušením Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením;

postižením v naprosté většině 
zaměstnávány v modelech chráněného 
zaměstnání, které nejsou v souladu 
s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, v odděleném 
prostředí, kde často nemají zaměstnanecký 
status, pracovní práva nebo zaručenou 
minimální mzdu, což je porušením Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že v několika 
členských státech jsou osoby se zdravotním 
postižením v naprosté většině 
zaměstnávány v chráněných dílnách, 
v odděleném prostředí, kde často nemají 
zaměstnanecký status, pracovní práva nebo 
zaručenou minimální mzdu, což je 
porušením Úmluvy OSN o právech osob 
se zdravotním postižením;

J. vzhledem k tomu, že v několika 
členských státech jsou osoby se zdravotním 
postižením v naprosté většině 
zaměstnávány v chráněných dílnách, 
v odděleném prostředí, kde často nemají 
zaměstnanecký status ani pracovní práva či 
zaručenou minimální mzdu1d, čímž je 
omezena samostatnost osob se zdravotním 
postižením; vzhledem k tomu, že se jedná 
o porušení jak Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, tak Listiny 
základních práv Evropské unie;

_________________
1d 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2014_2019/documents/empl/dv/empl2014
1120-wss-people-disabilities-
/empl20141120-wss-people-disabilities-
en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 51
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Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že v několika 
členských státech jsou osoby se 
zdravotním postižením v naprosté většině 
zaměstnávány v chráněných dílnách, 
v odděleném prostředí, kde často nemají 
zaměstnanecký status, pracovní práva 
nebo zaručenou minimální mzdu, což je 
porušením Úmluvy OSN o právech osob 
se zdravotním postižením;

J. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech se osoby se zdravotním 
postižením účastní hodin ergoterapie, na 
něž se tato směrnice nevztahuje, neboť při 
nich nevzniká pracovní poměr;

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že v několika 
členských státech jsou osoby se zdravotním 
postižením v naprosté většině 
zaměstnávány v chráněných dílnách, 
v odděleném prostředí, kde často nemají 
zaměstnanecký status, pracovní práva nebo 
zaručenou minimální mzdu, což je 
porušením Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením;

J. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech jsou osoby se zdravotním 
postižením v naprosté většině 
zaměstnávány ve zvláštních modelech 
chráněných dílen, které nejsou v souladu 
s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, v odděleném 
prostředí, kde často nemají zaměstnanecký 
status, pracovní práva nebo zaručenou 
minimální mzdu, což je porušením Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že v několika 
členských státech jsou osoby se zdravotním 
postižením v naprosté většině 
zaměstnávány v chráněných dílnách, 
v odděleném prostředí, kde často nemají 
zaměstnanecký status, pracovní práva nebo 
zaručenou minimální mzdu, což je 
porušením Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením;

J. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech jsou osoby se zdravotním 
postižením v naprosté většině 
zaměstnávány ve zvláštních modelech 
chráněných dílen, které nejsou v souladu 
s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, v odděleném 
prostředí, kde často nemají zaměstnanecký 
status, pracovní práva nebo zaručenou 
minimální mzdu, což je porušením Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že chráněné 
zaměstnání – zvláštní zaměstnanecká 
střediska – odkazuje na model práce, 
v němž je vysoký podíl pracovníků se 
zdravotním postižením, zatímco chráněné 
dílny zahrnují rovněž modely ergoterapie 
a osobní a sociální adaptace, které by 
mohly představovat sociální služby, které 
nespadají do oblasti zaměstnání, a tudíž 
by ani nespadaly do oblasti působnosti 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením;

Or. es

Pozměňovací návrh 55
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Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van 
Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením (17,1 %) je téměř dvojnásobná 
oproti běžné populaci (10,2 %)1e, přičemž 
doba nezaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením je delší než u osob, které 
zdravotně postižené nejsou, a to bez 
ohledu na jejich kvalifikaci;
_________________
1e EU SILC 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jb. vzhledem k tomu, že členské státy, 
evropské organizace a podniky vyvinuly 
modely zvláštních zaměstnaneckých 
středisek nebo podporovaného 
zaměstnání, které respektují práva osob se 
zdravotním postižením a které jsou 
mezinárodně uznávaným opatřením pro 
okamžité začlenění a následný přechod na 
otevřený trh práce;

Or. es

Pozměňovací návrh 57
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van 
Sparrentak, Marc Angel
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění J b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jb. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti je nejvyšší mezi mladými 
lidmi se zdravotním postižením (věková 
skupina 16–24), přičemž jich je 
nezaměstnáno 24,9 % ve srovnání 
s celkovou populací, kde tento podíl činí 
16,6 %, což je neoddělitelně spjato 
s příležitostmi v oblasti vzdělávání 1f; 
_________________
1f ANED 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van 
Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jc. vzhledem k tomu, že ženy se 
zdravotním postižením, které představují 
16 % celkové populace žen a 60 % celkové 
populace osob se zdravotním postižením 
v EU, i nadále čelí ve všech oblastech 
života vícenásobné diskriminaci 
a diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám; vzhledem 
k tomu, že pouze 20,7 % žen se 
zdravotním postižením je zaměstnáno na 
plný úvazek, zatímco u mužů se 
zdravotním postižením činí tento podíl 
28,6 %1g; vzhledem k tomu, že míra 
ekonomické neaktivity mezi ženami se 
zdravotním postižením představuje více 
než dvě třetiny z celkové populace žen 
v produktivním věku (16–64 let).
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_________________
1g Index rovnosti žen a mužů 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jc. vzhledem k tomu, že nové 
technologie mohou rovněž představovat 
závažný problém ve výběrových řízeních, 
neboť mohou zahrnovat parametry, které 
diskriminují na základě zdravotního stavu 
nebo zdravotního postižení dané osoby;

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jd. vzhledem k tomu, že v širší Evropě 
žije více než 30 milionů nevidomých 
a slabozrakých osob; vzhledem k tomu, že 
průměrná nezaměstnanost těchto osob 
činí 75 % (a mezi ženami je dokonce 
vyšší), což vede k jejich sociálnímu 
vyloučení a chudobě1h; vzhledem k tomu, 
že v EU je přibližně 1 milion neslyšících 
uživatelů znakového jazyka a 51 milionů 
nedoslýchavých občanů, z nichž mnozí 
patří rovněž k uživatelům znakového 
jazyka1i, jejichž míra nezaměstnanosti 
však není náležitě vykazována 
a odpovídajícím způsobem zkoumána; 
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vzhledem k tomu, že v EU je přibližně 
sedm milionů osob s mentálním 
postižením, jejichž míra zaměstnanosti je 
velmi nízká1j; vzhledem k tomu, že odhady 
uvádějí, že po celé Evropě je 
zaměstnaných jen přibližně 10 % osob 
s poruchami autistického spektra, 
většinou na místech na částečný úvazek 
a na místech s nízkým výdělkem, na 
pozicích, které neodpovídají jejich 
kvalifikaci, nebo v chráněném pracovním 
prostředí1k;
_________________
1h 
http://euroblind.org/sites/default/files/doc
uments/once_ebu_employment_report_en.
pdf 
1i 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2016-
0442_EN.html#def_1_15
1j Inclusion Europe
1k https://autismeurope.org/wp-
content/uploads/2014/03/Report-on-
autism-and-employment_EN.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že je v EU mezi 
osobami se zdravotním postižením 29,5% 
žen a 27,5% mužů41 ohroženo chudobou 
a sociálním vyloučením; vzhledem k tomu, 
že u osob se zdravotním postižením 
existuje kvůli zvýšeným nákladům 
spojeným s jejich zdravotním postižením, 
kvůli tomu, že jakmile začnou pracovat, 
ztrácí nároky, které jsou jim přiznány na 

K. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením jsou v EU 
ohroženy chudobou a sociálním 
vyloučením kvůli zvýšeným nákladům 
spojeným s jejich zdravotním postižením;
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základě zdravotního postižení, a kvůli 
skutečnosti, že vydělávají méně než jejich 
spolupracovníci ve srovnatelné funkci 
a kvůli nižší pravděpodobnosti, že budou 
povýšeni, vyšší pravděpodobnost, že budou 
postiženy chudobou pracujících, než ti, 
kdo zdravotně postižení nejsou, (11% 
oproti 9,1%);
_________________
41 Statistika EU v oblasti příjmů 
a životních podmínek (EU-SILC) 2018.

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van 
Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že je v EU mezi 
osobami se zdravotním postižením 29,5 % 
žen a 27,5 % mužů41 ohroženo chudobou 
a sociálním vyloučením; vzhledem k tomu, 
že u osob se zdravotním postižením 
existuje kvůli zvýšeným nákladům 
spojeným s jejich zdravotním postižením, 
kvůli tomu, že jakmile začnou pracovat, 
ztrácí nároky, které jsou jim přiznány na 
základě zdravotního postižení, a kvůli 
skutečnosti, že vydělávají méně než jejich 
spolupracovníci ve srovnatelné funkci 
a kvůli nižší pravděpodobnosti, že budou 
povýšeni, vyšší pravděpodobnost, že 
budou postiženy chudobou pracujících, 
než ti, kdo zdravotně postižení nejsou, (11 
% oproti 9,1 %);

K. vzhledem k tomu, že je v EU mezi 
osobami se zdravotním postižením 29,5 % 
žen a 27,5 % mužů41 ohroženo chudobou 
a sociálním vyloučením, v porovnání 
s 22,4 % celkové populace; vzhledem 
k tomu, že u osob se zdravotním 
postižením existuje vyšší pravděpodobnost, 
že budou postiženy chudobou pracujících, 
než ti, kdo zdravotně postižení nejsou (11 
% oproti 9,1 %), a to kvůli zvýšeným 
nákladům spojeným s jejich zdravotním 
postižením, tj. nákladům na zdravotní 
péči, logistickou a lidskou podporu, kvůli 
tomu, že jakmile začnou pracovat, ztrácí 
nároky, které jsou jim přiznány na základě 
zdravotního postižení, a kvůli skutečnosti, 
že vydělávají méně než jejich 
spolupracovníci ve srovnatelné funkci 
a kvůli nižší pravděpodobnosti, že budou 
povýšeni1l; vzhledem k tomu, že toto riziko 
chudoby je výraznější u těch, kteří 
vykazují závažnější míru zdravotního 
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postižení;
_________________ _________________

1lhttps://www.equalityhumanrights.com/sit
es/default/files/research-report-107-the-
disability-pay-gap.pdf

41 Statistika EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC) 2018.

41 Statistika EU v oblasti příjmů a životních 
podmínek (EU-SILC) 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že neúměrně 
vysoký počet osob se zdravotním 
postižením je bez domova a že u osob se 
zdravotním postižením existuje zvýšené 
riziko, že se osobami bez domova stanou, 
a naopak že kvůli častým amputacím se 
lidé bez domova stávají osobami se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc 
Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že neúměrně 
vysoký počet osob se zdravotním 
postižením je bez domova1m, přičemž 
u osob se zdravotním postižením je 
zvýšené riziko, že se osobami bez domova 
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stanou1n.
_________________
1m https://social.un.org/publications/UN-
Flagship-Report-Disability-Final.pdf
1n 
https://www.housingrightswatch.org/conte
nt/homelessness-and-disabilities-impact-
recent-human-rights-developments-
policy-and-practice%E2%80%8B

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc 
Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kb. vzhledem k tomu, že se 
předpokládá, že kvůli kumulativním 
účinkům diskriminace z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám 
zdravotně postižení Romové čelí více 
překážkám, potýkají se s vyšší 
nezaměstnaností, závažnější chudobou 
a horším přístupem ke vzdělávání a 
k službám než Romové, kteří zdravotně 
postižení nejsou1o;
_________________
1o 
https://www.ecmi.de/publications/studies/
8-not-even-in-the-margins-where-are-
roma-with-disabilities

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc 
Angel
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění K c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kc. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením z řad osob LGBTI 
čelí dodatečným překážkám v zaměstnání; 
16 % z nich uvádí, že jim bylo odepřeno 
pracovní místo nebo povýšení kvůli jejich 
identitě, přičemž u pracovníků z řad osob 
LGBTI obecně je tento podíl 10 %; každá 
čtvrtá osoba LGBTI se zdravotním 
postižením byla vystavena urážlivým 
poznámkám, šikaně a zneužívání a byla 
bez svého souhlasu „odhalena“1p;
_________________
1p 
https://www.stonewall.org.uk/system/files/
lgbt_in_britain_work_report.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kd. vzhledem k tomu, že podle 
nedávného průzkumu mezi osobami se 
zdravotním postižením v EU považuje 
96 % z nich přístup na otevřený trh práce 
za nedostatečný nebo vyžadující zlepšení, 
pouze podle 10 % z nich stávající právní 
úprava dostačuje k ochraně osob se 
zdravotním postižením před diskriminací 
na otevřeném trhu práce a 18 % z nich 
nevědělo o tom, že by v jejich zemi 
existovaly nějaké právní předpisy, které by 
je před diskriminací chránily1q;
_________________
1qPrůzkum byl proveden Evropskou sítí 
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pro nezávislý život.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ke. vzhledem k tomu, že tyto údaje 
ukazují, že strategie EU pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením na 
období 2010-2020 nekladla dostatečný 
důraz na zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením a na diskriminaci 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám, které tyto osoby čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že obtěžování na 
pracovišti brání v přístupu k zaměstnání, 
zejména v případě žen se zdravotním 
postižením;

L. vzhledem k tomu, že obtěžování na 
pracovišti, včetně sexuálního obtěžování 
a odvetných opatření v případě, že se oběti 
ozvou, brání v přístupu k práci 
a zaměstnání, zejména pokud jde o ženy se 
zdravotním postižením1r;

_________________
1r https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections
/library/publications/2020/discussion-
paper-sexual-harassment-against-women-
with-disabilities-en.pdf?la=en&vs=1256
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Or. en

Pozměňovací návrh 70
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že obtěžování na 
pracovišti brání v přístupu k zaměstnání, 
zejména v případě žen se zdravotním 
postižením;

L. vzhledem k tomu, že obtěžování na 
pracovišti brání v přístupu k zaměstnání, 
v jeho udržení i v rovnosti profesních 
drah, zejména v případě žen se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že obtěžování na 
pracovišti brání v přístupu k zaměstnání, 
zejména v případě žen se zdravotním 
postižením;

L. vzhledem k tomu, že obtěžování na 
pracovišti je postihováno zákonem, a tento 
druh zneužívání na pracovišti je tak 
definován jako trestný čin;

Or. es

Pozměňovací návrh 72
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že diskriminace, M. vzhledem k tomu, že diskriminace, 
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která je spojená se zaměstnáním, vůči 
osobám se zdravotním postižením 
vzájemně souvisí s nedostatkem 
inkluzivního vzdělávání a odborného 
výcviku, diskriminací v oblasti bydlení, 
zdravím a nedostatečnou přístupností;

která je spojená se zaměstnáním, vůči 
osobám se zdravotním postižením 
vzájemně souvisí s nedostatkem 
inkluzivního vzdělávání a odborného 
výcviku, diskriminací v oblasti bydlení, 
zdravím a nedostatečnou přístupností; 
vzhledem k tomu, že rovnému přístupu 
osob se zdravotním postižením 
k zaměstnání často brání jak překážky na 
pracovišti, tak překážky v zastavěném 
prostředí, které znesnadňují nalezení 
zaměstnání mimo chráněné dílny;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že diskriminace, 
která je spojená se zaměstnáním, vůči 
osobám se zdravotním postižením 
vzájemně souvisí s nedostatkem 
inkluzivního vzdělávání a odborného 
výcviku, diskriminací v oblasti bydlení, 
zdravím a nedostatečnou přístupností;

M. vzhledem k tomu, že diskriminace 
osob se zdravotním postižením spojená se 
zaměstnáním souvisí s nedostatkem 
osobního vzdělávání a odborného výcviku 
v oblasti etických a morálních zásad 
a hodnot a v mnoha případech je 
důsledkem provozních faktorů 
způsobených nedostatečným zohledněním 
různých druhů zdravotního postižení, což 
podtrhuje potřebu zavést různé druhy 
příležitostí a opatření;

Or. es

Pozměňovací návrh 74
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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M. vzhledem k tomu, že diskriminace, 
která je spojená se zaměstnáním, vůči 
osobám se zdravotním postižením 
vzájemně souvisí s nedostatkem 
inkluzivního vzdělávání a odborného 
výcviku, diskriminací v oblasti bydlení, 
zdravím a nedostatečnou přístupností;

M. vzhledem k tomu, že diskriminace 
osob se zdravotním postižením spojená se 
zaměstnáním není samostatným 
problémem, ale souvisí s nedostatkem 
inkluzivního vzdělávání a odborného 
výcviku a segregací a diskriminací, která 
existuje v oblasti bydlení, se zdravím, 
nedostatečnou přístupností dopravy 
a dalších služeb a produktů atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že diskriminace, 
která je spojená se zaměstnáním, vůči 
osobám se zdravotním postižením 
vzájemně souvisí s nedostatkem 
inkluzivního vzdělávání a odborného 
výcviku, diskriminací v oblasti bydlení, 
zdravím a nedostatečnou přístupností;

M. vzhledem k tomu, že diskriminace, 
která je spojená se zaměstnáním, vůči 
osobám se zdravotním postižením 
vzájemně souvisí s nedostatkem 
inkluzivního vzdělávání a odborného 
výcviku, diskriminací v oblasti bydlení, 
zdravím a nedostatečnou přístupností, 
a proto je zapotřebí komplexnější přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že diskriminace, 
která je spojená se zaměstnáním, vůči 
osobám se zdravotním postižením 
vzájemně souvisí s nedostatkem 
inkluzivního vzdělávání a odborného 

M. vzhledem k tomu, že 
znevýhodnění, vyloučení a diskriminace 
osob se zdravotním postižením na trhu 
práce souvisí s nedostatkem inkluzivního 
vzdělávání a odborného výcviku, 
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výcviku, diskriminací v oblasti bydlení, 
zdravím a nedostatečnou přístupností;

diskriminací v oblasti bydlení, zdravím 
a nedostatečnou přístupností;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že diskriminace, 
která je spojená se zaměstnáním, vůči 
osobám se zdravotním postižením 
vzájemně souvisí s nedostatkem 
inkluzivního vzdělávání a odborného 
výcviku, diskriminací v oblasti bydlení, 
zdravím a nedostatečnou přístupností;

M. vzhledem k tomu, že diskriminace, 
která je spojená se zaměstnáním, vůči 
osobám se zdravotním postižením souvisí 
s nedostatkem inkluzivního učení se 
v raném věku, vzdělávání a odborného 
výcviku, diskriminací v oblasti bydlení, 
zdravím a nedostatečnou přístupností;

Or. pl

Pozměňovací návrh 78
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že rovný přístup 
ke kvalitnímu vzdělávání a celoživotnímu 
učení má zásadní význam pro to, aby se 
osoby se zdravotním postižením mohly 
plně zapojit do trhu práce, a tedy i do 
společnosti; vzhledem k tomu, že digitální 
a zelené dovednosti mají zásadní význam 
pro zajištění rovného přístupu osob se 
zdravotním postižením na současný 
i budoucí trh práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že opatření na 
pracovišti jsou zásadně důležitá pro 
podporu pozitivního duševního zdraví 
a prevenci postižení v oblasti duševního 
zdraví a psychosociálních postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že přístupnost 
pracovišť, dopravy a podpůrných služeb je 
pro osoby s postižením zásadní nutností, 
aby mohly využívat svého práva pracovat;

N. vzhledem k tomu, že přístupnost 
pracovišť, dopravy a podpůrných služeb je 
pro osoby s postižením zásadní nutností, 
aby mohly využívat svého práva pracovat; 
vzhledem k tomu, že směrnice (EU) 
2019/882 o požadavcích na přístupnost 
u výrobků a služeb (Evropský akt 
přístupnosti) bude po uplynutí lhůty pro 
provedení významným zdrojem 
bezbariérové společnosti a její provádění 
musí být monitorováno; vzhledem k tomu, 
že členské státy by měly rovněž 
podporovat bezbariérové zastavěné 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
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Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že přístupnost 
pracovišť, dopravy a podpůrných služeb je 
pro osoby s postižením zásadní nutností, 
aby mohly využívat svého práva pracovat;

N. vzhledem k tomu, že přístupnost 
pracovišť, dopravy a podpůrných služeb, 
zejména osobní asistence 
a personalizovaného profesního 
poradenství, je zcela nezbytná pro 
podporu nezávislého způsobu života osob 
se zdravotním postižením a pro to, aby 
mohly využívat svého práva pracovat;

Or. pl

Pozměňovací návrh 82
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že přístupnost 
pracovišť, dopravy a podpůrných služeb je 
pro osoby s postižením zásadní nutností, 
aby mohly využívat svého práva pracovat;

N. vzhledem k tomu, že přístupnost 
pracovišť, dopravy a podpůrných služeb 
a společnosti obecně je pro osoby 
s postižením zásadní nutností, aby mohly 
účinně využívat svého práva pracovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Na. vzhledem k tomu, že odebrání 
dávek od chvíle, kdy osoby se zdravotním 
postižením zahájí placenou práci, 
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představuje vysoce rizikovou, vysoce 
zátěžovou politiku, hlavní překážku 
v přístupu k práci a sociálně 
nespravedlivé opatření, protože 
nezohledňuje vyšší životní náklady osob se 
zdravotním postižením;

Or. pl

Pozměňovací návrh 84
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že odlišné 
definice zdravotního postižení, rozmanité 
posuzování a metody klasifikace 
zdravotního postižení uplatňované 
v členských státech a chybějící vzájemné 
uznávání statusu zdravotního postižení 
brání svobodě pohybu osob se zdravotním 
postižením v EU;

O. vzhledem k tomu, že odlišné 
definice zdravotního postižení, rozmanité 
posuzování a různé a často nejasné 
metody klasifikace zdravotního postižení 
uplatňované v členských státech 
a chybějící vzájemné uznávání statusu 
zdravotního postižení brání svobodě 
pohybu osob se zdravotním postižením 
v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že osoba se 
zdravotním postižením je osoba, která žije 
s dlouhodobým nebo trvalým smyslovým, 
komunikačním, fyzickým nebo 
psychosociálním postižením či poruchou 
učení nebo s jakoukoli jejich kombinací, 
což z důvodu vzájemného působení 
environmentálních, sociálních a jiných 
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významných překážek brání dotyčné 
osobě se účinně a na rovnoprávném 
základě s ostatními zapojit do společnosti, 
nebo ji v tom omezuje;

Or. hu

Pozměňovací návrh 86
Jordi Cañas, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že členské státy 
a evropské organizace a podniky, které 
vyvíjejí inkluzivní modely podporovaného 
zaměstnání, jež respektují práva osob se 
zdravotním postižením, slouží jako vzor 
pro účinné a okamžité začlenění 
a následný přechod na otevřený trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že členské státy 
a evropské organizace a podniky, které 
vyvíjí inkluzivní modely podporovaného 
zaměstnání, jež respektují práva osob se 
zdravotním postižením, tak zavádí 
opatření vedoucí k účinnému 
a okamžitému začlenění a pozdějšímu 
přechodu na otevřený trh práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že zvyšování 
povědomí má zásadní význam pro to, aby 
zaměstnavatelé a pracovníci mohli jednat 
a reagovat přiměřeně, a to na základě 
znalostí svých povinností a práv v oblasti 
nediskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že hodnota 
člověka se neměří mírou jeho užitečnosti 
nebo rozvoje jeho schopností, ale je dána 
tím, že se jedná o lidskou bytost, a tím, že 
jednoduše existuje;

Or. es

Pozměňovací návrh 90
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že osoby se 
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zdravotním postižením mohou být 
obzvláště ohroženy nepříznivým dopadem 
pandemie COVID-19 a následně jim může 
hrozit i nezaměstnanost a chudoba;

Or. pl

Pozměňovací návrh 91
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že mezi komisaři 
nejsou žádné osoby afrického, asijského či 
menšinového etnického původu a mezi 
poslanci EP je pouze 24 takových osob1a;

_________________
1a 
https://www.independent.co.uk/news/uk/p
olitics/brexit-bame-eu-parliament-
members-ethnic-minority-a9315036.html

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že diskriminace 
a nedostatek rozmanitosti na pracovišti 
mají jednak značný dopad na lidi a jednak 
vedou ke značným ekonomickým 
nákladům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ob. vzhledem k tomu, že díky novým 
technologiím, zejména systémům umělé 
inteligence, lze vyvíjet účinná, přístupná 
a nediskriminační přijímací řízení, ale že 
technologický rozvoj, který není 
inkluzivní, by s sebou mohl nést riziko 
vzniku nových bariér a nových druhů 
diskriminace; vzhledem k tomu, že článek 
9 Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením vyžaduje stejnou 
dostupnost informací a komunikačních 
technologií a systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ob. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením je třeba přijímat ve 
všech fázích jejich života, a to již ve fázi 
plodu během těhotenství jejich matky;

Or. es

Pozměňovací návrh 95
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vybízí orgány EU a členské státy, 
aby znovu potvrdily svůj závazek 
dosáhnout rovnosti osob se zdravotním 
postižením podporující začlenění, aby plně 
provedly Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a aby zintenzivnily 
své úsilí o vytvoření inkluzivního, 
přístupného a nediskriminačního trhu práce 
v EU pro osoby se zdravotním postižením 
a pro všechny;

1. vybízí orgány EU a členské státy, 
aby znovu potvrdily svůj závazek 
dosáhnout rovnosti osob se zdravotním 
postižením podporující začlenění a aby 
plně uplatňovaly Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, včetně 
článku 27 této úmluvy, který se týká práce 
a zaměstnání; za tímto účelem je vyzývá, 
aby v souladu se Smlouvami o EU, 
s právy formulovanými v evropském pilíři 
sociálních práv a s mezinárodními 
hodnotami zakotvenými v Agendě OSN 
2030 a v cílech udržitelného rozvoje 
zintenzivnily své úsilí o vytvoření 
inkluzivního, přístupného 
a nediskriminačního trhu práce v EU pro 
osoby se zdravotním postižením a pro 
všechny občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vybízí orgány EU a členské státy, 
aby znovu potvrdily svůj závazek 
dosáhnout rovnosti osob se zdravotním 
postižením podporující začlenění, aby plně 
provedly Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a aby zintenzivnily 
své úsilí o vytvoření inkluzivního, 
přístupného a nediskriminačního trhu práce 
v EU pro osoby se zdravotním postižením 
a pro všechny;

1. vybízí orgány EU a členské státy, 
aby znovu potvrdily svůj závazek 
dosáhnout rovnosti osob se zdravotním 
postižením podporující začlenění, aby plně 
provedly Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a aby zintenzivnily 
své úsilí zaměřené na to, že na úrovni 
členských států podpoří vytvoření 
inkluzivního, přístupného 
a nediskriminačního trhu práce v EU pro 
osoby se zdravotním postižením a pro 
všechny;

Or. it
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Pozměňovací návrh 97
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vybízí orgány EU a členské státy, 
aby znovu potvrdily svůj závazek 
dosáhnout rovnosti osob se zdravotním 
postižením podporující začlenění, aby plně 
provedly Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a aby zintenzivnily 
své úsilí o vytvoření inkluzivního, 
přístupného a nediskriminačního trhu práce 
v EU pro osoby se zdravotním postižením 
a pro všechny;

1. vybízí orgány EU a členské státy, 
aby znovu potvrdily svůj závazek 
dosáhnout rovnosti osob se zdravotním 
postižením podporující začlenění, aby plně 
a důsledně prováděly Úmluvu OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
a aby zintenzivnily své úsilí o vytvoření 
inkluzivního, přístupného 
a nediskriminačního trhu práce v EU pro 
osoby se zdravotním postižením a pro 
všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vybízí orgány EU a členské státy, 
aby znovu potvrdily svůj závazek 
dosáhnout rovnosti osob se zdravotním 
postižením podporující začlenění, aby plně 
provedly Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a aby zintenzivnily 
své úsilí o vytvoření inkluzivního, 
přístupného a nediskriminačního trhu práce 
v EU pro osoby se zdravotním postižením 
a pro všechny;

1. vybízí orgány EU a členské státy, 
aby znovu potvrdily svůj závazek 
dosáhnout rovnosti osob se zdravotním 
postižením podporující začlenění, aby 
provedly Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a aby usilovaly 
o vytvoření inkluzivního, přístupného 
a nediskriminačního trhu práce v EU pro 
osoby se zdravotním postižením a pro 
všechny;

Or. es
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Pozměňovací návrh 99
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že směrnici o rovnosti 
v zaměstnání je nutné co nejdříve 
revidovat s cílem plně ji harmonizovat 
s ustanoveními Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením a zavést 
participační proces, jehož účelem bude 
zajistit přímé a plné zapojení organizací 
zastupujících osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
k politice životního cyklu přistupovaly 
holisticky, a podporovaly tak předcházení 
diskriminaci a zajišťovaly efektivní 
udržení osob se zdravotním postižením na 
trhu práce a jejich začlenění na tento trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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1b. naléhavě vybízí Radu, aby 
odblokovala jednání o navrhované 
horizontální směrnici o rovnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. vyzývá EU a členské státy, aby 
ratifikovaly opční protokol k Úmluvě OSN 
o právech osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby podpořila 
zkoumání charakteristik a různorodosti 
modelů chráněného zaměstnání, určila 
osvědčené postupy a zajistila soulad 
s právními předpisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly standardy univerzálního designu 
a zásady pro zajištění přístupnosti 
prostředí, programů, služeb a výrobků;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly standardy univerzálního designu 
a zásady pro zajištění přístupnosti 
prostředí, programů, služeb a výrobků tak, 
aby byly použitelné pro každého, a to 
včetně pracovišť, jejich vybavení 
a zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly standardy univerzálního designu 
a zásady pro zajištění přístupnosti 
prostředí, programů, služeb a výrobků;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly standardy univerzálního designu 
a pokyny pro zajištění přístupnosti 
prostředí, programů, služeb a výrobků;

Or. es

Pozměňovací návrh 106
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby v zájmu 
usnadnění přístupu na trh práce na 
základě konkrétních charakteristik 
jednotlivých zdravotních postižení vzaly 
v potaz fakt, že existují různé druhy 
zdravotního postižení a uznaly specifická 
postižení, jako je hluchoslepost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van 
Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přiměřenou úpravu pro osoby se 
zdravotním postižením na pracovišti a aby 
poskytovaly příslušnou odbornou přípravu 
v přístupných formátech pro 
zaměstnavatele a osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala jasné obecné zásady na úrovni 
EU, v nichž se podrobně stanoví, jakou 
formu může mít přiměřená úprava 
v souladu s potřebami jednotlivce, aby tak 
mohl být článek 5 směrnice účinně 
proveden ve vnitrostátním právu; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o porušení, 
bude-li to považovat za nezbytné;

3. vyzývá členské státy, aby zajistily 
provádění přiměřených úprav pro osoby 
se zdravotním postižením na pracovišti;  
vyzývá Komisi, aby vypracovala jasné 
obecné zásady na úrovni EU, v nichž se 
podrobně stanoví, jakou formu může mít 
přiměřená úprava v souladu s potřebami 
jednotlivce, aby tak mohl být článek 5 
směrnice účinně proveden ve vnitrostátním 
právu; vyzývá Komisi, aby zahájila řízení 
o porušení, bude-li to považovat za 
nezbytné; vyzývá členské státy, aby pro 
zaměstnavatele, odpovědné osoby a osoby 
se zdravotním postižením připravily 
podpůrné a poradenské materiály 
a poskytovaly jim dostupnou formou 
příslušná školení s cílem poskytnout jim 
nezbytné znalosti, dovednosti a informace 
o praktickém provádění přiměřených 
úprav, a vyvrátily tak rovněž mylné 
představy o příliš vysokých nákladech na 
takové úpravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přiměřenou úpravu pro osoby se 

3. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přiměřenou úpravu pro osoby se 
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zdravotním postižením na pracovišti a aby 
poskytovaly příslušnou odbornou přípravu 
v přístupných formátech pro 
zaměstnavatele a osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala jasné obecné zásady na úrovni 
EU, v nichž se podrobně stanoví, jakou 
formu může mít přiměřená úprava 
v souladu s potřebami jednotlivce, aby tak 
mohl být článek 5 směrnice účinně 
proveden ve vnitrostátním právu; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o porušení, 
bude-li to považovat za nezbytné;

zdravotním postižením na pracovišti a aby 
poskytovaly příslušnou odbornou přípravu 
v přístupných formátech pro 
zaměstnavatele a osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala jasné obecné zásady na úrovni 
EU, v nichž se podrobně stanoví, jakou 
formu může mít přiměřená úprava 
v souladu s potřebami jednotlivce, aby tak 
mohl být článek 5 směrnice účinně 
proveden ve vnitrostátním právu; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o porušení, 
bude-li to považovat za nezbytné; vyzývá 
Komisi, aby navrhla systém sankcí, 
kterými by zajistila, aby neuplatňování 
přiměřených úprav bylo považováno za 
diskriminaci; vyzývá členské státy, aby 
v rámci svých režimů podpor pro osoby se 
zdravotním postižením zavedly 
ustanovení, podle nichž by přiměřené 
úpravy nemohly být označovány za 
neúměrnou zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Klára Dobrev, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přiměřenou úpravu pro osoby se 
zdravotním postižením na pracovišti a aby 
poskytovaly příslušnou odbornou přípravu 
v přístupných formátech pro 
zaměstnavatele a osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala jasné obecné zásady na úrovni 
EU, v nichž se podrobně stanoví, jakou 
formu může mít přiměřená úprava 
v souladu s potřebami jednotlivce, aby tak 
mohl být článek 5 směrnice účinně 
proveden ve vnitrostátním právu; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o porušení, 

3. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přiměřenou úpravu pro osoby se 
zdravotním postižením na pracovišti, 
poskytovaly příslušnou odbornou přípravu 
v přístupných formátech pro 
zaměstnavatele a osoby se zdravotním 
postižením a zajistily přístupnou 
infrastrukturu mimo pracoviště, která by 
usnadňovala dopravu do práce; vyzývá 
Komisi, aby vypracovala jasné obecné 
zásady na úrovni EU, v nichž se podrobně 
stanoví, jakou formu může mít přiměřená 
úprava v souladu s potřebami jednotlivce, 
aby tak mohl být článek 5 směrnice účinně 
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bude-li to považovat za nezbytné; proveden ve vnitrostátním právu; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o porušení, 
bude-li to považovat za nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přiměřenou úpravu pro osoby se 
zdravotním postižením na pracovišti a aby 
poskytovaly příslušnou odbornou přípravu 
v přístupných formátech pro 
zaměstnavatele a osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala jasné obecné zásady na úrovni 
EU, v nichž se podrobně stanoví, jakou 
formu může mít přiměřená úprava 
v souladu s potřebami jednotlivce, aby tak 
mohl být článek 5 směrnice účinně 
proveden ve vnitrostátním právu; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o porušení, 
bude-li to považovat za nezbytné;

3. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přiměřenou úpravu pro osoby se 
zdravotním postižením na pracovišti, 
zvyšovaly informovanost a poskytovaly 
příslušnou odbornou přípravu 
v přístupných formátech pro 
zaměstnavatele, osoby se zdravotním 
postižením a jejich kolegy; vyzývá Komisi, 
aby vypracovala jasné obecné zásady na 
úrovni EU, v nichž se podrobně stanoví, 
jakou formu může mít přiměřená úprava 
v souladu s potřebami jednotlivce, aby tak 
článek 5 směrnice mohl být za pomoci 
členských států a EU účinně proveden ve 
vnitrostátním právu a aby přiměřená 
úprava nevytvářela neúměrnou zátěž;

Or. es

Pozměňovací návrh 111
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přiměřenou úpravu pro osoby se 
zdravotním postižením na pracovišti a aby 
poskytovaly příslušnou odbornou přípravu 

3. vyzývá členské státy, aby bez 
jakýchkoli nákladů na úkor dotyčného 
pracovníka zajistily přiměřenou úpravu 
pro osoby se zdravotním postižením na 
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v přístupných formátech pro 
zaměstnavatele a osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala jasné obecné zásady na úrovni 
EU, v nichž se podrobně stanoví, jakou 
formu může mít přiměřená úprava 
v souladu s potřebami jednotlivce, aby tak 
mohl být článek 5 směrnice účinně 
proveden ve vnitrostátním právu; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o porušení, 
bude-li to považovat za nezbytné;

pracovišti a aby poskytovaly příslušnou 
odbornou přípravu v přístupných 
formátech pro zaměstnavatele a osoby se 
zdravotním postižením; vyzývá Komisi, 
aby vypracovala jasné obecné zásady na 
úrovni EU, v nichž se podrobně stanoví, 
jakou formu může mít přiměřená úprava 
v souladu s potřebami jednotlivce, aby tak 
mohl být článek 5 směrnice účinně 
proveden ve vnitrostátním právu; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o porušení, 
bude-li to považovat za nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přiměřenou úpravu pro osoby se 
zdravotním postižením na pracovišti a aby 
poskytovaly příslušnou odbornou přípravu 
v přístupných formátech pro 
zaměstnavatele a osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala jasné obecné zásady na úrovni 
EU, v nichž se podrobně stanoví, jakou 
formu může mít přiměřená úprava 
v souladu s potřebami jednotlivce, aby tak 
mohl být článek 5 směrnice účinně 
proveden ve vnitrostátním právu; vyzývá 
Komisi, aby zahájila řízení o porušení, 
bude-li to považovat za nezbytné;

3. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přiměřenou úpravu pro osoby se 
zdravotním postižením na pracovišti a aby 
poskytovaly příslušnou odbornou přípravu 
v přístupných formátech pro 
zaměstnavatele a osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala jasné obecné zásady na úrovni 
EU, v nichž se podrobně stanoví, jakou 
formu může mít přiměřená úprava 
v souladu s potřebami jednotlivce, aby tak 
mohl být článek 5 směrnice účinně 
proveden ve vnitrostátním právu;

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Nicolaus Fest, Guido Reil
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 
pracovišti, se sankcemi za nedodržení, 
včetně pokut, kde peníze za ně zaplacené 
budou investovány do inkluzivního 
vzdělávání a programů zaměstnanosti pro 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
členské státy, aby rovněž zavedly povinné 
roční plány v oblasti rozmanitosti, včetně 
požadavků na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 
se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat; vyzývá členské státy k poskytování 
odborné přípravy ohledně platných 
předpisů;

4. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zaměstnavatele v přijímání osob se 
zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 
pracovišti, se sankcemi za nedodržení, 
včetně pokut, kde peníze za ně zaplacené 
budou investovány do inkluzivního 
vzdělávání a programů zaměstnanosti pro 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
členské státy, aby rovněž zavedly povinné 
roční plány v oblasti rozmanitosti, včetně 
požadavků na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 

4. vyzývá členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 
pracovišti, a podněcovaly tak vznik 
inkluzivních pracovišť za použití 
účinných sankcí za nedodržení, včetně 
pokut, kde peníze za ně zaplacené budou 
investovány do inkluzivního vzdělávání 
a programů zaměstnanosti pro osoby se 
zdravotním postižením, aby podporovaly 
veřejné i soukromé podniky při zavádění 
povinných ročních plánů v oblasti 
rozmanitosti se stanovenými cíli 
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se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat; vyzývá členské státy 
k poskytování odborné přípravy ohledně 
platných předpisů;

a pravidelným hodnocením těchto údajů, 
a aby podporovaly zaměstnavatele 
v přijímání mimo jiné osob se zdravotním 
postižením do zaměstnání, například tím, 
že sestaví určitý dobrovolný seznam 
uchazečů se zdravotním postižením, z nějž 
bude možné uchazeče vybírat; vyzývá 
členské státy, aby společně se zaváděním 
kvót poskytovaly zaměstnavatelům školení 
ohledně obsahu a působnosti platných 
vnitrostátních předpisů; vyzývá členské 
státy, aby veřejné služby zaměstnanosti 
pověřily úkolem vypracovat dobrovolný 
seznam uchazečů o zaměstnání, čímž by 
zaměstnavatelům pomohly plnit povinné 
kvóty pro rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 
pracovišti, se sankcemi za nedodržení, 
včetně pokut, kde peníze za ně zaplacené 
budou investovány do inkluzivního 
vzdělávání a programů zaměstnanosti pro 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
členské státy, aby rovněž zavedly povinné 
roční plány v oblasti rozmanitosti, včetně 
požadavků na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 
se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat; vyzývá členské státy k poskytování 
odborné přípravy ohledně platných 
předpisů;

4. vyzývá členské státy, aby zavedly 
roční plány týkající se informovanosti 
o problematice postižení a podpořily 
zaměstnavatele v přijímání osob se 
zdravotním postižením do zaměstnání tím, 
že zřídí službu pro pomoc s výběrem 
a monitorováním uchazečů, kteří hledají 
zaměstnání prostřednictvím úřadů práce 
a jsou nejvhodnějšími kandidáty;
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Or. es

Pozměňovací návrh 116
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 
pracovišti, se sankcemi za nedodržení, 
včetně pokut, kde peníze za ně zaplacené 
budou investovány do inkluzivního 
vzdělávání a programů zaměstnanosti pro 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
členské státy, aby rovněž zavedly povinné 
roční plány v oblasti rozmanitosti, včetně 
požadavků na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 
se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat; vyzývá členské státy 
k poskytování odborné přípravy ohledně 
platných předpisů;

4. vyzývá členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 
pracovišti, se sankcemi za nedodržení, 
včetně pokut, kde peníze za ně zaplacené 
budou investovány do inkluzivního 
vzdělávání a programů zaměstnanosti pro 
osoby se zdravotním postižením; 
zdůrazňuje, že tato opatření musí být 
přiměřená a musí zohledňovat malé 
organizace; vyzývá členské státy, aby 
rovněž zavedly povinné roční plány 
v oblasti rozmanitosti, včetně požadavků 
na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 
se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat; vyzývá členské státy 
k poskytování odborné přípravy ohledně 
platných předpisů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 

4. vybízí členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 
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pracovišti, se sankcemi za nedodržení, 
včetně pokut, kde peníze za ně zaplacené 
budou investovány do inkluzivního 
vzdělávání a programů zaměstnanosti pro 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
členské státy, aby rovněž zavedly povinné 
roční plány v oblasti rozmanitosti, včetně 
požadavků na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 
se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat; vyzývá členské státy 
k poskytování odborné přípravy ohledně 
platných předpisů;

pracovišti, se sankcemi za nedodržení, 
a vybízí je, aby rovněž zavedly povinné 
roční plány v oblasti rozmanitosti, včetně 
požadavků na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 
se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat; vyzývá členské státy 
k poskytování odborné přípravy ohledně 
platných předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 
pracovišti, se sankcemi za nedodržení, 
včetně pokut, kde peníze za ně zaplacené 
budou investovány do inkluzivního 
vzdělávání a programů zaměstnanosti pro 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
členské státy, aby rovněž zavedly povinné 
roční plány v oblasti rozmanitosti, včetně 
požadavků na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 
se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat; vyzývá členské státy k poskytování 
odborné přípravy ohledně platných 

4. vyzývá členské státy, aby si 
vyměňovaly osvědčené postupy, a mohly 
tak určit a uplatňovat cílenou kombinaci 
opatření na podporu rovnosti osob se 
zdravotním postižením v zaměstnání, 
včetně povinných kvót pro rozmanitost na 
pracovišti, programů pobídek, ročních 
plánů v oblasti rozmanitosti, včetně 
požadavků na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 
se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat;
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předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 
pracovišti, se sankcemi za nedodržení, 
včetně pokut, kde peníze za ně zaplacené 
budou investovány do inkluzivního 
vzdělávání a programů zaměstnanosti pro 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
členské státy, aby rovněž zavedly povinné 
roční plány v oblasti rozmanitosti, včetně 
požadavků na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 
se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat; vyzývá členské státy 
k poskytování odborné přípravy ohledně 
platných předpisů;

4. vyzývá členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 
pracovišti s účinnými, přiměřenými 
a odrazujícími sankcemi za nedodržení, 
včetně pokut, kde peníze za ně zaplacené 
budou investovány do inkluzivního 
vzdělávání a programů zaměstnanosti pro 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
členské státy, aby rovněž zavedly povinné 
roční plány v oblasti rozmanitosti, včetně 
požadavků na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 
se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat; vyzývá členské státy 
k poskytování odborné přípravy ohledně 
platných předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 

4. vyzývá členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 
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pracovišti, se sankcemi za nedodržení, 
včetně pokut, kde peníze za ně zaplacené 
budou investovány do inkluzivního 
vzdělávání a programů zaměstnanosti pro 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
členské státy, aby rovněž zavedly povinné 
roční plány v oblasti rozmanitosti, včetně 
požadavků na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 
se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat; vyzývá členské státy 
k poskytování odborné přípravy ohledně 
platných předpisů;

pracovišti, se sankcemi za nedodržení, 
včetně pokut, kde peníze za ně zaplacené 
budou investovány do inkluzivního 
vzdělávání a programů zaměstnanosti pro 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
členské státy, aby rovněž zavedly povinné 
roční plány v oblasti rozmanitosti, včetně 
požadavků na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 
se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat, nebo že pro tyto uchazeče zřídí 
jednotné kontaktní místo; vyzývá členské 
státy k poskytování odborné přípravy 
ohledně platných předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 
pracovišti, se sankcemi za nedodržení, 
včetně pokut, kde peníze za ně zaplacené 
budou investovány do inkluzivního 
vzdělávání a programů zaměstnanosti pro 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
členské státy, aby rovněž zavedly povinné 
roční plány v oblasti rozmanitosti, včetně 
požadavků na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 
se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat; vyzývá členské státy 

4. vyzývá členské státy, aby používaly 
povinné kvóty pro rozmanitost na 
pracovišti, se sankcemi za nedodržení, 
včetně pokut, kde peníze za ně zaplacené 
budou investovány do inkluzivního 
vzdělávání a programů zaměstnanosti pro 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
členské státy, aby rovněž zavedly povinné 
roční plány v oblasti rozmanitosti, včetně 
požadavků na stanovení cílů a pravidelné 
vyhodnocování těchto údajů, a aby 
podpořily zaměstnavatele v přijímání osob 
se zdravotním postižením do zaměstnání, 
například tím, že sestaví určitý dobrovolný 
seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče 
vybírat, nebo že pro tyto uchazeče zřídí 
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k poskytování odborné přípravy ohledně 
platných předpisů;

jednotné kontaktní místo; vyzývá členské 
státy k poskytování odborné přípravy 
ohledně platných předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc 
Angel

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí orgány EU, aby šly 
příkladem tím, že stanoví kvóty pro 
rozmanitost, vytvoří interní obecné zásady 
pro přiměřenou úpravu, zajistí v procesu 
pro přijímání zaměstnanců a rovněž na 
pracovišti úplnou přístupnost a budou na 
všech úrovních zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením; vyzývá členské 
státy, aby ve svých orgánech veřejné 
správy učinily totéž;

5. vybízí orgány EU, aby šly 
příkladem tím, že stanoví kvótu pro 
rozmanitost a zvláštní kvóty pro 
rozmanitost vztahující se na osoby se 
zdravotním postižením, že vytvoří interní 
obecné zásady pro přiměřenou úpravu, 
zajistí v procesu pro přijímání zaměstnanců 
a rovněž na pracovišti spravedlivé 
zacházení a úplnou přístupnost a budou na 
všech úrovních zaměstnávat osoby 
s jakýmkoli druhem zdravotního postižení; 
vyzývá členské státy, aby ve svých 
orgánech veřejné správy učinily totéž;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí orgány EU, aby šly 
příkladem tím, že stanoví kvóty pro 
rozmanitost, vytvoří interní obecné zásady 
pro přiměřenou úpravu, zajistí v procesu 
pro přijímání zaměstnanců a rovněž na 
pracovišti úplnou přístupnost a budou na 

5. vybízí orgány EU, aby šly 
příkladem tím, že vytvoří interní obecné 
zásady pro přiměřenou úpravu, zajistí 
v procesu pro přijímání zaměstnanců 
a rovněž na pracovišti spravedlivé 
zacházení a úplnou přístupnost, budou na 
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všech úrovních zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením; vyzývá členské 
státy, aby ve svých orgánech veřejné 
správy učinily totéž;

všech úrovních zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením a aktivně takové 
osoby vyhledávat za účelem zaplnění 
neobsazených pracovních míst; vyzývá 
členské státy, aby ve svých orgánech 
veřejné správy učinily totéž;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí orgány EU, aby šly 
příkladem tím, že stanoví kvóty pro 
rozmanitost, vytvoří interní obecné zásady 
pro přiměřenou úpravu, zajistí v procesu 
pro přijímání zaměstnanců a rovněž na 
pracovišti úplnou přístupnost a budou na 
všech úrovních zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením; vyzývá členské 
státy, aby ve svých orgánech veřejné 
správy učinily totéž;

5. vybízí orgány EU, aby šly 
příkladem tím, že stanoví kvóty pro 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, vytvoří interní obecné zásady 
pro přiměřenou úpravu, zajistí v procesu 
pro přijímání zaměstnanců a rovněž na 
pracovišti úplnou přístupnost a budou na 
všech úrovních zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením; vyzývá členské 
státy, aby ve svých orgánech veřejné 
správy učinily totéž;

Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí orgány EU, aby šly 
příkladem tím, že stanoví kvóty pro 
rozmanitost, vytvoří interní obecné zásady 
pro přiměřenou úpravu, zajistí v procesu 
pro přijímání zaměstnanců a rovněž na 
pracovišti úplnou přístupnost a budou na 

5. vybízí orgány EU, aby šly 
příkladem tím, že vytvoří interní obecné 
zásady pro přiměřenou úpravu, zajistí 
osobám se zdravotním postižením úplnou 
přístupnost v procesu pro přijímání 
zaměstnanců a rovněž na pracovišti, a to na 
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všech úrovních zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením; vyzývá členské 
státy, aby ve svých orgánech veřejné 
správy učinily totéž;

všech úrovních; vyzývá členské státy, aby 
ve svých orgánech veřejné správy učinily 
totéž;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí orgány EU, aby šly 
příkladem tím, že stanoví kvóty pro 
rozmanitost, vytvoří interní obecné zásady 
pro přiměřenou úpravu, zajistí v procesu 
pro přijímání zaměstnanců a rovněž na 
pracovišti úplnou přístupnost a budou na 
všech úrovních zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením; vyzývá členské 
státy, aby ve svých orgánech veřejné 
správy učinily totéž;

5. vybízí orgány EU, aby šly 
příkladem tím, že budou využívat výhody 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, zavedou přiměřené úpravy, 
zajistí v procesu pro přijímání zaměstnanců 
a rovněž na pracovišti úplnou přístupnost 
a budou na všech úrovních zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
členské státy, aby ve svých orgánech 
veřejné správy učinily totéž;

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje značné politování nad 
tím, jak úsporná opatření EU a členských 
států nepříznivě ovlivnila vyhlídky osob se 
zdravotním postižením na zaměstnání 
a jejich pracovní podmínky, a zhoršila tak 
diskriminaci a sociální vyloučení; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zastavit 
úsporná opatření a zajistit všem osobám 
se zdravotním postižením plné dodržování 
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jejich práva na zaměstnání a na 
odpovídající životní úroveň v souladu 
s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční 
podpůrná opatření pro společnosti, jež 
budou zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby podporovaly inkluzivní 
společnosti prostřednictvím veřejných 
zakázek a aby pomáhaly společnostem 
nabízejícím cílená opatření pozitivní 
diskriminace k odstranění znevýhodnění 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc 
Angel

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, jako jsou 
přizpůsobené postupy pro nábor, 
přizpůsobení pracovní náplně (job 
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zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby podporovaly inkluzivní 
společnosti prostřednictvím veřejných 
zakázek a aby pomáhaly společnostem 
nabízejícím cílená opatření pozitivní 
diskriminace k odstranění znevýhodnění 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám;

carving) / individualizované 
zaměstnávání, sdílení pracovních míst, 
individuální umístění a podpora, 
inkluzivní společnosti, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, nebo jim poskytovat odbornou 
a učňovskou přípravu, aby podporovaly 
inkluzivní společnosti poskytující 
zaměstnání osobám se zdravotním 
postižením na otevřeném trhu práce 
prostřednictvím veřejných zakázek, aby 
prosazovaly sociální odpovědnost 
podniků, pokud jde o zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením, a aby o těchto 
politikách a pobídkách informovaly 
zaměstnavatele; vyzývá členské státy, aby 
podporovaly společnosti nabízející cílená 
opatření pozitivní diskriminace 
k odstranění znevýhodnění z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby podporovaly inkluzivní 
společnosti prostřednictvím veřejných 
zakázek a aby pomáhaly společnostem 
nabízejícím cílená opatření pozitivní 
diskriminace k odstranění znevýhodnění 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby prostřednictvím veřejných 
zakázek podporovaly inkluzivní 
společnosti uplatňující model sociální 
ekonomiky, které své zisky reinvestují do 
sociálních cílů, v souladu se směrnicí 
2014/24/EU, aby prosazovaly 
personalizované modely 
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skupinám; zprostředkovávání práce a aby pomáhaly 
společnostem nabízejícím cílená opatření 
pozitivní diskriminace k odstranění 
znevýhodnění z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby podporovaly inkluzivní 
společnosti prostřednictvím veřejných 
zakázek a aby pomáhaly společnostem 
nabízejícím cílená opatření pozitivní 
diskriminace k odstranění znevýhodnění 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám;

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby prostřednictvím veřejných 
zakázek podporovaly inkluzivní 
společnosti uplatňující model sociální 
ekonomiky, které své zisky reinvestují do 
sociálních cílů, aby prosazovaly 
personalizované modely 
zprostředkovávání práce a aby pomáhaly 
společnostem nabízejícím cílená opatření 
pozitivní diskriminace k odstranění 
znevýhodnění z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
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udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby podporovaly inkluzivní 
společnosti prostřednictvím veřejných 
zakázek a aby pomáhaly společnostem 
nabízejícím cílená opatření pozitivní 
diskriminace k odstranění znevýhodnění 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám;

udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby ve velkém měřítku 
zaváděly podporovaná pracovní místa 
s využitím evropských zkušeností v této 
oblasti, aby podporovaly inkluzivní 
společnosti prostřednictvím veřejných 
zakázek a aby pomáhaly společnostem 
nabízejícím cílená opatření pozitivní 
diskriminace k odstranění znevýhodnění 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám;

Or. pl

Pozměňovací návrh 133
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby podporovaly inkluzivní 
společnosti prostřednictvím veřejných 
zakázek a aby pomáhaly společnostem 
nabízejícím cílená opatření pozitivní 
diskriminace k odstranění znevýhodnění 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám;

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, a aby podporovaly inkluzivní 
společnosti prostřednictvím veřejných 
zakázek;

Or. es

Pozměňovací návrh 134
Jordi Cañas
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby podporovaly inkluzivní 
společnosti prostřednictvím veřejných 
zakázek a aby pomáhaly společnostem 
nabízejícím cílená opatření pozitivní 
diskriminace k odstranění znevýhodnění 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám;

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby podporovaly inkluzivní 
společnosti prostřednictvím veřejných 
zakázek, aby prosazovaly personalizované 
modely zprostředkovávání práce a aby 
pomáhaly společnostem nabízejícím cílená 
opatření pozitivní diskriminace 
k odstranění znevýhodnění z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Klára Dobrev, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby podporovaly inkluzivní 
společnosti prostřednictvím veřejných 
zakázek a aby pomáhaly společnostem 
nabízejícím cílená opatření pozitivní 
diskriminace k odstranění znevýhodnění 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám;

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, včetně pružného 
uspořádání práce pro osoby se zdravotním 
postižením, aby využívaly fiskální pobídky 
a další finanční podpůrná opatření pro 
společnosti, jež budou zaměstnávat osoby 
se zdravotním postižením, aby 
podporovaly inkluzivní společnosti 
prostřednictvím veřejných zakázek a aby 
pomáhaly společnostem nabízejícím cílená 
opatření pozitivní diskriminace 
k odstranění znevýhodnění z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby podporovaly inkluzivní 
společnosti prostřednictvím veřejných 
zakázek a aby pomáhaly společnostem 
nabízejícím cílená opatření pozitivní 
diskriminace k odstranění znevýhodnění 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám;

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro malé a střední podniky, jež 
budou zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby podporovaly inkluzivní 
společnosti prostřednictvím veřejných 
zakázek a aby pomáhaly společnostem 
nabízejícím cílená opatření pozitivní 
diskriminace k odstranění znevýhodnění 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
udržitelné politiky zaměstnanosti 
podporující začlenění, aby využívaly 
fiskální pobídky a další finanční podpůrná 
opatření pro společnosti, jež budou 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, aby podporovaly inkluzivní 
společnosti prostřednictvím veřejných 
zakázek a aby pomáhaly společnostem 
nabízejícím cílená opatření pozitivní 
diskriminace k odstranění znevýhodnění 

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
politiky zaměstnanosti podporující 
začlenění, aby využívaly fiskální pobídky 
a další finanční podpůrná opatření pro 
společnosti, jež budou zaměstnávat osoby 
se zdravotním postižením, aby 
podporovaly inkluzivní společnosti 
prostřednictvím veřejných zakázek a aby 
pomáhaly společnostem nabízejícím cílená 
opatření pozitivní diskriminace 
k odstranění znevýhodnění z důvodu 
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z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám;

příslušnosti ke dvěma či více skupinám;

Or. it

Pozměňovací návrh 138
Sandra Pereira
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že systémy 
náborové podpory nemohou snížit mzdové 
náklady osob se zdravotním postižením, 
především prostřednictvím společného 
financování; poukazuje na to, že nábor 
osob se zdravotním postižením musí být 
založen na rámci pro zaměstnanost, který 
se vztahuje na ostatní pracovníky, pokud 
jde o platy nebo pracovní dobu, 
a přizpůsoben jejich potřebám; domnívá 
se, že osoby se zdravotním postižením 
nemohou být začleněny na trh práce bez 
obecného rámce pro regulaci 
zaměstnanosti, zvyšování mezd 
a propagaci kolektivního vyjednávání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 139
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc 
Angel

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě zavedly do praxe opatření 
k vyhodnocování hlavních trendů pro 
budoucnost práce z pohledu zdravotního 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě zavedly do praxe opatření 
k vyhodnocování hlavních trendů pro 
budoucnost práce z pohledu zdravotního 
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postižení, a to se zapojením osob se 
zdravotním postižením, a aby 
identifikovaly a zahájily příslušné 
iniciativy podporující začlenění, které 
budou zaměřené na celoživotní učení 
a rozvoj dovedností pro osoby se 
zdravotním postižením již od raného věku;

postižení, a to s aktivním zapojením osob 
se zdravotním postižením, a aby 
identifikovaly a zahájily zvláštní akce pro 
zajištění její větší inkluzivnosti s ohledem 
na rozmanitost a průřezové identity osob 
se zdravotním postižením; v tomto 
kontextu zdůrazňuje význam inkluzivních 
a přístupných iniciativ, které budou 
zaměřené na celoživotní učení a rozvoj 
dovedností pro osoby se zdravotním 
postižením již od raného věku, v souladu 
s rychle se měnící realitou a požadavky 
trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě zavedly do praxe opatření 
k vyhodnocování hlavních trendů pro 
budoucnost práce z pohledu zdravotního 
postižení, a to se zapojením osob se 
zdravotním postižením, a aby 
identifikovaly a zahájily příslušné 
iniciativy podporující začlenění, které 
budou zaměřené na celoživotní učení 
a rozvoj dovedností pro osoby se 
zdravotním postižením již od raného věku;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě zavedly do praxe opatření 
k vyhodnocování hlavních trendů pro 
budoucnost práce z pohledu zdravotního 
postižení, a to se zapojením osob se 
zdravotním postižením, aby identifikovaly 
a zahájily příslušné iniciativy podporující 
začlenění, které budou zaměřené na 
celoživotní učení a rozvoj dovedností pro 
osoby se zdravotním postižením již od 
raného věku, a aby pomohly osobám se 
zdravotním postižením získat přístup 
k digitálním nástrojům a softwaru, které 
potřebují k tomu, aby mohly vést nezávislý 
život;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě zavedly do praxe opatření 
k vyhodnocování hlavních trendů pro 
budoucnost práce z pohledu zdravotního 
postižení, a to se zapojením osob se 
zdravotním postižením, a aby 
identifikovaly a zahájily příslušné 
iniciativy podporující začlenění, které 
budou zaměřené na celoživotní učení 
a rozvoj dovedností pro osoby se 
zdravotním postižením již od raného věku;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě zavedly do praxe opatření 
k vyhodnocování hlavních trendů pro 
budoucnost práce z pohledu zdravotního 
postižení, a to se zapojením osob se 
zdravotním postižením, a aby 
identifikovaly a zahájily příslušné 
iniciativy podporující začlenění, které 
budou zaměřené na celoživotní učení 
a rozvoj dovedností pro osoby se 
zdravotním postižením již od raného věku 
a na zajištění odpovídající podpory 
v každé fázi života;

Or. pl

Pozměňovací návrh 142
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že osoby se zdravotním 
postižením mají často vysokou úroveň 
dovedností a kvalifikace, které jsou 
podceňovány; konstatuje, že tato 
skutečnost jim brání v tom, aby 
realizovaly svůj potenciál, a společnost se 
tak připravuje o sociální a hospodářskou 
hodnotu jejich začlenění;

Or. it

Pozměňovací návrh 143
Anne Sander

Návrh usnesení
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Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
kapacitu veřejných služeb zaměstnanosti za 
účelem vytvoření sítě společností 
podporujících začlenění, sestavení 
dobrovolného seznamu uchazečů 
o zaměstnání z řad osob se zdravotním 
postižením a najmutí školitelů pro 
přípravu na zaměstnání poskytujících 
individualizované posouzení potřeb 
a podporu osobám se zdravotním 
postižením a asistentů při hledání 
pracovního místa s cílem pomoci osobám 
se zdravotním postižením najít uplatnění 
na otevřeném trhu práce;

8. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
kapacitu veřejných služeb zaměstnanosti za 
účelem vytvoření sítě společností 
podporujících začlenění a podpory 
uchazečů o zaměstnání z řad osob se 
zdravotním postižením, zejména využitím 
pomocných zaměstnanců pro profesní 
činnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
kapacitu veřejných služeb zaměstnanosti za 
účelem vytvoření sítě společností 
podporujících začlenění, sestavení 
dobrovolného seznamu uchazečů 
o zaměstnání z řad osob se zdravotním 
postižením a najmutí školitelů pro přípravu 
na zaměstnání poskytujících 
individualizované posouzení potřeb 
a podporu osobám se zdravotním 
postižením a asistentů při hledání 
pracovního místa s cílem pomoci osobám 
se zdravotním postižením najít uplatnění na 
otevřeném trhu práce;

8. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
kapacitu veřejných služeb zaměstnanosti za 
účelem vytvoření sítě společností 
podporujících začlenění, sestavení 
dobrovolného seznamu uchazečů 
o zaměstnání z řad osob se zdravotním 
postižením a najmutí školitelů pro přípravu 
na zaměstnání poskytujících 
individualizované posouzení potřeb 
a podporu osobám se zdravotním 
postižením a asistentů při hledání 
pracovního místa s cílem pomoci osobám 
se zdravotním postižením najít uplatnění na 
otevřeném trhu práce; zdůrazňuje význam 
zásady subsidiarity a potřebu poskytnutí 
odpovídající podpory na každé úrovni 
počínaje místní; 
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Or. pl

Pozměňovací návrh 145
Klára Dobrev, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
kapacitu veřejných služeb zaměstnanosti za 
účelem vytvoření sítě společností 
podporujících začlenění, sestavení 
dobrovolného seznamu uchazečů 
o zaměstnání z řad osob se zdravotním 
postižením a najmutí školitelů pro přípravu 
na zaměstnání poskytujících 
individualizované posouzení potřeb 
a podporu osobám se zdravotním 
postižením a asistentů při hledání 
pracovního místa s cílem pomoci osobám 
se zdravotním postižením najít uplatnění na 
otevřeném trhu práce;

8. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
kapacitu veřejných služeb zaměstnanosti za 
účelem vytvoření sítě společností 
podporujících začlenění, podpory 
poskytovatelů specializovaných služeb 
zaměstnanosti, sestavení dobrovolného 
seznamu uchazečů o zaměstnání z řad osob 
se zdravotním postižením a najmutí 
školitelů pro přípravu na zaměstnání 
poskytujících individualizované posouzení 
potřeb a podporu osobám se zdravotním 
postižením a asistentů při hledání 
pracovního místa s cílem pomoci osobám 
se zdravotním postižením najít uplatnění na 
otevřeném trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
kapacitu veřejných služeb zaměstnanosti za 
účelem vytvoření sítě společností 
podporujících začlenění, sestavení 
dobrovolného seznamu uchazečů 
o zaměstnání z řad osob se zdravotním 
postižením a najmutí školitelů pro přípravu 
na zaměstnání poskytujících 
individualizované posouzení potřeb 

8. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
kapacitu veřejných služeb zaměstnanosti za 
účelem vytvoření sítě společností 
podporujících začlenění, najmutí školitelů 
pro přípravu na zaměstnání poskytujících 
individualizované posouzení potřeb, 
odbornou přípravu a podporu osobám se 
zdravotním postižením hledajícím práci 
a asistentů při hledání pracovního místa po 
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a podporu osobám se zdravotním 
postižením a asistentů při hledání 
pracovního místa s cílem pomoci osobám 
se zdravotním postižením najít uplatnění 
na otevřeném trhu práce;

nezbytně dlouhou dobu s cílem pomoci 
osobám se zdravotním postižením 
vykonávat práci na otevřeném trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
kapacitu veřejných služeb zaměstnanosti za 
účelem vytvoření sítě společností 
podporujících začlenění, sestavení 
dobrovolného seznamu uchazečů 
o zaměstnání z řad osob se zdravotním 
postižením a najmutí školitelů pro přípravu 
na zaměstnání poskytujících 
individualizované posouzení potřeb 
a podporu osobám se zdravotním 
postižením a asistentů při hledání 
pracovního místa s cílem pomoci osobám 
se zdravotním postižením najít uplatnění na 
otevřeném trhu práce;

8. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
kapacitu veřejných služeb zaměstnanosti za 
účelem sestavení dobrovolného seznamu 
uchazečů o zaměstnání z řad osob se 
zdravotním postižením a najmutí školitelů 
pro přípravu na zaměstnání poskytujících 
individualizované posouzení potřeb 
a podporu osobám se zdravotním 
postižením a asistentů při hledání 
pracovního místa s cílem pomoci osobám 
se zdravotním postižením najít uplatnění na 
otevřeném trhu práce s cílem vytvořit síť 
inkluzivních společností;

Or. es

Pozměňovací návrh 148
Klára Dobrev, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby podpořily 
odbornou přípravu ohledně univerzálního 
designu, přiměřené úpravy a rozmanitosti 
na pracovišti určenou pro vysokoškolské 

9. vyzývá členské státy, aby 
propagovaly moderní přístupy ke 
vzdělávání založené na lidských právech 
s cílem vytvořit akceptující a tolerantní 
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studenty, a to se zapojením osob se 
zdravotním postižením, a aby napomohly 
odborné přípravě školitelů pro přípravu na 
zaměstnání, asistentů při hledání 
pracovního místa a poradců v problematice 
rozmanitosti, přičemž bude kladen důraz 
na specifika jednotlivých typů zdravotního 
postižení;

vzdělávací systémy podporující začlenění 
a aby podpořily odbornou přípravu ohledně 
univerzálního designu, přiměřené úpravy 
a rozmanitosti na pracovišti určenou pro 
vysokoškolské studenty, a to se zapojením 
osob se zdravotním postižením, a aby 
napomohly odborné přípravě školitelů pro 
přípravu na zaměstnání, asistentů při 
hledání pracovního místa a poradců 
v problematice rozmanitosti, přičemž bude 
kladen důraz na specifika jednotlivých typů 
zdravotního postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby podpořily 
odbornou přípravu ohledně univerzálního 
designu, přiměřené úpravy a rozmanitosti 
na pracovišti určenou pro vysokoškolské 
studenty, a to se zapojením osob se 
zdravotním postižením, a aby napomohly 
odborné přípravě školitelů pro přípravu na 
zaměstnání, asistentů při hledání 
pracovního místa a poradců v problematice 
rozmanitosti, přičemž bude kladen důraz 
na specifika jednotlivých typů zdravotního 
postižení;

9. vyzývá členské státy, aby podpořily 
odbornou přípravu ohledně univerzálního 
designu, přiměřené úpravy a rozmanitosti 
na pracovišti určenou pro vysokoškolské 
studenty, a to se zapojením osob se 
zdravotním postižením, a aby napomohly 
odborné přípravě školitelů pro přípravu na 
zaměstnání, asistentů při hledání 
pracovního místa a poradců v problematice 
rozmanitosti, přičemž bude kladen důraz 
na specifika jednotlivých typů zdravotního 
postižení; zdůrazňuje, že je třeba lépe 
využívat inovativní technologie s cílem 
vyrovnat podmínky a odstranit překážky 
zaměstnanosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 150
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
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Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby podpořily 
odbornou přípravu ohledně univerzálního 
designu, přiměřené úpravy a rozmanitosti 
na pracovišti určenou pro vysokoškolské 
studenty, a to se zapojením osob se 
zdravotním postižením, a aby napomohly 
odborné přípravě školitelů pro přípravu na 
zaměstnání, asistentů při hledání 
pracovního místa a poradců v problematice 
rozmanitosti, přičemž bude kladen důraz 
na specifika jednotlivých typů zdravotního 
postižení;

9. vyzývá členské státy, aby podpořily 
rozvoj a poskytování odborné přípravy 
ohledně univerzálního designu, přiměřené 
úpravy a rozmanitosti na pracovišti určené 
pro vysokoškolské studenty na příslušných 
fakultách, a to se zapojením osob se 
zdravotním postižením, a aby napomohly 
odborné přípravě školitelů pro přípravu na 
zaměstnání, asistentů při hledání 
pracovního místa a poradců v problematice 
rozmanitosti, přičemž bude kladen důraz 
na specifika jednotlivých typů zdravotního 
postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby podpořily 
odbornou přípravu ohledně univerzálního 
designu, přiměřené úpravy a rozmanitosti 
na pracovišti určenou pro vysokoškolské 
studenty, a to se zapojením osob se 
zdravotním postižením, a aby napomohly 
odborné přípravě školitelů pro přípravu na 
zaměstnání, asistentů při hledání 
pracovního místa a poradců v problematice 
rozmanitosti, přičemž bude kladen důraz 
na specifika jednotlivých typů zdravotního 
postižení;

9. vyzývá členské státy, aby podpořily 
odbornou přípravu ohledně univerzálního 
designu, přiměřené úpravy a rozmanitosti 
na pracovišti určenou pro vysokoškolské 
studenty, a to se zapojením osob se 
zdravotním postižením, a aby napomohly 
odborné přípravě školitelů pro přípravu na 
zaměstnání, asistentů při hledání 
pracovního místa a poradců v problematice 
zdravotního postižení, přičemž bude 
kladen důraz na specifika jednotlivých typů 
zdravotního postižení;

Or. es

Pozměňovací návrh 152
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
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Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
propagovaly politiky a projekty zaměřené 
na zlepšování odborné přípravy 
a zvyšování profesních schopností osob se 
zdravotním postižením, jež budou 
přizpůsobeny potřebám trhu práce a na 
něž bude vyčleněno dostatečné množství 
finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. poukazuje na potřebu odborné 
přípravy v soukromém sektoru 
v oblastech, jako je povědomí 
o problematice postižení a rovnoprávnosti, 
s cílem zlepšit pracovní podmínky těchto 
lidí a v konečném důsledku jim nabídnout 
důstojná a dobře placená pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby posoudily 10. vyzývá členské státy, aby posoudily 
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účinnost stávajících chráněných dílen 
z hlediska toho, zda mohou zúčastněným 
osobám se zdravotním postižením 
poskytnout dovednosti a odbornost 
k získání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce, aby zajistily, že tyto dílny budou 
vázány právními rámci týkajícími se 
sociálního zabezpečení, minimálních mezd 
a nediskriminace, a aby činnost těchto 
chráněných dílen postupně ukončovaly; 
žádá Komisi, aby tento proces sledovala;

účinnost stávajících chráněných dílen 
z hlediska toho, zda mohou zúčastněným 
osobám se zdravotním postižením 
poskytnout dovednosti a odbornost 
k získání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce, aby zajistily, že tyto dílny budou 
vázány právními rámci týkajícími se 
sociálního zabezpečení, minimálních mezd 
a nediskriminace, a aby činnost těchto 
chráněných dílen postupně ukončovaly; 
žádá Komisi, aby tento proces sledovala; 
dále trvá na tom, že by pracovníkům se 
zdravotním postižením v chráněných 
dílnách měl být zaručen právní statut 
odpovídající přinejmenším pracovním 
právům lidí pracujících v otevřeném 
pracovním prostředí, a to na základě 
uplatňování příslušné kolektivní smlouvy 
pro hospodářské odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby posoudily 
účinnost stávajících chráněných dílen 
z hlediska toho, zda mohou zúčastněným 
osobám se zdravotním postižením 
poskytnout dovednosti a odbornost 
k získání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce, aby zajistily, že tyto dílny budou 
vázány právními rámci týkajícími se 
sociálního zabezpečení, minimálních mezd 
a nediskriminace, a aby činnost těchto 
chráněných dílen postupně ukončovaly; 
žádá Komisi, aby tento proces sledovala;

10. vyzývá členské státy, aby posoudily 
účinnost stávajících chráněných dílen 
z hlediska toho, zda mohou zúčastněným 
osobám se zdravotním postižením 
poskytnout dovednosti a odbornost 
k získání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce, aby zajistily, že tyto dílny budou 
vázány právními rámci týkajícími se 
sociálního zabezpečení, minimálních mezd 
a nediskriminace; připomíná, že při 
posuzování účinnosti musí být zohledněny 
názory osob se zdravotním postižením 
pracujících v chráněných dílnách; žádá 
Komisi, aby tento proces sledovala;

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby posoudily 
účinnost stávajících chráněných dílen 
z hlediska toho, zda mohou zúčastněným 
osobám se zdravotním postižením 
poskytnout dovednosti a odbornost 
k získání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce, aby zajistily, že tyto dílny budou 
vázány právními rámci týkajícími se 
sociálního zabezpečení, minimálních mezd 
a nediskriminace, a aby činnost těchto 
chráněných dílen postupně ukončovaly; 
žádá Komisi, aby tento proces sledovala;

10. vyzývá členské státy, aby posoudily 
účinnost stávajících chráněných dílen 
z hlediska toho, zda mohou zúčastněným 
osobám se zdravotním postižením 
poskytnout dovednosti a odbornost 
k získání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce, aby zajistily, že tyto dílny budou 
vázány právními rámci týkajícími se 
sociálního zabezpečení, minimálních mezd 
a nediskriminace, a aby činnost těchto 
chráněných dílen postupně ukončovaly, 
zejména nejsou-li v souladu s článkem 27 
Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením; žádá Komisi, aby tento proces 
sledovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby posoudily 
účinnost stávajících chráněných dílen 
z hlediska toho, zda mohou zúčastněným 
osobám se zdravotním postižením 
poskytnout dovednosti a odbornost 
k získání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce, aby zajistily, že tyto dílny budou 
vázány právními rámci týkajícími se 
sociálního zabezpečení, minimálních mezd 
a nediskriminace, a aby činnost těchto 

10. vyzývá členské státy, aby posoudily 
účinnost stávajících chráněných dílen 
z hlediska toho, zda mohou zúčastněným 
osobám se zdravotním postižením 
poskytnout dovednosti a odbornost 
k získání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce, aby zajistily, že tyto dílny budou 
vázány právními rámci týkajícími se 
sociálního zabezpečení, minimálních mezd 
a nediskriminace, a aby činnost chráněných 
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chráněných dílen postupně ukončovaly; 
žádá Komisi, aby tento proces sledovala;

dílen, které nejsou v souladu s článkem 27 
Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením, postupně ukončovaly; žádá 
Komisi, aby tento proces sledovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby posoudily 
účinnost stávajících chráněných dílen 
z hlediska toho, zda mohou zúčastněným 
osobám se zdravotním postižením 
poskytnout dovednosti a odbornost 
k získání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce, aby zajistily, že tyto dílny budou 
vázány právními rámci týkajícími se 
sociálního zabezpečení, minimálních mezd 
a nediskriminace, a aby činnost těchto 
chráněných dílen postupně ukončovaly; 
žádá Komisi, aby tento proces sledovala;

10. vyzývá členské státy, aby posoudily 
účinnost stávajících chráněných dílen 
z hlediska toho, zda mohou zúčastněným 
osobám se zdravotním postižením 
poskytnout dovednosti a odbornost 
k získání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce, aby zajistily, že tyto dílny budou 
vázány právními rámci týkajícími se 
sociálního zabezpečení, minimálních mezd 
a nediskriminace, a aby činnost chráněných 
dílen, které nejsou v souladu s článkem 27 
Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením, postupně ukončovaly; žádá 
Komisi, aby tento proces sledovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby posoudily 
účinnost stávajících chráněných dílen 
z hlediska toho, zda mohou zúčastněným 
osobám se zdravotním postižením 

10. vyzývá členské státy, aby průběžně 
posuzovaly účinnost stávajících 
chráněných dílen z hlediska toho, zda 
mohou zúčastněným osobám se 
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poskytnout dovednosti a odbornost 
k získání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce, aby zajistily, že tyto dílny budou 
vázány právními rámci týkajícími se 
sociálního zabezpečení, minimálních mezd 
a nediskriminace, a aby činnost těchto 
chráněných dílen postupně ukončovaly; 
žádá Komisi, aby tento proces sledovala;

zdravotním postižením poskytnout 
dovednosti a odbornost k získání 
zaměstnání na otevřeném trhu práce, aby 
zajistily, že tyto dílny budou vázány 
právními rámci týkajícími se sociálního 
zabezpečení, minimálních mezd 
a nediskriminace, a aby činnost těchto 
chráněných dílen postupně ukončovaly; 
žádá Komisi, aby tento proces sledovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby posoudily 
účinnost stávajících chráněných dílen 
z hlediska toho, zda mohou zúčastněným 
osobám se zdravotním postižením 
poskytnout dovednosti a odbornost 
k získání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce, aby zajistily, že tyto dílny budou 
vázány právními rámci týkajícími se 
sociálního zabezpečení, minimálních 
mezd a nediskriminace, a aby činnost 
těchto chráněných dílen postupně 
ukončovaly; žádá Komisi, aby tento 
proces sledovala;

10. vyzývá členské státy, aby 
poskytovaly pobídky pro to, aby si každá 
osoba mohla z různých pracovních 
modelů zvolit ten, který jí nejvíce 
vyhovuje, například pro zvláštní 
zaměstnanecká střediska, podpůrné plány 
či pomoc při začleňování do 
„normálního“ trhu práce; rovněž 
zdůrazňuje, že je třeba propagovat 
odbornou přípravu s cílem poskytnout 
osobám se zdravotním postižením 
dovednosti k získání zaměstnání; 

Or. es

Pozměňovací návrh 161
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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10a. připomíná, že chráněné dílny by 
měly být pro pracovníky se zdravotním 
postižením jednou z dočasných etap 
pracovního cyklu; v tomto ohledu vyzývá 
členské státy, aby vyvinuly inkluzivní 
modely chráněného a podporovaného 
zaměstnání, které budou respektovat 
práva osob se zdravotním postižením 
a sloužit jako opatření pro účinné 
začlenění a pozdější přechod na otevřený 
trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby zajistila plnou 
a účinnou přístupnost informačních 
a komunikačních technologií a systémů 
na rovném základě a aby v tomto kontextu 
uplatnila pokyny podporující vývojáře 
umělé inteligence v tom, aby během vývoje 
zohledňovali potřeby osob se zdravotním 
postižením a nevytvářeli nové 
diskriminační předsudky;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby se 
zabývaly veškerými prostředky ke zlepšení 
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pracovních podmínek osob s intelektovým 
postižením a aby jim zaručily právo na 
skutečná a důstojně placená pracovní 
místa mimo chráněné dílny; 

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby se ve 
všech politikách na podporu osob se 
zdravotním postižením a jejich 
zaměstnanosti soustředily na druh 
zdravotního postižení a uplatňovaly 
přístup zohledňující rozdíly a potřeby 
všech;

Or. it

Pozměňovací návrh 165
Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční prostředky EU 
nebudou vynakládány na segregované 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením bez vyhlídky na to, že najdou 
práci v nechráněném prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby spolu 
s odborníky na problematiku zdravotního 
postižení sestavily programy odborné 
přípravy s cílem připravit osoby se 
zdravotním postižením na výkon práce; 

Or. es

Pozměňovací návrh 167
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá členské státy, aby 
uplatňovaly udržitelné vzdělávací politiky 
podporující začlenění a přijaly opatření 
proti vyloučení a nedostatečnému 
zastoupení studentů se zdravotním 
postižením v rámci programu PISA 
a jiných mezinárodních hodnocení, které 
posiluje jejich sociální vyloučení a vytváří 
falešný obraz o vzdělávacích systémech 
účastnických zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Marc Angel, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá členské státy, aby dále 
rozvíjely a/nebo lépe prováděly opatření 
na podporu účasti osob se zdravotním 
postižením na trhu práce a aby osoby se 
zdravotním postižením pracující 
v chráněných dílnách uznaly ve svých 
právních předpisech jako pracovníky 
a zajistily, aby se jim dostávalo stejné 
sociální ochrany jako ostatním 
pracovníkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že přístupnost musí být 
jedním z předpokladů každé iniciativy EU 
týkající se nových technologií a výzkumu 
a že EU by měla podniknout kroky 
k zajištění přístupnosti a cenové 
dostupnosti asistenčních technologií;

Or. it

Pozměňovací návrh 170
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. vyzývá Komisi, aby podpořila 
výzkum vlastností a diverzity modelů 
chráněného zaměstnání, identifikovala 
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osvědčené postupy a zajistila soulad 
s právními předpisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy k zahájení kampaní pro zvyšování 
povědomí, jež budou v přístupných 
formátech a znakových jazycích, 
o příspěvcích osob se zdravotním 
postižením, a to s cílem odstranit existující 
stigmata a předsudky vůči osobám se 
zdravotním postižením, a za účelem boje 
proti obtěžování a vykořisťování;

11. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zintenzivnily svou práci 
s osobami se zdravotním postižením, 
s jejich organizacemi a se subjekty pro 
rovnost, prováděly rozsáhlé osvětové 
kampaně a poskytovaly cílená školení 
v přístupných formátech a znakových 
jazycích pro zaměstnavatele, nositele 
povinností ve všech oblastech a širší 
veřejnost o schopnostech a příspěvcích 
osob se zdravotním postižením a 
o přínosech diverzity, rovnosti 
a nediskriminace, a to s cílem odstranit 
existující stigmata a předsudky vůči 
osobám se zdravotním postižením bojovat 
proti hrubému zacházení, obtěžování 
a vykořisťování a dosáhnout inkluzivní 
rovnosti pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy k zahájení kampaní pro zvyšování 
povědomí, jež budou v přístupných 

11. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy k zahájení kampaní pro zvyšování 
povědomí, jež budou v přístupných 
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formátech a znakových jazycích, 
o příspěvcích osob se zdravotním 
postižením, a to s cílem odstranit existující 
stigmata a předsudky vůči osobám se 
zdravotním postižením, a za účelem boje 
proti obtěžování a vykořisťování;

formátech a znakových jazycích, 
o příspěvcích osob se zdravotním 
postižením, a to s cílem odstranit existující 
stigmata a předsudky vůči osobám se 
zdravotním postižením, a za účelem boje 
proti obtěžování a vykořisťování; 
zdůrazňuje rovněž, že je nutné poskytovat 
školení pro zaměstnavatele i zaměstnance, 
kteří jsou ve styku s osobami se 
zdravotním postižením, aby dokázali na 
jejich situaci adekvátně reagovat a aby 
tato zkušenost byla pro všechny 
zúčastněné přínosem;

Or. es

Pozměňovací návrh 173
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy k zahájení kampaní pro zvyšování 
povědomí, jež budou v přístupných 
formátech a znakových jazycích, 
o příspěvcích osob se zdravotním 
postižením, a to s cílem odstranit existující 
stigmata a předsudky vůči osobám se 
zdravotním postižením, a za účelem boje 
proti obtěžování a vykořisťování;

11. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy k zahájení kampaní pro zvyšování 
povědomí, jež budou v přístupných 
formátech a znakových jazycích, 
o příspěvcích a potenciálu osob se 
zdravotním postižením, a to s cílem 
odstranit existující stigmata a předsudky 
vůči osobám se zdravotním postižením, 
a za účelem boje proti obtěžování 
a vykořisťování;

Or. pl

Pozměňovací návrh 174
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
inkluzivní podniky, které jsou zapojeny do 
sociální ekonomiky na evropské úrovni 
a musí pracovat pod její ochranou;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
a podporovala univerzální evropský 
právní rámec pro inkluzivní podniky 
s cílem vytvořit trvalá pracovní místa, 
která zaručí realizaci profesních projektů 
osob se zdravotním postižením na běžném 
trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby přijaly 
aktivní opatření k zajištění nediskriminace 
pro všechny, poskytování přiměřené 
úpravy ve všech fázích pracovní činnosti 
a zajištění toho, aby mohly osoby 
s postižením vykonávat svá práva týkající 
se práce a členství v odborech za rovných 
podmínek a aby byly chráněny před 
násilím a obtěžováním, včetně sexuálního 

12. vyzývá členské státy, aby přijaly 
aktivní opatření k zajištění nediskriminace 
pro všechny, poskytování přiměřené 
úpravy ve všech fázích pracovní činnosti 
a zajištění toho, aby mohly osoby 
s postižením vykonávat svá práva týkající 
se práce a členství v odborech za rovných 
podmínek a aby byly chráněny před 
násilím a obtěžováním, včetně sexuálního 
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obtěžování; vyzývá orgány EU, aby rovněž 
přijaly taková opatření;

obtěžování; vyzývá orgány EU, aby rovněž 
přijaly taková opatření; žádá členské státy, 
aby ratifikovaly Istanbulskou úmluvu, 
která by se měla promítnout do veškeré 
unijní legislativy se zvláštním zaměřením 
na ženy se zdravotním postižením, které 
čelí vícečetné diskriminace a jsou více 
ohroženy obtěžováním na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby přijaly 
aktivní opatření k zajištění nediskriminace 
pro všechny, poskytování přiměřené 
úpravy ve všech fázích pracovní činnosti 
a zajištění toho, aby mohly osoby 
s postižením vykonávat svá práva týkající 
se práce a členství v odborech za rovných 
podmínek a aby byly chráněny před 
násilím a obtěžováním, včetně sexuálního 
obtěžování;  vyzývá orgány EU, aby 
rovněž přijaly taková opatření;

12. vyzývá členské státy, aby přijaly 
aktivní opatření k zajištění nediskriminace 
pro všechny, tedy i osoby se zdravotním 
postižením, a poskytování přiměřené 
úpravy ve všech fázích pracovní činnosti 
a kariéry od náboru až po bezpečné 
a zdravé pracovní podmínky; vyzývá 
členské státy k zajištění toho, aby mohly 
osoby s postižením vykonávat svá práva 
týkající se práce a členství v odborech za 
rovných podmínek a aby byly chráněny 
před násilím a obtěžováním, včetně 
sexuálního obtěžování, zejména pokud je 
namířeno proti ženám se zdravotním 
postižením; vyzývá orgány EU, aby rovněž 
přijaly taková opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby přijaly 
aktivní opatření k zajištění nediskriminace 
pro všechny, poskytování přiměřené 
úpravy ve všech fázích pracovní činnosti 
a zajištění toho, aby mohly osoby 
s postižením vykonávat svá práva týkající 
se práce a členství v odborech za rovných 
podmínek a aby byly chráněny před 
násilím a obtěžováním, včetně sexuálního 
obtěžování; vyzývá orgány EU, aby rovněž 
přijaly taková opatření;

12. vyzývá členské státy, aby přijaly 
aktivní opatření k zajištění nediskriminace 
pro všechny, poskytování přiměřené 
úpravy ve všech fázích pracovní činnosti 
a zajištění toho, aby mohly osoby 
s postižením vykonávat svá práva týkající 
se práce a členství v odborech za rovných 
podmínek;

Or. es

Pozměňovací návrh 179
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby přijaly 
aktivní opatření k zajištění nediskriminace 
pro všechny, poskytování přiměřené 
úpravy ve všech fázích pracovní činnosti 
a zajištění toho, aby mohly osoby 
s postižením vykonávat svá práva týkající 
se práce a členství v odborech za rovných 
podmínek a aby byly chráněny před 
násilím a obtěžováním, včetně sexuálního 
obtěžování; vyzývá orgány EU, aby rovněž 
přijaly taková opatření;

12. vyzývá členské státy, aby přijaly 
aktivní opatření k zajištění nediskriminace 
pro všechny, přístupného pracoviště, 
zastavěného prostředí a přiměřené úpravy 
ve všech fázích pracovní činnosti 
a zajištění toho, aby mohly osoby 
s postižením vykonávat svá práva týkající 
se práce a členství v odborech za rovných 
podmínek a aby byly chráněny před 
násilím a obtěžováním, včetně sexuálního 
obtěžování; vyzývá orgány EU, aby rovněž 
přijaly taková opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby přijaly 
aktivní opatření k zajištění nediskriminace 
pro všechny, poskytování přiměřené 
úpravy ve všech fázích pracovní činnosti 
a zajištění toho, aby mohly osoby 
s postižením vykonávat svá práva týkající 
se práce a členství v odborech za rovných 
podmínek a aby byly chráněny před 
násilím a obtěžováním, včetně sexuálního 
obtěžování; vyzývá orgány EU, aby rovněž 
přijaly taková opatření;

12. vyzývá členské státy, aby přijaly 
aktivní opatření k zajištění nediskriminace 
pro všechny, poskytování přiměřené 
úpravy ve všech fázích pracovní činnosti, 
včetně návratu do zaměstnání, a zajištění 
toho, aby mohly osoby s postižením 
vykonávat svá práva týkající se práce 
a členství v odborech za rovných podmínek 
a aby byly chráněny před násilím 
a obtěžováním, včetně sexuálního 
obtěžování; vyzývá orgány EU, aby rovněž 
přijaly taková opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby přijaly 
aktivní opatření k zajištění nediskriminace 
pro všechny, poskytování přiměřené 
úpravy ve všech fázích pracovní činnosti 
a zajištění toho, aby mohly osoby 
s postižením vykonávat svá práva týkající 
se práce a členství v odborech za rovných 
podmínek a aby byly chráněny před 
násilím a obtěžováním, včetně sexuálního 
obtěžování; vyzývá orgány EU, aby rovněž 
přijaly taková opatření; 

12. vyzývá členské státy, aby přijaly 
aktivní opatření k zajištění nediskriminace 
pro všechny, poskytování přiměřené 
úpravy ve všech fázích pracovní činnosti, 
vzdělávání a odborné přípravy, a zajištění 
toho, aby mohly osoby s postižením 
vykonávat svá práva týkající se práce 
a členství v odborech za rovných podmínek 
a aby byly chráněny před násilím 
a obtěžováním, včetně sexuálního 
obtěžování; vyzývá orgány EU, aby rovněž 
přijaly taková opatření; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 182
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
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Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. soudí, že skutečnost, že mezi členy 
Komise není nikdo afrického, asijského 
a menšinového etnického původu a i mezi 
poslanci EP je těchto osob velmi málo, 
vyvolává závažné otázky ohledně 
důvěryhodnosti návrhů EU týkajících se 
diverzity a inkluze; domnívá se, že pokud 
evropské instituce chtějí, aby je lidé brali 
vážně, pokud jde o otázku diverzity, měly 
by nejprve dbát na to, aby byly v pořádku 
ony samy;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby uplatňovala 
pokyny podporující vývojáře umělé 
inteligence v tom, aby při vývoji 
zohledňovali potřeby osob se zdravotním 
postižením a nevytvářeli nové 
diskriminační předsudky;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zaručily, že programy inkluze na 
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odvětvové a podnikové úrovni budou vždy 
vznikat na základě konzultací se zástupci 
zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly pracovníky se zdravotním 
postižením, které je důsledkem úrazu, 
a aby jim umožnily nadále pracovat na 
pozici, které bude odrážet jejich nové 
dovednosti, aniž by po úraze došlo ke 
ztrátě práv či zhoršení pracovních 
podmínek; 

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
při podpoře náboru osob se zdravotním 
postižením a jejich návratu do zaměstnání 
zaujímaly preventivní a inkluzivní přístup 
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
a to prostřednictvím integrovaných metod 
kombinujících bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (BOZP) s různými 
formami opatření pro zvyšování 
zaměstnatelnosti, jako je personalizovaná 
podpora, poradenství, osobní vedení 
a přístup k všeobecnému a odbornému 
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vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily stávající rozdíly ve mzdách mezi 
pohlavími a v důsledku zdravotního 
postižení či etnické příslušnosti, a aby tak 
bojovaly proti mzdové diskriminaci 
a riziku chudoby pracujících u těch 
pracovníků, kteří jsou vystaveni 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily stávající rozdíly ve mzdách mezi 
pohlavími a v důsledku zdravotního 
postižení či etnické příslušnosti, a aby tak 
bojovaly proti mzdové diskriminaci 
a riziku chudoby pracujících u těch 
pracovníků, kteří jsou vystaveni 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám; žádá Komisi, aby 
předložila návrh směrnice 
o transparentnosti mezd na pracovišti 
s cílem vyrovnat rozdíly v platech 
v neprospěch znevýhodněných sociálních 
skupin, zejména osob se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily stávající rozdíly ve mzdách mezi 
pohlavími a v důsledku zdravotního 
postižení či etnické příslušnosti, a aby tak 
bojovaly proti mzdové diskriminaci 
a riziku chudoby pracujících u těch 
pracovníků, kteří jsou vystaveni 

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily stávající rozdíly ve mzdách mezi 
pohlavími a v důsledku zdravotního 
postižení či etnické příslušnosti, které se 
rovněž projevují na pracovních místech 
s disproporčně nízkými mzdami, a aby tak 
bojovaly proti mzdové diskriminaci, 
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diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám;

zejména diskriminaci na základě 
zdravotního postižení, a riziku chudoby 
pracujících u těch pracovníků, kteří jsou 
vystaveni diskriminaci z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily stávající rozdíly ve mzdách mezi 
pohlavími a v důsledku zdravotního 
postižení či etnické příslušnosti, a aby tak 
bojovaly proti mzdové diskriminaci 
a riziku chudoby pracujících u těch 
pracovníků, kteří jsou vystaveni 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily stávající rozdíly ve mzdách mezi 
pohlavími, ovšem bez ohledu na to, kdo je 
těmito rozdíly postižen;

Or. es

Pozměňovací návrh 190
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily stávající rozdíly ve mzdách mezi 
pohlavími a v důsledku zdravotního 
postižení či etnické příslušnosti, a aby tak 
bojovaly proti mzdové diskriminaci 
a riziku chudoby pracujících u těch 
pracovníků, kteří jsou vystaveni 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily stávající rozdíly ve mzdách mezi 
pohlavími a v důsledku zdravotního 
postižení či etnické příslušnosti, a aby tak 
bojovaly proti mzdové diskriminaci 
a riziku chudoby pracujících u těch 
pracovníků, kteří jsou vystaveni 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám, se zvláštním 
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dvěma či více skupinám; zaměřením na LGBTI, ženy, Romy 
a uprchlíky;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van 
Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily stávající rozdíly ve mzdách mezi 
pohlavími a v důsledku zdravotního 
postižení či etnické příslušnosti, a aby tak 
bojovaly proti mzdové diskriminaci 
a riziku chudoby pracujících u těch 
pracovníků, kteří jsou vystaveni 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily stávající rozdíly ve mzdách mezi 
pohlavími a v důsledku zdravotního 
postižení či etnické příslušnosti, a aby tak 
bojovaly proti přímé a nepřímé mzdové 
diskriminaci a riziku chudoby pracujících 
u těch pracovníků, kteří čelí překážkám na 
pracovišti a jsou vystaveni diskriminaci 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
řešily stávající rozdíly ve mzdách mezi 
pohlavími a v důsledku zdravotního 
postižení či etnické příslušnosti, a aby tak 
bojovaly proti mzdové diskriminaci 
a riziku chudoby pracujících u těch 
pracovníků, kteří jsou vystaveni 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 

13. vyzývá členské státy, aby řešily 
stávající rozdíly ve mzdách mezi pohlavími 
a v důsledku zdravotního postižení či 
etnické příslušnosti, a aby tak bojovaly 
proti mzdové diskriminaci a riziku 
chudoby pracujících u těch pracovníků, 
kteří jsou vystaveni diskriminaci;
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dvěma či více skupinám;

Or. it

Pozměňovací návrh 193
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zaručily, že veřejní i soukromí 
zaměstnavatelé a služby zaměstnanosti 
budou vždy oznamovat veškerá volná 
místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá členské státy, aby 
neodpíraly osobám se zdravotním 
postižením jejich nároky, které jim byly 
přiznány na základě zdravotního postižení 
a pokrývají jejich zvýšené náklady 
související s jejich postižením, v okamžiku, 
kdy vstoupí na trh práce nebo když 
překročí určitou hranici příjmu;

14. vyzývá členské státy, aby 
neodpíraly osobám se zdravotním 
postižením jejich nároky, které jim byly 
přiznány na základě zdravotního postižení 
a pokrývají jejich zvýšené náklady 
související s jejich postižením, v okamžiku, 
kdy vstoupí na trh práce nebo když 
překročí určitou hranici příjmu a aby 
přijaly ustanovení, podle nichž budou 
v případě potřeby moci dostávat osobní 
asistenty s příspěvky na ubytování 
a stravu;

Or. en



AM\1216182CS.docx 103/132 PE659.020v01-00

CS

Pozměňovací návrh 195
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá členské státy, aby 
neodpíraly osobám se zdravotním 
postižením jejich nároky, které jim byly 
přiznány na základě zdravotního postižení 
a pokrývají jejich zvýšené náklady 
související s jejich postižením, v okamžiku, 
kdy vstoupí na trh práce nebo když 
překročí určitou hranici příjmu;

14. vyzývá členské státy, aby 
neodpíraly osobám se zdravotním 
postižením jejich nároky, které jim byly 
přiznány na základě zdravotního postižení 
a pokrývají jejich zvýšené náklady 
související s jejich postižením, v okamžiku, 
kdy vstoupí na trh práce nebo když 
překročí určitou hranici příjmu, protože 
budou-li mít tyto osoby možnost si své 
příspěvky ponechat, budou mít větší 
motivaci na otevřený trh práce vstoupit 
a zůstat na něm;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá členské státy, aby 
neodpíraly osobám se zdravotním 
postižením jejich nároky, které jim byly 
přiznány na základě zdravotního postižení 
a pokrývají jejich zvýšené náklady 
související s jejich postižením, v okamžiku, 
kdy vstoupí na trh práce nebo když 
překročí určitou hranici příjmu;

14. vyzývá členské státy, aby 
neodpíraly osobám se zdravotním 
postižením jejich nároky, které jim byly 
přiznány na základě zdravotního postižení 
a pokrývají jejich zvýšené náklady 
související s jejich postižením, v okamžiku, 
kdy vstoupí na trh práce nebo když 
překročí určitou hranici příjmu, protože 
tato praxe přispívá k chudobě pracujících 
a seniorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
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Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá členské státy, aby 
neodpíraly osobám se zdravotním 
postižením jejich nároky, které jim byly 
přiznány na základě zdravotního postižení 
a pokrývají jejich zvýšené náklady 
související s jejich postižením, 
v okamžiku, kdy vstoupí na trh práce nebo 
když překročí určitou hranici příjmu;

14. vyzývá členské státy, aby 
neodpíraly osobám se zdravotním 
postižením jejich nároky, které jim byly 
přiznány na základě zdravotního postižení, 
pokud jsou nezbytné k tomu, aby měli 
minimální úroveň důstojnosti a byla 
zajištěna jejich rovnost se všemi ostatními 
občany;

Or. es

Pozměňovací návrh 198
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá členské státy, aby při 
poskytování sociální podpory a sociálních 
dávek umožnily dostatečnou flexibilitu, 
díky níž bude možné upravovat podporu 
podle individuálních potřeb a vývoje 
pracovní dráhy osob se zdravotním 
postižením, a aby zajistily, že osoby se 
zdravotním postižením budou mí přístup 
k dostupným digitálním a softwarovým 
nástrojům, které budou vytvořeny 
s ohledem na jejich potřeby na základě 
zkušeností organizací zdravotně 
postižených, pokud jde o určování 
nejvhodnějších digitálních nebo 
softwarových nástrojů pro individuální 
potřeby osob se zdravotním postižením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. upozorňuje na klíčovou úlohu 
pečujících rodinní příslušníci, kteří jsou 
často těmi, kdo uspokojuje potřeby 
v oblasti péče a asistence osob se 
zdravotním postižením; zdůrazňuje proto, 
že politiky a strategie EU a členských 
států musí poskytovat rodinným 
příslušníkům a pečovatelům velkou 
podporu;

Or. it

Pozměňovací návrh 200
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá členské státy, aby při 
poskytování sociální podpory a sociálních 
dávek umožnily dostatečnou flexibilitu, 
díky níž bude možné upravovat podporu 
podle individuálních potřeb a vývoje 
pracovní dráhy osob se zdravotním 
postižením, 

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila 
závazný právní předpis s normami pro 
orgáýny pro rovné zacházení, čímž jim 
zajistí silnější mandát k zabezpečování 
rovného zacházení pro osoby se 
zdravotním postižením;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 202
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila 
závazný právní předpis s normami pro 
orgáýny pro rovné zacházení, čímž jim 
zajistí silnější mandát k zabezpečování 
rovného zacházení pro osoby se 
zdravotním postižením;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila 
závazný právní předpis s normami pro 
orgáýny pro rovné zacházení, čímž jim 
zajistí silnější mandát k zabezpečování 
rovného zacházení pro osoby se 
zdravotním postižením;

15. vyzývá Komisi, aby zahájila 
konzultace se zástupci osob se zdravotním 
postižením s cílem předložit návrhy norem 
pro orgány pro rovné zacházení, čímž jim 
zajistí silnější mandát k zabezpečování 
rovného zacházení pro osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 204
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila 
závazný právní předpis s normami pro 
orgáýny pro rovné zacházení, čímž jim 
zajistí silnější mandát k zabezpečování 
rovného zacházení pro osoby se 
zdravotním postižením;

15. vyzývá Komisi, aby předložila 
závazný právní předpis s normami pro 
orgány pro rovné zacházení, čímž jim 
zajistí silnější mandát a adekvátní zdroje 
k zabezpečování rovného zacházení pro 
osoby se zdravotním postižením a šíření 
informací formou dostupnou všem;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila 
závazný právní předpis s normami pro 
orgáýny pro rovné zacházení, čímž jim 
zajistí silnější mandát k zabezpečování 
rovného zacházení pro osoby se 
zdravotním postižením;

15. vyzývá členské státy, aby 
poskytovaly pomoc orgánům pro rovné 
zacházení, čímž jim zajistí zdroje potřebné 
k tomu, aby mohly zabezpečit rovné 
zacházení pro osoby se zdravotním 
postižením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 206
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila 
závazný právní předpis s normami pro 
orgáýny pro rovné zacházení, čímž jim 
zajistí silnější mandát k zabezpečování 
rovného zacházení pro osoby se 
zdravotním postižením;

15. vyzývá členské státy, aby 
předložily návrhy závazných 
vnitrostátních předpisů stanovujících 
normy pro orgány pro rovné zacházení, 
čímž jim zajistí silnější mandát 
k zabezpečování rovného zacházení pro 
osoby se zdravotním postižením;

Or. it

Pozměňovací návrh 207
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby předložila 
závazný právní předpis s normami pro 
orgáýny pro rovné zacházení, čímž jim 
zajistí silnější mandát k zabezpečování 
rovného zacházení pro osoby se 
zdravotním postižením;

15. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh pokynů týkajících se norem pro 
orgány pro rovné zacházení, čímž jim 
zajistí silnější mandát k zabezpečování 
rovného zacházení pro osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přístupnost administrativních kroků 
spojených s uznáním zdravotního 
postižení a aby uplatňovaly lhůty, které 
osobám se zdravotním postižením 
pomohou řešit svou ekonomickou, osobní 
či pracovní situace co nejjednoznačnějším 
způsobem;
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Or. es

Pozměňovací návrh 209
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
poskytovaly udržitelné financování na 
budování kapacit organizací, které 
zastupují osoby se zdravotním postižením, 
a to u vědomí jejich důležité úlohy při 
řešení situací, kdy existují podezření na 
jejich diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vyzývá členské státy, aby urychlily 
koordinaci zdravotních, sociálních 
a rodinných aspektů pro účely diagnostiky 
a poskytování včasné péče v zájmu co 
nejvyšší úspěšnosti léčebných postupů 
a snížení míry invalidity;

Or. es

Pozměňovací návrh 211
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
harmonizovaly definici zdravotního 
postižení a aby zajistily vzájemné uznávání 
statusu zdravotního postižení mezi 
jednotlivými členskými státy, s cílem 
zajistit volný pohyb osob se zdravotním 
postižením a současně jim zajistit možnost 
vykonávat jejich práva spojená s pozicí 
občanů EU;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vypracovaly studii o právních úpravách 
a osvědčených postupech členských států 
pro účely stanovení harmonizované 
definice zdravotního postižení a aby 
zajistily vzájemné uznávání statusu 
zdravotního postižení mezi jednotlivými 
členskými státy, s cílem zajistit volný 
pohyb osob se zdravotním postižením 
a současně jim zajistit možnost vykonávat 
jejich práva spojená s pozicí občanů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
harmonizovaly definici zdravotního 
postižení a aby zajistily vzájemné uznávání 
statusu zdravotního postižení mezi 
jednotlivými členskými státy, s cílem 
zajistit volný pohyb osob se zdravotním 
postižením a současně jim zajistit možnost 
vykonávat jejich práva spojená s pozicí 
občanů EU;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
harmonizovaly definici zdravotního 
postižení a aby zajistily vzájemné uznávání 
statusu zdravotního postižení mezi 
jednotlivými členskými státy, s cílem 
zajistit volný pohyb osob se zdravotním 
postižením a jejich osobních asistentů 
a současně jim zajistit možnost vykonávat 
jejich práva spojená s pozicí občanů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
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harmonizovaly definici zdravotního 
postižení a aby zajistily vzájemné uznávání 
statusu zdravotního postižení mezi 
jednotlivými členskými státy, s cílem 
zajistit volný pohyb osob se zdravotním 
postižením a současně jim zajistit možnost 
vykonávat jejich práva spojená s pozicí 
občanů EU;

státy, aby harmonizovaly definici 
zdravotního postižení a aby zajistily 
vzájemné uznávání statusu zdravotního 
postižení mezi jednotlivými členskými 
státy, s cílem zajistit volný pohyb osob se 
zdravotním postižením a současně jim 
zajistit možnost vykonávat jejich práva 
spojená s pozicí občanů EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 214
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby zřídila ústřední 
místo, kde budou ve znakovém jazyce a 
v jiných formách přístupných pro osoby se 
zdravotním postižením poskytovány 
informace o službách, které tyto osoby 
mohou využívat v různých členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá k vytvoření harmonizované 
právní úpravy postavení osobních 
asistentů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi k rozšíření 
používání evropského průkazu osob se 
zdravotním postižením na všechny členské 
státy a stejně tak k rozšíření jeho oblasti 
působnosti tak, aby mohl být používán 
k uznávání statusu zdravotního postižení 
určitého člověka a k přístupu ke službám 
po celé EU;

17. vyzývá Komisi k rozšíření 
používání evropského průkazu osob se 
zdravotním postižením na všechny členské 
státy a k rozšíření jeho oblasti působnosti, 
aby jeho pomocí bylo možné uznat status 
zdravotního postižení určitého člověka 
a mít přístup k službám po celé EU; vyzývá 
Komisi, aby zřídila ústřední kontaktní 
místo, kde budou ve znakovém jazyce a 
v jiných formách přístupných pro osoby se 
zdravotním postižením poskytovány 
informace o službách, které tyto osoby 
mohou využívat v různých členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi k rozšíření 
používání evropského průkazu osob se 
zdravotním postižením na všechny členské 
státy a stejně tak k rozšíření jeho oblasti 
působnosti tak, aby mohl být používán 
k uznávání statusu zdravotního postižení 
určitého člověka a k přístupu ke službám 
po celé EU;

17. potvrzuje, že volný pohyb je 
základním právem v EU; vyzývá Komisi 
a členské státy k rozšíření používání 
evropského průkazu osob se zdravotním 
postižením na všechny členské státy 
a stejně tak k rozšíření jeho oblasti 
působnosti tak, aby mohl být používán 
k uznávání statusu zdravotního postižení 
určitého člověka a k přístupu ke službám 
po celé EU, čímž se osobám se zdravotním 
postižením usnadní pracovat v zahraničí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 218
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá členské státy, aby zavedly 
politiky zaměřené na předcházení 
případům psychického obtěžování na 
základě zdravotního postižení; vyzývá 
rovněž členské státy, aby ve spolupráci se 
zaměstnavateli zavedly politiku prevence 
kyberšikany osob se zdravotním 
postižením na pracovišti;

Or. it

Pozměňovací návrh 219
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá Komisi, aby navrhla Listinu 
základních práv EU pro osoby se 
zdravotním postižením s cílem stanovit 
společné normy a práva (občanská, 
politická, hospodářská a sociální) pro tyto 
osoby a zajistit jejich dodržování a uznání 
ve všech členských státech EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 220
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Marc Angel

Návrh usnesení
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Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby byl v Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období po roce 2020 kladen 
zvláštní důraz na zaměstnanost, aby do 
strategie zahrnula všechna ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, stanovila závazné 
cíle, které se týkají rozmanitostí na 
pracovišti, řešila intersekcionální 
diskriminaci, a aby se procesu 
monitorování účinnosti strategie aktivně 
účastnily osoby se zdravotním postižením; 
vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, jimiž 
by se řešily problémy a porušování práv 
osob se zdravotním postižením 
v souvislosti s pandemií COVID-19;

18. vyzývá Komisi, aby byl v Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období po roce 2020 kladen 
zvláštní důraz na zaměstnanost, aby do 
strategie zahrnula všechna ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, stanovila 
jednoznačné a závazné cíle, které se týkají 
rozmanitostí na pracovišti odrážejících 
různorodost těchto osob, řešila 
vícenásobnou a intersekcionální 
diskriminaci, a aby se procesu 
monitorování účinnosti strategie aktivně 
účastnily osoby se zdravotním postižením 
a organizace, které je zastupují; vyzývá 
Komisi, aby budoucí strategii pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením 
propojila s procesem evropského 
semestru; vyzývá Komisi, aby navrhla 
opatření, jimiž by se řešily problémy 
a porušování práv osob se zdravotním 
postižením v souvislosti s pandemií 
COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby byl v Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období po roce 2020 kladen 
zvláštní důraz na zaměstnanost, aby do 
strategie zahrnula všechna ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, stanovila závazné 
cíle, které se týkají rozmanitostí na 
pracovišti, řešila intersekcionální 

18. vyzývá Komisi, aby byl v Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období po roce 2020 kladen 
zvláštní důraz na zaměstnanost, aby do 
strategie zahrnula všechna ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, stanovila závazné 
cíle, které se týkají rozmanitostí na 
pracovišti, řešila intersekcionální 
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diskriminaci, a aby se procesu 
monitorování účinnosti strategie aktivně 
účastnily osoby se zdravotním postižením; 
vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, jimiž 
by se řešily problémy a porušování práv 
osob se zdravotním postižením 
v souvislosti s pandemií COVID-19;

diskriminaci, a aby se procesu 
monitorování účinnosti strategie aktivně 
účastnily osoby se zdravotním postižením;

Or. pl

Pozměňovací návrh 222
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby byl v Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období po roce 2020 kladen 
zvláštní důraz na zaměstnanost, aby do 
strategie zahrnula všechna ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, stanovila závazné 
cíle, které se týkají rozmanitostí na 
pracovišti, řešila intersekcionální 
diskriminaci, a aby se procesu 
monitorování účinnosti strategie aktivně 
účastnily osoby se zdravotním postižením; 
vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, jimiž 
by se řešily problémy a porušování práv 
osob se zdravotním postižením 
v souvislosti s pandemií COVID-19;

18. vyzývá Komisi, aby byl v Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období po roce 2020 kladen 
zvláštní důraz na zaměstnanost, aby do 
strategie zahrnula všechna ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, aby řešila 
diskriminaci těchto osob a aby se procesu 
monitorování účinnosti strategie aktivně 
účastnily osoby se zdravotním postižením; 
vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, jimiž 
by se řešily problémy a porušování práv 
osob se zdravotním postižením 
v souvislosti s pandemií COVID-19;

Or. es

Pozměňovací návrh 223
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby byl v Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období po roce 2020 kladen 
zvláštní důraz na zaměstnanost, aby do 
strategie zahrnula všechna ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, stanovila závazné 
cíle, které se týkají rozmanitostí na 
pracovišti, řešila intersekcionální 
diskriminaci, a aby se procesu 
monitorování účinnosti strategie aktivně 
účastnily osoby se zdravotním postižením; 
vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, jimiž 
by se řešily problémy a porušování práv 
osob se zdravotním postižením 
v souvislosti s pandemií COVID-19;

18. vyzývá Komisi, aby byl v Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období po roce 2020 kladen 
zvláštní důraz na zaměstnanost, aby do 
strategie zahrnula všechna ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, aby poskytla 
pokyny, které se týkají rozmanitostí na 
pracovišti, aby řešila diskriminaci a aby se 
procesu monitorování účinnosti strategie 
aktivně účastnily osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá Komisi, aby ve shodě 
se členskými státy navrhla opatření, jimiž 
by se řešily problémy a porušování práv 
osob se zdravotním postižením 
v souvislosti s pandemií COVID-19;

Or. it

Pozměňovací návrh 224
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby byl v Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období po roce 2020 kladen 
zvláštní důraz na zaměstnanost, aby do 
strategie zahrnula všechna ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, stanovila závazné 
cíle, které se týkají rozmanitostí na 
pracovišti, řešila intersekcionální 
diskriminaci, a aby se procesu 
monitorování účinnosti strategie aktivně 
účastnily osoby se zdravotním postižením; 
vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, jimiž 
by se řešily problémy a porušování práv 
osob se zdravotním postižením 
v souvislosti s pandemií COVID-19;

18. vyzývá Komisi, aby byl v Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období po roce 2020 kladen 
zvláštní důraz na zaměstnanost, aby do 
strategie zahrnula všechna ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, stanovila cíle, 
které se týkají rozmanitostí na pracovišti, 
řešila intersekcionální diskriminaci, a aby 
se procesu monitorování účinnosti strategie 
aktivně účastnily osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá Komisi, aby navrhla 
opatření, jimiž by se řešily problémy 
a porušování práv osob se zdravotním 
postižením v souvislosti s pandemií 
COVID-19;

Or. en
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Pozměňovací návrh 225
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby byl v Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období po roce 2020 kladen 
zvláštní důraz na zaměstnanost, aby do 
strategie zahrnula všechna ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, stanovila závazné 
cíle, které se týkají rozmanitostí na 
pracovišti, řešila intersekcionální 
diskriminaci, a aby se procesu 
monitorování účinnosti strategie aktivně 
účastnily osoby se zdravotním postižením; 
vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, jimiž 
by se řešily problémy a porušování práv 
osob se zdravotním postižením 
v souvislosti s pandemií COVID-19;

18. vyzývá Komisi, aby byl v Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období po roce 2020 kladen 
zvláštní důraz na zaměstnanost, aby do 
strategie zahrnula všechna ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, stanovila cíle, 
které se týkají rozmanitostí na pracovišti, 
řešila intersekcionální diskriminaci, a aby 
se procesu monitorování účinnosti strategie 
aktivně účastnily osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá Komisi, aby navrhla 
opatření, jimiž by se řešily problémy 
a porušování práv osob se zdravotním 
postižením v souvislosti s pandemií 
COVID-19;

Or. fr

Pozměňovací návrh 226
Klára Dobrev, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vítá veřejnou konzultaci Komise 
o strategii pro práva osob se zdravotním 
postižením na období 2021–2030, 
zdůrazňuje, že pro zajištění provádění 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením je nezbytná 
spolupráce s veřejnými orgány, 
organizacemi a občanskou společností na 
evropské, vnitrostátní a místní úrovni, 
a upozorňuje na to, že hledisko 
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„nerozhodovat o osobách se zdravotním 
postižením bez jejich účasti“ by mělo být 
uplatňováno ve všech rozhodovacích 
procesech;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby navrhla 
opatření k řešení problémů souvisejících 
s pandemií COVID-19 a porušováním 
práv osob se zdravotním postižením; 
zdůrazňuje, že se diskriminace osob se 
zdravotním postižením během pandemie 
COVID-19 zhoršila, ohrozila životy těchto 
osob a vystavila nebezpečí jejich fyzické 
a duševní zdraví;

Or. pl

Pozměňovací návrh 228
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí ke shromažďování 
celounijních údajů ohledně osob se 
zdravotním postižením, a to s využitím 
lidskoprávního přístupu, členěných podle 
pohlaví, věku, typu zdravotního postižení, 
rasového/etnického původu, sexuální 
orientace atd., včetně osob se zdravotním 
postižením, které byly až dosud ze statistik 
vynechávány;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 229
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí ke shromažďování 
celounijních údajů ohledně osob se 
zdravotním postižením, a to s využitím 
lidskoprávního přístupu, členěných podle 
pohlaví, věku, typu zdravotního postižení, 
rasového/etnického původu, sexuální 
orientace atd., včetně osob se zdravotním 
postižením, které byly až dosud ze statistik 
vynechávány;

19. vybízí ke shromažďování 
celounijních údajů ohledně osob se 
zdravotním postižením, a to s využitím 
lidskoprávního přístupu a se zvláštním 
důrazem na otázku zaměstnanosti, 
přičemž tyto údaje musí být členěny podle 
pohlaví, věku, typu zdravotního postižení, 
rasového/etnického původu, sexuální 
orientace atd., včetně osob se zdravotním 
postižením, které byly až dosud ze statistik 
vynechávány; vyzývá Komisi, aby 
posoudila, jak vysoká míra nečinnosti 
ovlivňuje dostupné statistiky 
zaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením a vede k vykazování míry 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti, které 
neodrážejí reálnou situaci této skupiny 
obyvatelstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí ke shromažďování 
celounijních údajů ohledně osob se 
zdravotním postižením, a to s využitím 
lidskoprávního přístupu, členěných podle 
pohlaví, věku, typu zdravotního postižení, 

19. vybízí ke shromažďování 
celounijních údajů ohledně osob se 
zdravotním postižením, a to z hlediska 
zvláštních pracovních podmínek a 
s využitím lidskoprávního přístupu, 
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rasového/etnického původu, sexuální 
orientace atd., včetně osob se zdravotním 
postižením, které byly až dosud ze statistik 
vynechávány;

přičemž tyto údaje musí být členěny podle 
pohlaví, věku, typu zdravotního postižení, 
rasového/etnického původu, sexuální 
orientace atd., včetně osob se zdravotním 
postižením, které byly až dosud ze statistik 
vynechávány; vyzývá Komisi, aby 
posoudila, jak vysoká míra nečinnosti 
ovlivňuje dostupné statistiky 
zaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením a vede k vykazování míry 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti, které 
neodrážejí reálnou situaci této skupiny 
obyvatelstva;

Or. es

Pozměňovací návrh 231
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí ke shromažďování 
celounijních údajů ohledně osob se 
zdravotním postižením, a to s využitím 
lidskoprávního přístupu, členěných podle 
pohlaví, věku, typu zdravotního postižení, 
rasového/etnického původu, sexuální 
orientace atd., včetně osob se zdravotním 
postižením, které byly až dosud ze statistik 
vynechávány;

19. vybízí ke shromažďování 
kvalitních celounijních údajů ohledně osob 
se zdravotním postižením, a to s využitím 
lidskoprávního přístupu, členěných podle 
pohlaví, věku, typu zdravotního postižení, 
rasového/etnického původu, sexuální 
orientace atd., včetně osob se zdravotním 
postižením, které byly až dosud ze statistik 
vynechávány; vyzývá ke shromažďování 
údajů o dopadu pandemie COVID-19 na 
osoby se zdravotním postižením s cílem 
navrhnout politická opatření k přípravě 
na budoucí krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radka Maxová, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí ke shromažďování 
celounijních údajů ohledně osob se 
zdravotním postižením, a to s využitím 
lidskoprávního přístupu, členěných podle 
pohlaví, věku, typu zdravotního postižení, 
rasového/etnického původu, sexuální 
orientace atd., včetně osob se zdravotním 
postižením, které byly až dosud ze statistik 
vynechávány;

19. vybízí ke shromažďování 
celounijních údajů ohledně osob se 
zdravotním postižením, a to s využitím 
lidskoprávního přístupu a z hlediska 
zaměstnanosti, přičemž tyto údaje musí 
být členěny podle pohlaví, věku, typu 
zdravotního postižení1s, 
rasového/etnického původu, sexuální 
orientace, dosaženého vzdělání atd., včetně 
osob se zdravotním postižením, které byly 
až dosud ze statistik vynechávány;

_________________
1s Pomocí aplikace Short Set of Questions 
vyvinuté organizací Washington Group 
lze údaje shromažďovat podle druhu 
zdravotního postižení: 
http://www.washingtongroup-
disability.com/washington-group-
question-sets/short-set-of-disability-
questions/ 

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí ke shromažďování 
celounijních údajů ohledně osob se 
zdravotním postižením, a to s využitím 
lidskoprávního přístupu, členěných podle 
pohlaví, věku, typu zdravotního postižení, 
rasového/etnického původu, sexuální 
orientace atd., včetně osob se zdravotním 
postižením, které byly až dosud ze statistik 
vynechávány;

19. vybízí ke shromažďování 
celounijních údajů ohledně osob se 
zdravotním postižením, a to s využitím 
lidskoprávního přístupu, členěných podle 
pohlaví, věku, typu zdravotního postižení, 
odborného vzdělání a přípravy, 
rasového/etnického původu, sexuální 
orientace atd., včetně osob se zdravotním 
postižením, které byly až dosud ze statistik 
vynechávány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 234
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá členské státy, aby urychlily 
deinstitucionalizaci a zajistily účinné, 
regionální a decentralizované systémy 
péče, včetně služeb sociální aktivace, a to 
na všech úrovních společnosti, a zajistily 
tak hladší zapojení osob na trhu práce 
a do společnosti obecně;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. žádá Komisi a členské státy, aby 
hledisko práv osob se zdravotním 
postižením začlenily do přípravy 
a provádění opatření zaměřených na 
rozvoj digitálních a ekologických 
dovedností s cílem umožnit všem občanům 
účast na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí všechny orgány EU 
a členské státy k navázání úzké spolupráce 
s osobami se zdravotním postižením 
a organizacemi, které je zastupují, a 
k zajištění jejich účasti – přístupným 
a smysluplným způsobem – na všech 
fázích relevantní právní úpravy 
a programů, včetně těch, které se týkají 
začlenění;

20. vybízí všechny orgány EU 
a členské státy k navázání úzké spolupráce 
s osobami se zdravotním postižením;

Or. es

Pozměňovací návrh 237
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí všechny orgány EU 
a členské státy k navázání úzké spolupráce 
s osobami se zdravotním postižením 
a organizacemi, které je zastupují, a 
k zajištění jejich účasti – přístupným 
a smysluplným způsobem – na všech 
fázích relevantní právní úpravy 
a programů, včetně těch, které se týkají 
začlenění;

20. vybízí všechny orgány EU 
a členské státy k navázání úzké spolupráce 
s osobami se zdravotním postižením 
a organizacemi, které je zastupují, mimo 
jiné i se sociálními partnery, a k zajištění 
jejich účasti – přístupným a smysluplným 
způsobem – na všech fázích relevantní 
právní úpravy a programů, včetně těch, 
které se týkají začlenění, a kolektivních 
smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí všechny orgány EU 20. vybízí všechny orgány EU 
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a členské státy k navázání úzké spolupráce 
s osobami se zdravotním postižením 
a organizacemi, které je zastupují, a 
k zajištění jejich účasti – přístupným 
a smysluplným způsobem – na všech 
fázích relevantní právní úpravy 
a programů, včetně těch, které se týkají 
začlenění;

a členské státy k navázání úzké spolupráce 
s osobami se zdravotním postižením 
a organizacemi, které je zastupují, a 
k zajištění jejich účasti – přístupným 
a smysluplným způsobem – na všech 
fázích relevantní právní úpravy, strategií, 
politik a programů, včetně těch, které se 
týkají začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá orgány EU a členské státy, 
aby vycházely z odborných znalostí 
organizací zdravotně postižených osob 
a aktivně je zapojily do všech rozhodnutí 
týkajících se zdravotního postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
ve všech návrzích týkajících se otázek 
zaměstnanosti zohledňovaly práva osob se 
zdravotním postižením;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zohlednily práva osob se zdravotním 
postižením ve všech návrzích týkajících se 
zaměstnanosti, jako je připravovaný návrh 
spravedlivé minimální mzdy, jakož i ve 
všech návrzích týkajících se očekávaných 
změn ve výkonu práce v budoucnosti, 
včetně rozvoje příslušných dovedností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
ve všech návrzích týkajících se otázek 
zaměstnanosti zohledňovaly práva osob se 
zdravotním postižením;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
ve všech návrzích týkajících se otázek 
zaměstnanosti zohledňovaly práva osob se 
zdravotním postižením a zároveň braly 
v potaz specifickou situaci osob 
vystavených intersekcionální 
diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-
Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
třeba vytvořit kontaktní místo pro otázky 
zdravotního postižení ve všech orgánech 
EU, včetně všech generálních ředitelství 
a agentur Komise, a zřídit 
interinstitucionální koordinační 
mechanismus s cílem zajistit začlenění 
hlediska zdravotního postižení do všech 
právních předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van 
Sparrentak, Marc Angel
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, a zejména pracovní 
skupinu pro rovnost, a členské státy, aby 
systematicky zohledňovaly práva osob se 
zdravotním postižením, přičemž je třeba 
věnovat zvláštní pozornost těm, kdo jsou 
vystaveni intersekcionální diskriminaci;

22. vyzývá Komisi, a zejména pracovní 
skupinu pro rovnost, a členské státy, aby 
systematicky zohledňovaly práva osob se 
zdravotním postižením, přičemž je třeba 
věnovat zvláštní pozornost těm, kdo jsou 
vystaveni intersekcionální diskriminaci, 
a to ve všech příslušných právních 
předpisech, politikách a programech, 
neboť rovnost v zaměstnání je 
neoddělitelná od rovného přístupu ke 
vzdělání, zdravotní péči, bydlení, 
spravedlnosti a sociální ochraně, a aby se 
také zaměřily na otázku přístupnosti 
s cílem dosáhnout pokroku směrem 
k přístupnosti zastavěného prostředí, 
veřejných prostor, dopravy, informací, 
komunikačních technologií atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, a zejména 
pracovní skupinu pro rovnost, a členské 
státy, aby systematicky zohledňovaly práva 
osob se zdravotním postižením, přičemž je 
třeba věnovat zvláštní pozornost těm, kdo 
jsou vystaveni intersekcionální 
diskriminaci;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
systematicky zohledňovaly práva osob se 
zdravotním postižením;

Or. es

Pozměňovací návrh 245
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Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, a zejména pracovní 
skupinu pro rovnost, a členské státy, aby 
systematicky zohledňovaly práva osob se 
zdravotním postižením, přičemž je třeba 
věnovat zvláštní pozornost těm, kdo jsou 
vystaveni intersekcionální diskriminaci;

22. vyzývá Komisi, a zejména pracovní 
skupinu pro rovnost, a členské státy, aby 
systematicky zohledňovaly práva osob se 
zdravotním postižením, přičemž je třeba 
věnovat zvláštní pozornost těm, kdo jsou 
vystaveni diskriminaci;

Or. it

Pozměňovací návrh 246
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Radu, aby přijala 
navrhovanou horizontální směrnici proti 
diskriminaci, aby se tak rozšířila ochrana 
osob se zdravotním postižením na oblasti 
mimo zaměstnanost;

23. vyzývá Radu, aby bezodkladně 
uvolnila cestu navrhované horizontální 
směrnici proti diskriminaci, aby se tak 
rozšířila ochrana osob se zdravotním 
postižením na oblast mimo zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Radu, aby přijala 
navrhovanou horizontální směrnici proti 
diskriminaci, aby se tak rozšířila ochrana 

23. vyzývá Komisi, aby nahradila 
horizontální směrnici proti diskriminaci 
směrnicí, která bude zaměřena na osoby 
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osob se zdravotním postižením na oblasti 
mimo zaměstnanost;

se zdravotním postižením, aby se tak 
rozšířila ochrana těchto osob na oblasti 
mimo zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Radu, aby přijala 
navrhovanou horizontální směrnici proti 
diskriminaci, aby se tak rozšířila ochrana 
osob se zdravotním postižením na oblasti 
mimo zaměstnanost;

23. vyzývá členské státy, aby zajistily 
ochranu osob se zdravotním postižením 
v oblasti mimo zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
většina hlavních programů, včetně těch, 
které jsou pokryty strukturálními fondy, 
nedokáže poskytovat pomoc těm nejvíce 
znevýhodněným osobám, zejména pak 
osobám se zdravotním postižením; vyzývá 
proto Účetní dvůr, aby důkladně 
kontroloval výkonnost programů EU se 
zvláštním důrazem na programy EU 
v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, jako 
jsou ESF+, YEI, EFRR nebo Erasmus+;

Or. en
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Pozměňovací návrh 250
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
fondy EU budou respektovat normy 
v oblasti lidských práv stanovené na úrovni 
EU a na mezinárodní úrovni a nebudou 
podporovat žádná opatření a programy, 
které přispívají k segregaci, a aby zaručila, 
že opatření financovaná EU se budou 
dotýkat osob s postižením a zajišťovat 
jejich aktivní zapojení;

24. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
fondy EU budou respektovat normy 
v oblasti lidských práv stanovené na úrovni 
EU a na mezinárodní úrovni a nebudou 
podporovat žádná opatření a programy, 
které přispívají k segregaci, a aby zaručila, 
že opatření financovaná EU se budou 
dotýkat osob s postižením a zajišťovat 
jejich aktivní zapojení; vyzývá proto 
k okamžitému pozastavení financování 
EU zemím, které se řídí právem šaría, 
neboť se jedná o systém neslučitelný 
s lidskými právy, právy žen a právy osob 
LGBT;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
fondy EU budou respektovat normy 
v oblasti lidských práv stanovené na úrovni 
EU a na mezinárodní úrovni a nebudou 
podporovat žádná opatření a programy, 
které přispívají k segregaci, a aby zaručila, 
že opatření financovaná EU se budou 
dotýkat osob s postižením a zajišťovat 
jejich aktivní zapojení;

24. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
fondy EU budou respektovat normy 
v oblasti lidských práv stanovené na úrovni 
EU a na mezinárodní úrovni a nebudou 
podporovat žádná opatření a programy, 
které přispívají k segregaci; vyzývá Komisi 
k zaručení toho, aby se opatření 
financovaná EU dosáhla na osoby se 
zdravotním postižením a aby zajišťovala 
jejich aktivní zapojení, a to podporou 
vhodného prostředí, služeb, postupů 
a zařízení i prosazováním 
deinstitucionalizace, včetně silné podpory 
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osobní asistence;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
fondy EU budou respektovat normy 
v oblasti lidských práv stanovené na úrovni 
EU a na mezinárodní úrovni a nebudou 
podporovat žádná opatření a programy, 
které přispívají k segregaci, a aby zaručila, 
že opatření financovaná EU se budou 
dotýkat osob s postižením a zajišťovat 
jejich aktivní zapojení;

24. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
fondy EU budou respektovat normy 
v oblasti lidských práv a úmluvy, 
například Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, stanovené na 
úrovni EU a na mezinárodní úrovni 
a nebudou podporovat žádná opatření 
a programy, které přispívají k segregaci, 
a aby zaručila, že opatření financovaná EU 
se budou dotýkat osob s postižením 
a zajišťovat jejich aktivní zapojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
fondy EU budou respektovat normy 
v oblasti lidských práv stanovené na úrovni 
EU a na mezinárodní úrovni a nebudou 
podporovat žádná opatření a programy, 
které přispívají k segregaci, a aby zaručila, 
že opatření financovaná EU se budou 
dotýkat osob s postižením a zajišťovat 
jejich aktivní zapojení;

24. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
fondy EU budou respektovat normy 
v oblasti lidských práv stanovené na úrovni 
EU a na mezinárodní úrovni a nebudou 
podporovat žádná opatření a programy, 
které přispívají k segregaci nebo 
sociálnímu vyloučení, a aby zaručila, že 
opatření financovaná EU se budou dotýkat 
osob s postižením a zajišťovat jejich 
aktivní zapojení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 254
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
fondy EU budou respektovat normy 
v oblasti lidských práv stanovené na 
úrovni EU a na mezinárodní úrovni 
a nebudou podporovat žádná opatření 
a programy, které přispívají k segregaci, 
a aby zaručila, že opatření financovaná EU 
se budou dotýkat osob s postižením 
a zajišťovat jejich aktivní zapojení;

24. vyzývá Komisi, aby zaručila, že 
fondy EU budou respektovat pokyny 
ohledně respektování práv osob se 
zdravotním postižením a nebudou 
podporovat žádná opatření a programy, 
které přispívají k segregaci, a aby zaručila, 
že opatření financovaná EU se budou 
dotýkat osob s postižením a zajišťovat 
jejich aktivní zapojení;

Or. it

Pozměňovací návrh 255
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že z prostředků EU by 
nikdy neměly být financovány produkty, 
služby nebo infrastruktura, které jsou 
nepřístupné; vybízí členské státy, aby 
zaručily plnou mobilitu osob se 
zdravotním postižením, mimo jiné 
i odstraněním architektonických 
překážek, které brání osobám se 
zdravotním postižením ve volném pohybu;

Or. it
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Pozměňovací návrh 256
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly výzkumné programy 
zaměřené na rozvoj pomocných 
technologií, včetně robotiky, digitálních 
technologií a umělé inteligence, které 
umožní plné začlenění osob se zdravotním 
postižením do všech aspektů života;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Komisi, Radě 
a vládám a parlamentům členských států.

25. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám 
a parlamentům členských států 
a kandidátských zemí, Agentuře EU pro 
základní práva, Účetnímu dvoru, 
Soudnímu dvoru EU, evropskému 
veřejnému ochránci práv, Výboru 
regionů, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru, který jej předá 
parlamentům a radám na nižší než 
celostátní úrovni, a rovněž Radě Evropy 
a Organizaci spojených národů.

Or. en


