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Amendement 1
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 7

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het VN-Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen,

Schrappen

Or. es

Amendement 2
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de Raad 
van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul),

Schrappen

Or. en

Amendement 3
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van 
de Raad van 29 juni 2000 houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras 
of etnische afstamming,

Schrappen

Or. es
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Amendement 4
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 31

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
17 april 2020 over gecoördineerde EU-
maatregelen om de COVID-19-pandemie 
en de gevolgen ervan te bestrijden14,

Schrappen

_________________
14 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0054.

Or. es

Amendement 5
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 43

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gendergelijkheidsindex 
van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid,

Schrappen

Or. es

Amendement 6
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Visum 48 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 89/391/EEG van 
de Raad van 12 juni 1989 betreffende de 
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tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk, in het bijzonder 
de verplichting van de werkgever om te 
zorgen voor de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers inzake 
alle met het werk verbonden aspecten en 
het verbod om de financiële kosten die 
voor dit doeleinde moeten worden 
gemaakt aan werknemers door te 
berekenen,

Or. en

Amendement 7
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat personen met een 
handicap (PmH) het recht op deelname 
aan de arbeidsmarkt op voet van 
gelijkheid met anderen wordt ontzegd;

A. overwegende dat personen met een 
handicap te maken krijgen met 
uitdagingen die voortvloeien uit 
discriminatie, waaronder een combinatie 
van verschillende vormen van 
discriminatie in diverse levenssferen; 
overwegende dat deze uitdagingen in elke 
lidstaat anders zijn; overwegende dat 
personen met een handicap tegen grote 
moeilijkheden aanlopen wanneer zij hun 
recht op gelijke toegang tot en gelijke 
omstandigheden op de arbeidsmarkt 
willen uitoefenen;

Or. en

Amendement 8
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat personen met een 
handicap (PmH) het recht op deelname aan 
de arbeidsmarkt op voet van gelijkheid met 
anderen wordt ontzegd;

A. overwegende dat personen met een 
handicap1 bis (PmH) in de EU hun 
grondrechten worden ontzegd; 
overwegende dat zij overduidelijk worden 
buitengesloten van de open arbeidsmarkt 
en hun het recht op deelname aan de 
arbeidsmarkt op voet van gelijkheid met 
anderen wordt ontzegd;

_________________
1 bis We passen het begrip “personen met 
een handicap” toe overeenkomstig 
artikel 1 UNCRPD.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat personen met een 
handicap (PmH) het recht op deelname aan 
de arbeidsmarkt op voet van gelijkheid met 
anderen wordt ontzegd;

A. overwegende dat personen met een 
handicap (PmH) recht hebben op volledige 
deelname aan de arbeidsmarkt en de 
samenleving; overwegende dat er meer 
dan genoeg bewijs is dat PmH het recht op 
deelname aan de arbeidsmarkt op voet van 
gelijkheid met anderen wordt ontzegd;

Or. en

Amendement 10
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement
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A. overwegende dat personen met een 
handicap (PmH) het recht op deelname 
aan de arbeidsmarkt op voet van 
gelijkheid met anderen wordt ontzegd;

A. overwegende dat personen met een 
handicap (PmH) nog steeds voor 
uitdagingen staan om op de arbeidsmarkt 
op voet van gelijkheid met anderen te 
opereren;

Or. es

Amendement 11
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat personen met een 
handicap (PmH) het recht op deelname aan 
de arbeidsmarkt op voet van gelijkheid met 
anderen wordt ontzegd;

A. overwegende dat personen met een 
handicap (PmH) vaak het recht op 
deelname aan de arbeidsmarkt op voet van 
gelijkheid met anderen wordt ontzegd;

Or. en

Amendement 12
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat sociale 
werkvoorziening verwijst naar een 
ondernemingsmodel waarin een hoog 
percentage werknemers een handicap 
heeft, terwijl beschermde werkplaatsen 
ook modellen van ergotherapie en 
persoonlijke en sociale aanpassingen 
omvatten, bijvoorbeeld maatschappelijke 
diensten die buiten het spectrum van 
arbeid vallen;

Or. en
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Amendement 13
Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat PmH in de 
verschillende fasen van de werkcyclus, 
vanaf het moment van werving, het 
slachtoffer worden van discriminatie1 bis;
_________________
1 bis Bron: Eurofound (2020), “Role of 
social partners in tackling discrimination 
at work”, Publicatiebureau van de 
Europese Unie, Luxemburg. 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef20011en.pdf

Or. en

Amendement 14
Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat sociale 
werkvoorziening verwijst naar een 
ondernemingsmodel waarin een hoog 
percentage werknemers een handicap 
heeft, terwijl beschermde werkplaatsen 
ook modellen van ergotherapie en 
persoonlijke en sociale aanpassingen 
omvatten, bijvoorbeeld maatschappelijke 
diensten die buiten het spectrum van 
arbeid vallen;

Or. en
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Amendement 15
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat PmH worden 
gediscrimineerd vanwege de combinatie 
van handicap en gender, ras, etniciteit, 
leeftijd, godsdienst of levensovertuiging, 
seksuele geaardheid, migratiestatus of 
sociaaleconomische achtergrond;

B. overwegende dat PmH ernstig 
worden gediscrimineerd;

Or. it

Amendement 16
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat PmH worden 
gediscrimineerd vanwege de combinatie 
van handicap en gender, ras, etniciteit, 
leeftijd, godsdienst of levensovertuiging, 
seksuele geaardheid, migratiestatus of 
sociaaleconomische achtergrond;

B. overwegende dat de nadelen en 
moeilijkheden die als samenleving niet 
overwonnen kunnen worden, tot sociale 
marginalisering kunnen leiden;

Or. es

Amendement 17
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat PmH worden 
gediscrimineerd vanwege de combinatie 

B. overwegende dat PmH worden 
gediscrimineerd en benadeeld vanwege de 
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van handicap en gender, ras, etniciteit, 
leeftijd, godsdienst of levensovertuiging, 
seksuele geaardheid, migratiestatus of 
sociaaleconomische achtergrond;

combinatie van handicap en gender, ras, 
etniciteit, leeftijd, godsdienst of 
levensovertuiging, seksuele geaardheid, 
migratiestatus of sociaaleconomische 
achtergrond, waaronder hun 
onderwijsniveau;

Or. en

Amendement 18
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat PmH worden 
gediscrimineerd vanwege de combinatie 
van handicap en gender, ras, etniciteit, 
leeftijd, godsdienst of levensovertuiging, 
seksuele geaardheid, migratiestatus of 
sociaaleconomische achtergrond;

B. overwegende dat veel PmH op 
verschillende manieren worden 
gediscrimineerd als gevolg van de 
combinatie van handicap en andere 
factoren als gender, ras, etniciteit, leeftijd, 
godsdienst of levensovertuiging, seksuele 
geaardheid, migratiestatus of 
sociaaleconomische achtergrond;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat PmH worden 
gediscrimineerd vanwege de combinatie 
van handicap en gender, ras, etniciteit, 
leeftijd, godsdienst of levensovertuiging, 
seksuele geaardheid, migratiestatus of 
sociaaleconomische achtergrond;

B. overwegende dat PmH nog steeds 
worden geconfronteerd met diverse en 
intersectionele vormen van discriminatie 
vanwege de combinatie van handicap en 
gender, ras, etniciteit, leeftijd, godsdienst 
of levensovertuiging, seksuele geaardheid, 
migratiestatus of sociaaleconomische 
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achtergrond;

Or. en

Amendement 20
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat lidstaten en 
Europese organisaties en bedrijven die 
inclusieve modellen van sociale 
werkvoorziening en ondersteunde 
werkgelegenheid ontwikkelen waarin de 
rechten van personen met een handicap 
worden geëerbiedigd, bijdragen tot hun 
doeltreffende inclusie en latere overstap 
naar de open arbeidsmarkt, aangezien zij 
internationaal erkende kwaliteitscriteria 
volgen;

Or. en

Amendement 21
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het Handvest 
discriminatie op alle gronden, waaronder 
op grond van handicap, verbiedt en de 
rechten van PmH erkent1 bis;
_________________
1 bis Artikelen 21 en 26 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie.

Or. en
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Amendement 22
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de EU in 
december 2010 partij werd bij het 
UNCRPD en dat het verdrag voor de EU 
in januari 2011 in werking trad;

Or. en

Amendement 23
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap (UNCRPD) bindend is voor de 
EU, haar instellingen en haar lidstaten, die 
de rechtstreekse plicht hebben het verdrag 
volledig uit te voeren;

C. overwegende dat het Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap (UNCRPD) bindend is voor de 
EU, haar instellingen en haar lidstaten, die 
de rechtstreekse plicht hebben het verdrag 
volledig uit te voeren; overwegende dat 
sinds de goedkeuring van het verdrag in 
2006 opmerkelijke vorderingen zijn 
gemaakt, maar dat er op veel terreinen 
nog steeds sprake is van aanzienlijke 
beperkingen wat betreft de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het UNCRPD;

Or. en

Amendement 24
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Ontwerpresolutie
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Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap (UNCRPD) bindend is voor de 
EU, haar instellingen en haar lidstaten, die 
de rechtstreekse plicht hebben het verdrag 
volledig uit te voeren;

C. overwegende dat het Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap (UNCRPD) bindend is voor de 
EU, haar instellingen en haar lidstaten, die 
de rechtstreekse plicht hebben het verdrag, 
met inbegrip van artikel 27 inzake arbeid 
en werkgelegenheid, volledig uit te 
voeren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap (UNCRPD) bindend is voor de 
EU, haar instellingen en haar lidstaten, die 
de rechtstreekse plicht hebben het verdrag 
volledig uit te voeren;

C. overwegende dat het Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap (UNCRPD) bindend is voor de 
EU, haar instellingen en haar lidstaten; 
overwegende dat de lidstaten ook 
voorbehouden hebben gemaakt ten 
aanzien van de UNCRPD;

Or. it

Amendement 26
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de EU derhalve 
verplicht is te handelen op een manier die 
verenigbaar is met het UNCRPD en dat 
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het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(HvJ-EU) verplicht is de EU-wetgeving, 
met inbegrip van de richtlijn inzake 
gelijke behandeling in arbeid en beroep, 
uit te leggen op een manier die 
verenigbaar is met het UNCRPD;

Or. en

Amendement 27
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het UNCPRD 
invaliditeit niet benadert vanuit een 
medisch, maar vanuit een 
mensenrechtenmodel; overwegende dat het 
UNCRPD inclusieve gelijkheid voor PmH 
vereist;

D. overwegende dat het UNCRPD 
invaliditeit niet benadert vanuit een 
medisch, maar vanuit een 
mensenrechtenmodel; overwegende dat het 
UNCRPD inclusieve gelijkheid voor PmH 
vereist; overwegende dat in het UNCRPD 
het recht van PmH wordt erkend op 
deelname aan de arbeidsmarkt op voet 
van gelijkheid met anderen, evenals het 
recht om te worden geaccepteerd en te 
werken in een in vrijheid gekozen 
werkomgeving die open, inclusief en 
toegankelijk is;

Or. en

Amendement 28
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het UNCPRD 
invaliditeit niet benadert vanuit een 
medisch, maar vanuit een 
mensenrechtenmodel; overwegende dat het 

D. overwegende dat het UNCRPD 
invaliditeit niet benadert vanuit een 
medisch model, maar vanuit zowel een 
mensenrechtenmodel als een sociaal-
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UNCRPD inclusieve gelijkheid voor PmH 
vereist;

contextuele interpretatie van invaliditeit; 
overwegende dat het UNCRPD inclusieve 
gelijkheid voor PmH vereist;

Or. en

Amendement 29
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het UNCPRD 
invaliditeit niet benadert vanuit een 
medisch, maar vanuit een 
mensenrechtenmodel; overwegende dat 
het UNCRPD inclusieve gelijkheid voor 
PmH vereist;

D. overwegende dat het UNCRPD de 
mensenrechten van PmH beschermt en 
dat het UNCRPD gelijkheid voor PmH 
vereist;

Or. es

Amendement 30
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het UNCPRD 
invaliditeit niet benadert vanuit een 
medisch, maar vanuit een 
mensenrechtenmodel; overwegende dat het 
UNCRPD inclusieve gelijkheid voor PmH 
vereist;

D. overwegende dat het UNCRPD 
invaliditeit niet benadert vanuit een 
medisch, maar vanuit een 
mensenrechtenmodel; overwegende dat het 
UNCRPD inclusieve gelijkheid1 bis voor 
PmH vereist;

_________________
1 bis Volgens algemene opmerking nr. 6 
van het UNCRPD-comité omvat 
inclusieve gelijkheid: i) een dimensie van 
eerlijke herdistributie; ii) een dimensie 
van erkenning; iii) een participatieve 
dimensie; en iv) een inschikkelijke 
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dimensie. VN-doc. CRPD/C/GC/6, par. 
11.

Or. en

Amendement 31
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het bij redelijke 
aanpassingen (RA) draait om de behoeften 
van een individu, terwijl positieve acties 
gericht zijn op een hele groep mensen die 
mogelijk te maken krijgen met 
discriminatie; overwegende dat beide 
noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat 
PmH op voet van gelijkheid hun recht op 
werk kunnen uitoefenen; overwegende dat 
het ontbreekt aan duidelijke EU-
richtsnoeren inzake RA;

E. overwegende dat het bij redelijke 
aanpassingen, op grond van het UNCRPD, 
draait om de behoeften van een individu, 
terwijl positieve acties gericht zijn op een 
hele groep mensen die mogelijk te maken 
krijgen met discriminatie; overwegende dat 
beide noodzakelijk zijn om te waarborgen 
dat sprake is van diversiteit op de 
werkplek en ervoor te zorgen dat PmH op 
voet van gelijkheid hun recht op werk 
kunnen uitoefenen; overwegende dat het 
ontbreekt aan duidelijke EU-richtsnoeren 
inzake redelijke aanpassingen, een 
onderwerp dat door werkgevers vaak 
onvoldoende wordt begrepen, en dat er 
vaak geen of onvoldoende aanpassingen 
worden gedaan;

Or. en

Amendement 32
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het bij redelijke 
aanpassingen (RA) draait om de behoeften 
van een individu, terwijl positieve acties 
gericht zijn op een hele groep mensen die 

E. overwegende dat redelijke 
aanpassingen (RA) een noodzakelijk 
instrument zijn waarmee PmH obstakels 
in de werkomgeving kunnen overwinnen 
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mogelijk te maken krijgen met 
discriminatie; overwegende dat beide 
noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat 
PmH op voet van gelijkheid hun recht op 
werk kunnen uitoefenen; overwegende dat 
het ontbreekt aan duidelijke EU-
richtsnoeren inzake RA;

en op voet van gelijkheid hun recht op 
werk kunnen uitoefenen; overwegende dat 
het ontbreekt aan duidelijke EU-
richtsnoeren inzake RA;

Or. es

Amendement 33
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat een van de 
belangrijkste aspecten van het in dienst 
nemen van PmH is dat zij kunnen 
deelnemen aan het gemeenschapsleven en 
de overstap kunnen maken van 
institutionele ondersteuning naar 
ondersteuning vanuit de 
gemeenschap; overwegende dat het proces 
van de-institutionalisering in de lidstaten 
moet worden afgerond, aangezien PmH 
het recht hebben om in de gemeenschap te 
leven en er volledig in te worden 
opgenomen; overwegende dat de 
vorderingen met de de-institutionalisering 
in de verschillende lidstaten nogal 
variëren en dat er, ondanks dat er beleid 
is ingevoerd en aanzienlijke middelen zijn 
toegewezen, in de EU nog steeds 1 miljoen 
mensen in instellingen wonen;

Or. en

Amendement 34
Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat redelijke 
aanpassingen aan de behoeften van 
werknemers met een handicap een 
aanzienlijk effect kunnen hebben op hun 
arbeidskwaliteit, loopbaanvooruitzichten 
en de duurzaamheid van werk;

Or. en

Amendement 35
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de richtlijn voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep 
(“de Richtlijn”) slechts ten dele is 
afgestemd op het UNCRPD, aangezien de 
Richtlijn invaliditeit niet benadert vanuit 
een mensenrechtenmodel, niet gericht is 
op intersectionele discriminatie, de 
lidstaten niet verplicht om positieve-
actiemaatregelen te nemen, niet alle 
gebieden van het leven bestrijkt, het vrije 
verkeer niet aanpakt, geen onafhankelijke 
monitoringmechanismen verplicht stelt, 
niet voorziet in een systematische rol voor 
PmH bij de monitoring ervan en niet 
voorziet in de plicht om uitgesplitste 
gegevens te verzamelen;

Schrappen

Or. es

Amendement 36
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de richtlijn voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep 
(“de Richtlijn”) slechts ten dele is 
afgestemd op het UNCRPD, aangezien de 
Richtlijn invaliditeit niet benadert vanuit 
een mensenrechtenmodel, niet gericht is 
op intersectionele discriminatie, de 
lidstaten niet verplicht om positieve-
actiemaatregelen te nemen, niet alle 
gebieden van het leven bestrijkt, het vrije 
verkeer niet aanpakt, geen onafhankelijke 
monitoringmechanismen verplicht stelt, 
niet voorziet in een systematische rol voor 
PmH bij de monitoring ervan en niet 
voorziet in de plicht om uitgesplitste 
gegevens te verzamelen;

F. overwegende dat de richtlijn voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep 
(“de Richtlijn”), die in 2000 in werking is 
getreden, momenteel het belangrijkste 
juridische instrument van de EU is om 
PmH bescherming te bieden tegen 
discriminatie; overwegende dat het 
waarborgen van gelijkheid en non-
discriminatie een gedeelde bevoegdheid 
van de EU en haar lidstaten is;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de richtlijn voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep 
(“de Richtlijn”) slechts ten dele is 
afgestemd op het UNCRPD, aangezien de 
Richtlijn invaliditeit niet benadert vanuit 
een mensenrechtenmodel, niet gericht is 
op intersectionele discriminatie, de 
lidstaten niet verplicht om positieve-
actiemaatregelen te nemen, niet alle 
gebieden van het leven bestrijkt, het vrije 
verkeer niet aanpakt, geen onafhankelijke 
monitoringmechanismen verplicht stelt, 
niet voorziet in een systematische rol voor 
PmH bij de monitoring ervan en niet 
voorziet in de plicht om uitgesplitste 
gegevens te verzamelen;

F. overwegende dat de richtlijn voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep 
(“de Richtlijn”) slechts ten dele is 
afgestemd op het UNCRPD, aangezien de 
Richtlijn invaliditeit niet benadert vanuit 
een mensenrechtenmodel, de lidstaten niet 
verplicht om positieve-actiemaatregelen te 
nemen, niet alle gebieden van het leven 
bestrijkt, het vrije verkeer niet aanpakt, 
geen onafhankelijke 
monitoringmechanismen verplicht stelt, 
niet voorziet in een systematische rol voor 
PmH bij de monitoring ervan en niet 
voorziet in de plicht om uitgesplitste 
gegevens te verzamelen;
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Or. it

Amendement 38
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de richtlijn 
slechts ten dele is afgestemd op het 
UNCRPD, aangezien zij invaliditeit niet 
benadert vanuit een mensenrechtenmodel, 
discriminatie niet benadert op basis van 
veronderstelde of toekomstige invaliditeit, 
niet gericht is op intersectionele 
discriminatie, de lidstaten niet verplicht 
om positieve-actiemaatregelen te nemen, 
beperkt is tot het gebied van arbeid, 
beroep en beroepsopleiding, en niet alle 
gebieden van het leven bestrijkt zoals het 
UNCRPD vereist, vrij verkeer voor arbeid 
niet aanpakt, de oprichting van 
onafhankelijke monitoringmechanismen 
niet verplicht stelt, niet voorziet in een 
systematische rol voor PmH en de 
organisaties die hen vertegenwoordigen 
bij het monitoringproces en niet voorziet 
in de plicht om uitgesplitste gegevens te 
verzamelen;

Or. en

Amendement 39
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de Richtlijn de 
lidstaten niet wettelijk verplicht om een 
gelijkheidsorgaan aan te wijzen dat zich 

Schrappen
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bezighoudt met discriminatie op grond 
van handicap;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de Richtlijn de 
lidstaten niet wettelijk verplicht om een 
gelijkheidsorgaan aan te wijzen dat zich 
bezighoudt met discriminatie op grond van 
handicap;

G. overwegende dat de Richtlijn de 
lidstaten niet wettelijk verplicht om een 
gelijkheidsorgaan aan te wijzen dat zich 
bezighoudt met discriminatie op grond van 
handicap, hetgeen uitermate 
problematisch is, aangezien 
gelijkheidsorganen een centrale rol spelen 
in de uitvoering van de richtlijnen inzake 
gelijke behandeling op de gronden die 
onder hun mandaat vallen, zoals geslacht 
en raciale en etnische afkomst;

Or. en

Amendement 41
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc 
Angel

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er een gebrek is 
aan uitgesplitste officiële statistieken over 
handicaps;

H. overwegende dat er een gebrek is 
aan officiële statistieken over handicaps, 
onder meer met betrekking tot arbeid, 
uitgesplitst naar soort handicap, 
ras/etnische afkomst, seksuele geaardheid 
enz., en dat hier in de richtsnoeren inzake 
gegevens over gelijkheid ook om wordt 
verzocht; overwegende dat er bijna geen 
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informatie is over PmH die in 
institutionele zorgomgevingen wonen; 
overwegende dat de verzameling van 
dergelijke gegevens cruciaal is voor beleid 
en besluitvorming die op feiten zijn 
gebaseerd;

Or. en

Amendement 42
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er een gebrek is 
aan uitgesplitste officiële statistieken over 
handicaps;

H. overwegende dat er kwalitatief 
hoogwaardige en vergelijkbare gegevens 
moeten worden verzameld aangezien er 
een gebrek is aan uitgesplitste officiële 
statistieken over handicaps;

Or. en

Amendement 43
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat slechts 50,6 % 
van de PmH werkt, ten opzichte van 74,8 
% van de personen zonder handicap17; 
overwegende dat PmH die in een instelling 
wonen of zijn aangemerkt als 
arbeidsongeschikt, niet in deze statistieken 
zijn meegeteld18; overwegende dat deze 
cijfers niets zeggen over de aard, kwaliteit 
en omstandigheden van de arbeid; 
overwegende dat PmH een diverse groep 
vormen die vaak te maken krijgt met 
intersectionele discriminatie, waarvan de 

I. overwegende dat slechts 50,6 % 
(48,3 % van de vrouwen en 53,3 % van de 
mannen) van de PmH werkt, ten opzichte 
van 74,8 % van de personen zonder 
handicap17; overwegende dat PmH die in 
een instelling wonen of zijn aangemerkt als 
arbeidsongeschikt, niet in deze statistieken 
zijn meegeteld18; overwegende dat deze 
cijfers niets zeggen over de aard, kwaliteit 
en omstandigheden van de arbeid, onder 
meer over de vraag of het werk wordt 
verschaft op de open arbeidsmarkt en of 
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cumulatieve effecten doorwerken op de 
werkgelegenheid;

een status van werknemer met het genot 
van arbeidsrechten en een minimumloon 
wordt gegarandeerd; overwegende dat 
PmH een diverse groep vormen die vaak te 
maken krijgt met intersectionele 
discriminatie, waarvan de cumulatieve 
effecten doorwerken op de 
werkgelegenheid;

_________________ _________________
17 EU-statistieken van inkomens en 
levensomstandigheden (EU-SILC) 2017.

17 EU-statistieken van inkomens en 
levensomstandigheden (EU-SILC) 2017.

18 Ibidem. 18 Ibidem.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat slechts 50,6 % 
van de PmH werkt, ten opzichte van 74,8 
% van de personen zonder handicap17; 
overwegende dat PmH die in een instelling 
wonen of zijn aangemerkt als 
arbeidsongeschikt, niet in deze statistieken 
zijn meegeteld18; overwegende dat deze 
cijfers niets zeggen over de aard, kwaliteit 
en omstandigheden van de arbeid; 
overwegende dat PmH een diverse groep 
vormen die vaak te maken krijgt met 
intersectionele discriminatie, waarvan de 
cumulatieve effecten doorwerken op de 
werkgelegenheid;

I. overwegende dat slechts 50,6 % 
van de PmH werkt, ten opzichte van 74,8 
% van de personen zonder handicap17; 
overwegende dat slechts 20,7 % van de 
vrouwen met een handicap en 28,6 % van 
de mannen met een handicap een 
voltijdbaan hebben17 bis; overwegende dat 
PmH die in een instelling wonen of zijn 
aangemerkt als arbeidsongeschikt, niet in 
deze statistieken zijn meegeteld18; 
overwegende dat deze cijfers niets zeggen 
over de aard, kwaliteit en omstandigheden 
van de arbeid; overwegende dat PmH een 
diverse groep vormen die vaak te maken 
krijgt met intersectionele discriminatie, 
waarvan de cumulatieve effecten 
doorwerken op de werkgelegenheid;

_________________ _________________
17 EU-statistieken van inkomens en 
levensomstandigheden (EU-SILC) 2017.

17 EU-statistieken van inkomens en 
levensomstandigheden (EU-SILC) 2017.
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17 bis Gendergelijkheidsindex 2019.
18 Ibidem. 18 Ibidem.

Or. en

Amendement 45
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat slechts 50,6 % 
van de PmH werkt, ten opzichte van 74,8 
% van de personen zonder handicap17; 
overwegende dat PmH die in een instelling 
wonen of zijn aangemerkt als 
arbeidsongeschikt, niet in deze statistieken 
zijn meegeteld18; overwegende dat deze 
cijfers niets zeggen over de aard, kwaliteit 
en omstandigheden van de arbeid; 
overwegende dat PmH een diverse groep 
vormen die vaak te maken krijgt met 
intersectionele discriminatie, waarvan de 
cumulatieve effecten doorwerken op de 
werkgelegenheid;

I. overwegende dat slechts 50,6 % 
van de PmH werkt, ten opzichte van 74,8 
% van de personen zonder handicap17; 
overwegende dat PmH die in een instelling 
wonen of zijn aangemerkt als 
arbeidsongeschikt, niet in deze statistieken 
zijn meegeteld18; overwegende dat deze 
cijfers niets zeggen over de aard, kwaliteit 
en omstandigheden van de arbeid; 
overwegende dat PmH een diverse groep 
vormen, waarvan de cumulatieve effecten 
doorwerken op de werkgelegenheid;

_________________ _________________
17 EU-statistieken van inkomens en 
levensomstandigheden (EU-SILC) 2017.

17 EU-statistieken van inkomens en 
levensomstandigheden (EU-SILC) 2017.

18 Ibidem. 18 Ibidem.

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement
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I. overwegende dat slechts 50,6 % 
van de PmH werkt, ten opzichte van 
74,8 % van de personen zonder handicap17; 
overwegende dat PmH die in een instelling 
wonen of zijn aangemerkt als 
arbeidsongeschikt, niet in deze statistieken 
zijn meegeteld18; overwegende dat deze 
cijfers niets zeggen over de aard, kwaliteit 
en omstandigheden van de arbeid; 
overwegende dat PmH een diverse groep 
vormen die vaak te maken krijgt met 
intersectionele discriminatie, waarvan de 
cumulatieve effecten doorwerken op de 
werkgelegenheid;

I. overwegende dat slechts 50,6 % 
van de PmH werkt, ten opzichte van 
74,8 % van de personen zonder handicap17; 
overwegende dat PmH die in een instelling 
wonen of zijn aangemerkt als 
arbeidsongeschikt, niet in deze statistieken 
zijn meegeteld18; overwegende dat deze 
cijfers niets zeggen over de aard, kwaliteit 
en omstandigheden van de arbeid; 
overwegende dat PmH een diverse groep 
vormen die vaak te maken krijgt met 
discriminatie, waarvan de cumulatieve 
effecten doorwerken op de 
werkgelegenheid;

_________________ _________________
17 EU-statistieken van inkomens en 
levensomstandigheden (EU-SILC) 2017.

17 EU-statistieken van inkomens en 
levensomstandigheden (EU-SILC) 2017.

18 Ibidem. 18 Ibidem.

Or. it

Amendement 47
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat sociale 
werkvoorziening verwijst naar een 
ondernemingsmodel waarin een hoog 
percentage werknemers een handicap 
heeft, terwijl beschermde werkplaatsen 
ook modellen van ergotherapie en 
persoonlijke en sociale aanpassingen 
omvatten, bijvoorbeeld maatschappelijke 
diensten die buiten het spectrum van 
arbeid vallen;

Or. en
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Amendement 48
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat elke PmH, 
ongeacht zijn of haar talenten en 
vaardigheden, recht heeft op werk;

Or. en

Amendement 49
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de overgrote 
meerderheid van de PmH in bepaalde 
lidstaten werkzaam is in beschermde 
werkplaatsen, in een gesegregeerde 
omgeving waar zij vaak niet beschikken 
over de werknemersstatus, arbeidsrechten 
of een gegarandeerd minimumloon, 
hetgeen in strijd is met het UNCPRD;

J. overwegende dat de overgrote 
meerderheid van de PmH in bepaalde 
lidstaten werkzaam is in beschermde 
modellen die niet in overeenstemming zijn 
met het UNCRPD, in een gesegregeerde 
omgeving waar zij vaak niet beschikken 
over de werknemersstatus, arbeidsrechten 
of een gegarandeerd minimumloon, 
hetgeen in strijd is met het UNCRPD;

Or. en

Amendement 50
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de overgrote 
meerderheid van de PmH in bepaalde 
lidstaten werkzaam is in beschermde 

J. overwegende dat de overgrote 
meerderheid van de PmH in bepaalde 
lidstaten werkzaam is in beschermde 
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werkplaatsen, in een gesegregeerde 
omgeving waar zij vaak niet beschikken 
over de werknemersstatus, arbeidsrechten 
of een gegarandeerd minimumloon, 
hetgeen in strijd is met het UNCPRD;

werkplaatsen, in een gesegregeerde 
omgeving waar zij vaak niet beschikken 
over de werknemersstatus en ook niet over 
arbeidsrechten of een gegarandeerd 
minimumloon1 bis, waardoor hun 
autonomie wordt beperkt; overwegende 
dat dit een schending van zowel het 
UNCRPD als het Handvest vormt;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2014_2019/documents/empl/dv/empl2014
1120-wss-people-disabilities-
/empl20141120-wss-people-disabilities-
en.pdf

Or. en

Amendement 51
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de overgrote 
meerderheid van de PmH in bepaalde 
lidstaten werkzaam is in beschermde 
werkplaatsen, in een gesegregeerde 
omgeving waar zij vaak niet beschikken 
over de werknemersstatus, arbeidsrechten 
of een gegarandeerd minimumloon, 
hetgeen in strijd is met het UNCPRD;

J. overwegende dat PmH in sommige 
lidstaten deelnemen aan workshops voor 
ergotherapie, die niet onder deze richtlijn 
vallen omdat er geen arbeidsverhouding 
is;

Or. es

Amendement 52
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging J
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de overgrote 
meerderheid van de PmH in bepaalde 
lidstaten werkzaam is in beschermde 
werkplaatsen, in een gesegregeerde 
omgeving waar zij vaak niet beschikken 
over de werknemersstatus, arbeidsrechten 
of een gegarandeerd minimumloon, 
hetgeen in strijd is met het UNCPRD;

J. overwegende dat de overgrote 
meerderheid van de PmH in bepaalde 
lidstaten werkzaam is in specifieke 
beschermde werkplaatsmodellen die niet 
in overeenstemming zijn met het 
UNCRPD, in een gesegregeerde omgeving 
waar zij vaak niet beschikken over de 
werknemersstatus, arbeidsrechten of een 
gegarandeerd minimumloon, hetgeen in 
strijd is met het UNCRPD;

Or. en

Amendement 53
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de overgrote 
meerderheid van de PmH in bepaalde 
lidstaten werkzaam is in beschermde 
werkplaatsen, in een gesegregeerde 
omgeving waar zij vaak niet beschikken 
over de werknemersstatus, arbeidsrechten 
of een gegarandeerd minimumloon, 
hetgeen in strijd is met het UNCPRD;

J. overwegende dat de overgrote 
meerderheid van de PmH in sommige 
lidstaten werkzaam is in specifieke 
beschermde modellen die niet in 
overeenstemming zijn met het UNCRPD, 
in een gesegregeerde omgeving waar zij 
vaak niet beschikken over de 
werknemersstatus, arbeidsrechten of een 
gegarandeerd minimumloon, hetgeen in 
strijd is met het UNCRPD;

Or. en

Amendement 54
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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J bis. overwegende dat beschermd werk 
– speciale werkcentra – een arbeidsmodel 
veronderstelt waarbij een hoog percentage 
van de werknemers een handicap heeft, 
terwijl beschermde werkplaatsen een 
opleidingsmodel of ergotherapie en 
persoonlijke therapie en sociale integratie 
omvatten die afgezien van 
werkgelegenheid een sociale dienst 
kunnen worden waarbij, in het laatste 
geval, het Verdrag niet van toepassing zou 
zijn;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage onder PmH 
(17,1 %) bijna twee keer zo hoog is als die 
onder de algemene bevolking (10,2 %)1 bis, 
en PmH langer werkloos zijn dan 
personen zonder handicap, ongeacht hun 
kwalificaties;
_________________
1 bis EU SILC 2017.

Or. en

Amendement 56
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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J ter. overwegende dat de lidstaten, 
Europese organisaties en bedrijven een 
model hebben ontwikkeld voor speciale 
werkcentra of centra voor ondersteunde 
werkgelegenheid die internationaal 
erkend zijn, waarbij de rechten van PmH 
worden gerespecteerd en dat ook dient als 
directe integratiemaatregel en een 
daaropvolgende overgang naar de open 
arbeidsmarkt;

Or. es

Amendement 57
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van 
Sparrentak, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat de werkloosheid 
het hoogst is onder jongeren met een 
handicap (16-24 jaar) – 24,9 % van hen 
heeft geen werk, tegenover 16,6 % van de 
algemene bevolking – en dat dit 
percentage onlosmakelijk verbonden is 
met hun onderwijskansen1 bis;
_________________
1 bis ANED 2019.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging J quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quater. overwegende dat vrouwen 
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met een handicap (d.w.z. 16 % van alle 
vrouwen) en 60 % van alle PmH in de EU 
nog altijd te maken hebben met 
meervoudige, intersectionele discriminatie 
op alle gebieden van het leven; 
overwegende dat slechts 20,7 % van de 
vrouwen met een handicap voltijds werkt, 
vergeleken met 28,6 % van de mannen 
met een handicap1 bis; overwegende dat 
meer dan twee derde van alle vrouwen 
met een handicap in de beroepsleeftijd 
(16-64 jaar) economisch niet actief is;
_________________
1 bis Gendergelijkheidsindex 2019.

Or. en

Amendement 59
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging J quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quater. overwegende dat nieuwe 
technologieën ook een grote moeilijkheid 
kunnen vormen bij de selectieprocedures 
doordat parameters opgenomen kunnen 
worden die discriminatie op grond van 
status of handicap mogelijk maken;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Overweging J quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quinquies. overwegende dat er in heel 
Europa meer dan 30 miljoen blinden en 
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slechtzienden zijn; overwegende dat de 
werkloosheid onder hen gemiddeld 75 % 
is – en zelfs nog hoger onder vrouwen – 
en tot sociale uitsluiting en armoede leidt1 

bis; overwegende dat ongeveer een miljoen 
mensen in de EU gebruikmaken van 
gebarentaal, in de EU 51 miljoen 
slechthorenden wonen, van wie velen ook 
gebarentaal gebruiken1 ter, en de 
werkloosheid onder slechthorenden lang 
niet altijd wordt gemeld en er 
onvoldoende onderzoek naar wordt 
gedaan; overwegende dat er ongeveer 
zeven miljoen personen met een 
verstandelijke handicap in de EU wonen 
en dat hun arbeidsparticipatie gering is1 

quater; overwegende dat in Europa naar 
schatting slechts 10 % van de personen 
met een stoornis in het autistisch 
spectrum een baan heeft en dat het vaak 
gaat om laagbetaalde deeltijdbanen, 
ondergekwalificeerde functies of banen in 
een beschermde omgeving1 quinquies;
_________________
1 bis 
http://euroblind.org/sites/default/files/doc
uments/once_ebu_employment_report_en.
pdf 
1 ter 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2016-
0442_NL.html#def_1_15
1 quater Inclusion Europe.
1 quinquies https://autismeurope.org/wp-
content/uploads/2014/03/Report-on-
autism-and-employment_EN.pdf

Or. en

Amendement 61
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging K
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Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat 29,5 % van de 
vrouwen met een handicap en 27,5 % van 
de mannen met een handicap19 in de EU 
het slachtoffer dreigt te worden van 
armoede en sociale uitsluiting; 
overwegende dat werkende PmH vaker in 
armoede vervallen dan werkenden zonder 
handicap (11 % tegenover 9,1 %) vanwege 
de extra kosten in verband met hun 
handicap, het verlies van hun 
invaliditeitsuitkering zodra zij gaan 
werken en het feit dat zij minder 
verdienen dan collega’s die hetzelfde werk 
verrichten en minder kans maken op 
promotie;

K. overwegende dat PmH het 
slachtoffer dreigen te worden van armoede 
en sociale uitsluiting in de EU vanwege de 
extra kosten in verband met hun handicap;

_________________
19 EU-statistieken van inkomens en 
levensomstandigheden (EU-SILC) 2018.

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat 29,5 % van de 
vrouwen met een handicap en 27,5 % van 
de mannen met een handicap19 in de EU 
het slachtoffer dreigt te worden van 
armoede en sociale uitsluiting; 
overwegende dat werkende PmH vaker in 
armoede vervallen dan werkenden zonder 
handicap (11 % tegenover 9,1 %) vanwege 
de extra kosten in verband met hun 
handicap, het verlies van hun 
invaliditeitsuitkering zodra zij gaan werken 
en het feit dat zij minder verdienen dan 
collega’s die hetzelfde werk verrichten en 

K. overwegende dat 29,5 % van de 
vrouwen met een handicap en 27,5 % van 
de mannen met een handicap19 in de EU 
het slachtoffer dreigt te worden van 
armoede en sociale uitsluiting terwijl dit 
percentage voor de gehele bevolking 22,4 
% bedraagt; overwegende dat werkende 
PmH vaker in armoede vervallen dan 
werkenden zonder handicap (11 % 
tegenover 9,1 %) vanwege de extra kosten 
in verband met hun handicap, bijvoorbeeld 
voor gezondheidszorg en logistieke en 
menselijke ondersteuning, het verlies van 
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minder kans maken op promotie; hun invaliditeitsuitkering zodra zij gaan 
werken en het feit dat zij minder verdienen 
dan collega’s die hetzelfde werk verrichten 
en minder kans maken op promotie19 bis; 
overwegende dat personen met een 
ernstige handicap een groter risico 
hebben om in armoede te vervallen;

_________________ _________________
19 EU-statistieken van inkomens en 
levensomstandigheden (EU-SILC) 2018.

19 EU-statistieken van inkomens en 
levensomstandigheden (EU-SILC) 2018.
19 bis 
https://www.equalityhumanrights.com/site
s/default/files/research-report-107-the-
disability-pay-gap.pdf

Or. en

Amendement 63
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat een onevenredig 
aantal PmH dakloos is en PmH een 
verhoogd risico hebben om dakloos te 
worden en vice versa (daklozen worden 
bijvoorbeeld vaak PmH naar aanleiding 
van amputaties);

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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K bis. overwegende dat een onevenredig 
groot aantal PmH dakloos is1 bis en dat 
PmH een verhoogd risico hebben om 
dakloos te worden1 ter;
_________________
1 bis https://social.un.org/publications/UN-
Flagship-Report-Disability-Final.pdf
1 ter 
https://www.housingrightswatch.org/conte
nt/homelessness-and-disabilities-impact-
recent-human-rights-developments-
policy-and-practice%E2%80%8B

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat door de 
cumulatieve effecten van intersectionele 
discriminatie wordt verondersteld dat 
Roma met een handicap op meer 
obstakels stuiten, vaker werkloos zijn, 
armer zijn en slechtere toegang hebben 
tot onderwijs en diensten dan Roma 
zonder handicap1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.ecmi.de/publications/studies/
8-not-even-in-the-margins-where-are-
roma-with-disabilities

Or. en

Amendement 66
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc 
Angel
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Ontwerpresolutie
Overweging K quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K quater. overwegende dat LGBTI-
PmH tegen extra hindernissen aanlopen 
op de arbeidsmarkt, 16 % van hen 
aangeeft te zijn afgewezen voor een baan 
of voor promotie vanwege hun identiteit, 
vergeleken met 10 % van alle werkzame 
LGBTI-personen, en een op de vier 
LGBTI-PmH te maken heeft gekregen 
met denigrerende opmerkingen, pesterijen 
en misbruik en zonder zijn/haar 
instemming “uit de kast is gekomen”1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.stonewall.org.uk/system/files/
lgbt_in_britain_work_report.pdf

Or. en

Amendement 67
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging K quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K quinquies. overwegende dat uit een 
recente EU-brede enquête blijkt dat 96 % 
van de PmH vindt dat hun toegang tot de 
open arbeidsmarkt ontoereikend is of 
moet worden verbeterd, slechts 10 % van 
hen vindt dat de huidige wetgeving 
volstaat om PmH te beschermen tegen 
discriminatie op de open arbeidsmarkt, en 
18 % van hen niet wist dat er in zijn/haar 
land wetgeving bestond die bescherming 
biedt tegen discriminatie1 bis;
_________________
1 bis De enquête is afgenomen door ENIL.
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Or. en

Amendement 68
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging K sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K sexies. overwegende dat deze 
gegevens aantonen dat in de EU-strategie 
inzake handicaps 2010-2020 niet 
voldoende nadruk is gelegd op het in 
dienst nemen van PmH en de 
intersectionele discriminatie waarmee zij 
te maken krijgen;

Or. en

Amendement 69
Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat intimidatie op de 
werkplek de toegang tot werk belemmert, 
met name voor vrouwen met een handicap;

L. overwegende dat intimidatie op de 
werkplek, met inbegrip van seksuele 
intimidatie en vergelding bij het 
aankaarten van problemen, de toegang tot 
werk en arbeid belemmert, met name voor 
vrouwen met een handicap1 bis;

_________________
1 bis 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

Or. en
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Amendement 70
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat intimidatie op de 
werkplek de toegang tot werk belemmert, 
met name voor vrouwen met een handicap;

L. overwegende dat intimidatie op de 
werkplek de toegang tot werk, het behoud 
van werk en gelijkwaardige 
loopbaantrajecten belemmert, met name 
voor vrouwen met een handicap;

Or. en

Amendement 71
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat intimidatie op de 
werkplek de toegang tot werk belemmert, 
met name voor vrouwen met een 
handicap;

L. overwegende dat intimidatie op de 
werkplek strafbaar is bij wet en derhalve 
als arbeidsmisbruik wordt aangemerkt;

Or. es

Amendement 72
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de discriminatie 
van PmH op het gebied van arbeid verband 
houdt met een gebrek aan inclusief 
onderwijs en inclusieve 
beroepsopleidingen, discriminatie op het 

M. overwegende dat de discriminatie 
van PmH op het gebied van arbeid verband 
houdt met een gebrek aan inclusief 
onderwijs en inclusieve 
beroepsopleidingen, discriminatie op het 
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gebied van huisvesting, gezondheid en een 
gebrekkige toegankelijkheid;

gebied van huisvesting, gezondheid en een 
gebrekkige toegankelijkheid; overwegende 
dat gelijke toegang tot werk voor PmH 
vaak wordt belemmerd door zowel 
barrières op de werkplek als barrières in 
de gebouwde omgeving die het moeilijk 
voor hen maken werk te vinden buiten 
beschermde werkplaatsen;

Or. en

Amendement 73
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de discriminatie 
van PmH op het gebied van arbeid verband 
houdt met een gebrek aan inclusief 
onderwijs en inclusieve 
beroepsopleidingen, discriminatie op het 
gebied van huisvesting, gezondheid en een 
gebrekkige toegankelijkheid;

M. overwegende dat de discriminatie 
van PmH op het gebied van arbeid verband 
houdt met een gebrek aan persoonlijk 
onderwijs en persoonlijke 
beroepsopleidingen in ethische en morele 
principes en waarden en in veel gevallen 
om functionele redenen door geen 
rekening te houden met de verschillende 
soorten handicaps die de noodzaak 
benadrukken om te zorgen voor 
verschillende soorten kansen en 
maatregelen die moeten worden 
toegepast;

Or. es

Amendement 74
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de discriminatie 
van PmH op het gebied van arbeid verband 

M. overwegende dat de discriminatie 
van PmH op het gebied van arbeid geen op 
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houdt met een gebrek aan inclusief 
onderwijs en inclusieve 
beroepsopleidingen, discriminatie op het 
gebied van huisvesting, gezondheid en een 
gebrekkige toegankelijkheid;

zichzelf staand probleem is maar verband 
houdt met een gebrek aan inclusief 
onderwijs en inclusieve 
beroepsopleidingen, de segregatie en 
discriminatie waarvan sprake is op het 
gebied van huisvesting, gezondheid en de 
gebrekkige toegankelijkheid van vervoer 
en andere diensten en producten enz.;

Or. en

Amendement 75
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de discriminatie 
van PmH op het gebied van arbeid verband 
houdt met een gebrek aan inclusief 
onderwijs en inclusieve 
beroepsopleidingen, discriminatie op het 
gebied van huisvesting, gezondheid en een 
gebrekkige toegankelijkheid;

M. overwegende dat de discriminatie 
van PmH op het gebied van arbeid verband 
houdt met een gebrek aan inclusief 
onderwijs en inclusieve 
beroepsopleidingen, discriminatie op het 
gebied van huisvesting, gezondheid en een 
gebrekkige toegankelijkheid, en er 
derhalve een complexere aanpak vereist 
is;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de discriminatie 
van PmH op het gebied van arbeid 
verband houdt met een gebrek aan inclusief 
onderwijs en inclusieve 
beroepsopleidingen, discriminatie op het 

M. overwegende dat de benadeling, 
uitsluiting en discriminatie van personen 
met een handicap op de arbeidsmarkt 
verband houdt met een gebrek aan inclusief 
onderwijs en inclusieve 
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gebied van huisvesting, gezondheid en een 
gebrekkige toegankelijkheid;

beroepsopleidingen, discriminatie op het 
gebied van huisvesting, gezondheid en een 
gebrekkige toegankelijkheid;

Or. en

Amendement 77
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de discriminatie 
van PmH op het gebied van arbeid verband 
houdt met een gebrek aan inclusief 
onderwijs en inclusieve 
beroepsopleidingen, discriminatie op het 
gebied van huisvesting, gezondheid en een 
gebrekkige toegankelijkheid;

M. overwegende dat de discriminatie 
van PmH op het gebied van arbeid verband 
houdt met een gebrek aan inclusief 
voorschools leren, onderwijs en inclusieve 
beroepsopleidingen, discriminatie op het 
gebied van huisvesting, gezondheid en een 
gebrekkige toegankelijkheid;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat gelijke toegang 
tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs en 
een leven lang leren cruciaal is om 
personen met een handicap in staat te 
stellen volledig deel te nemen aan de 
arbeidsmarkt en derhalve aan de 
samenleving; overwegende dat digitale en 
groene vaardigheden cruciaal zijn om 
gelijke toegang tot de huidige en 
toekomstige arbeidsmarkt te waarborgen 
voor personen met een handicap;
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Or. en

Amendement 79
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat maatregelen op 
de werkvloer van cruciaal belang zijn om 
positieve geestelijke gezondheid te 
bevorderen, en om geestelijke 
gezondheidsproblemen en psychosociale 
handicaps te voorkomen;

Or. en

Amendement 80
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de 
toegankelijkheid van de werkplek en van 
vervoers- en ondersteunende diensten voor 
PmH essentieel is om hun recht op werk uit 
te oefenen;

N. overwegende dat de 
toegankelijkheid van de werkplek en van 
vervoers- en ondersteunende diensten voor 
PmH essentieel is om hun recht op werk uit 
te oefenen; overwegende dat Richtlijn 
(EU) 2019/882 betreffende de 
toegankelijkheidsvoorschriften voor 
producten en diensten (Europese 
toegankelijkheidswetgeving), zodra de 
overgangsperiode is verstreken, een 
belangrijke basis zal vormen voor een 
samenleving zonder belemmeringen, en 
dat de omzetting ervan moet worden 
gemonitord; overwegende dat de lidstaten 
ook een gebouwde omgeving zonder 
barrières moeten bevorderen;
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Or. en

Amendement 81
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de 
toegankelijkheid van de werkplek en van 
vervoers- en ondersteunende diensten voor 
PmH essentieel is om hun recht op werk uit 
te oefenen;

N. overwegende dat de 
toegankelijkheid van de werkplek en van 
vervoers- en ondersteunende diensten, met 
name persoonlijke bijstand en 
gepersonaliseerd loopbaanadvies, voor 
PmH essentieel is ter ondersteuning van 
zelfstandig leven en hen in staat te stellen 
om hun recht op werk uit te oefenen;

Or. pl

Amendement 82
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de 
toegankelijkheid van de werkplek en van 
vervoers- en ondersteunende diensten voor 
PmH essentieel is om hun recht op werk uit 
te oefenen;

N. overwegende dat de 
toegankelijkheid van de werkplek en van 
vervoers- en ondersteunende diensten, 
evenals van de samenleving in brede zin, 
voor PmH essentieel is om hun recht op 
werk doeltreffend uit te oefenen;

Or. en

Amendement 83
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat het intrekken van 
uitkeringen zodra PmH beginnen met 
betaald werk een beleid is dat grote 
risico’s en spanningen met zich mee 
brengt, een grote belemmering voor 
toegang tot werk vormt en sociaal 
onrechtvaardig is, omdat het geen 
rekening houdt met de hogere kosten van 
het leven met een handicap;

Or. pl

Amendement 84
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de verschillende 
definities van handicaps, de verschillende 
beoordelings- en classificatiemethoden van 
handicaps in de lidstaten en het gebrek aan 
wederzijdse erkenning van de 
invaliditeitsstatus het vrije verkeer van 
PmH in de EU belemmeren;

O. overwegende dat de verschillende 
definities van handicaps, de verschillende 
beoordelingsmethoden en de diverse, vaak 
onduidelijke classificatiemethoden van 
handicaps in de lidstaten en het gebrek aan 
wederzijdse erkenning van de 
invaliditeitsstatus het vrije verkeer van 
PmH in de EU belemmeren;

Or. en

Amendement 85
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat een persoon met 
een handicap een persoon is die een 
langdurige of permanente zintuiglijke, 
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communicatie-, lichamelijke, leer- of 
psychosociale stoornis, of een combinatie 
daarvan, heeft waardoor de persoon in 
kwestie wordt beperkt of verhinderd om 
effectief en op gelijke basis met anderen 
aan de samenleving deel te nemen 
vanwege de wisselwerking met 
omgevings-, sociale en andere significante 
barrières;

Or. hu

Amendement 86
Jordi Cañas, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat lidstaten en 
Europese organisaties en bedrijven die 
inclusieve modellen van ondersteunde 
werkgelegenheid ontwikkelen waarin de 
rechten van personen met een handicap 
worden geëerbiedigd, bijdragen tot hun 
doeltreffende en onmiddellijke inclusie en 
daaropvolgende overstap naar de open 
arbeidsmarkt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat lidstaten en 
Europese organisaties en bedrijven die 
inclusieve modellen van ondersteunde 
werkgelegenheid ontwikkelen waarin de 



PE659.020v01-00 46/131 AM\1216182NL.docx

NL

rechten van personen met een handicap 
worden geëerbiedigd, bijdragen tot hun 
doeltreffende en onmiddellijke inclusie en 
latere overstap naar de open 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 88
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat bewustmaking 
van essentieel belang is om werkgevers en 
werknemers in staat te stellen adequaat te 
handelen en te reageren, op basis van 
kennis van hun rechten en plichten op het 
gebied van non-discriminatie;

Or. en

Amendement 89
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat de waarde van 
personen niet wordt afgemeten aan hun 
mate van nuttigheid of ontwikkeling van 
vaardigheden, maar wordt bepaald door 
hun eigen hoedanigheid van persoon en 
door het enkele feit dat zij bestaan;

Or. es
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Amendement 90
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat PmH met name 
kwetsbaar zijn voor de negatieve 
economische gevolgen van de COVID-19-
pandemie, en daarmee voor werkloosheid 
en armoede;

Or. pl

Amendement 91
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat er geen zwarte, 
Aziatische of tot een minderheid 
behorende commissarissen zijn en slechts 
24 leden van het Europees Parlement die 
tot deze categorie behoren;1 bis

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

Or. en

Amendement 92
Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat discriminatie en 
een gebrek aan diversiteit op de werkplek 
gepaard gaan met aanzienlijke menselijke 
en economische kosten;

Or. en

Amendement 93
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging O ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O ter. overwegende dat nieuwe 
technologieën, in het bijzonder AI-
systemen, het potentieel hebben om bij te 
dragen aan de ontwikkeling van 
efficiënte, toegankelijke en niet-
discriminerende wervingsprocessen, maar 
dat bij niet-inclusieve technologische 
ontwikkelingen het risico bestaat dat er 
nieuwe barrières en vormen van 
discriminatie ontstaan; overwegende dat 
in artikel 9 van het UNCRPD op gelijke 
voet toegankelijkheid tot informatie- en 
communicatietechnologieën en -systemen 
wordt geëist;

Or. en

Amendement 94
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging O ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O ter. overwegende dat PmH in alle 
stadia van hun leven welkom moeten zijn, 
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inclusief hun ontwikkeling in de 
baarmoeder;

Or. es

Amendement 95
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten om hun inzet voor de inclusieve 
gelijkheid van PmH te herbevestigen, het 
UNCRPD volledig uit te voeren en meer 
inspanningen te leveren om eeninclusieve, 
toegankelijke en niet-discriminerende EU-
arbeidsmarkt te creëren voor PmH en voor 
iedereen;

1. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten om hun inzet voor de inclusieve 
gelijkheid van PmH te herbevestigen, het 
UNCRPD, met inbegrip van artikel 27 
inzake arbeid en werkgelegenheid, 
volledig uit te voeren; verzoekt hen hiertoe 
meer inspanningen te leveren om een
inclusieve, toegankelijke en niet-
discriminerende EU-arbeidsmarkt te 
creëren voor PmH en voor iedereen, in 
naleving van het EU-verdrag, de rechten 
waarnaar wordt verwezen in de EPSR en 
de internationale waarden die zijn 
verankerd in de Agenda 2030 van de VN 
en de SDG’s;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten om hun inzet voor de inclusieve 
gelijkheid van PmH te herbevestigen, het 
UNCRPD volledig uit te voeren en meer 
inspanningen te leveren om een inclusieve, 

1. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten om hun inzet voor de inclusieve 
gelijkheid van PmH te herbevestigen, het 
UNCRPD volledig uit te voeren en meer 
inspanningen te leveren om de 
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toegankelijke en niet-discriminerende EU-
arbeidsmarkt te creëren voor PmH en voor 
iedereen;

totstandbrenging op lidstaatniveau van 
een inclusieve, toegankelijke en niet-
discriminerende arbeidsmarkt voor PmH 
en voor iedereen te ondersteunen;

Or. it

Amendement 97
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten om hun inzet voor de inclusieve 
gelijkheid van PmH te herbevestigen, het 
UNCRPD volledig uit te voeren en meer 
inspanningen te leveren om een inclusieve, 
toegankelijke en niet-discriminerende EU-
arbeidsmarkt te creëren voor PmH en voor 
iedereen;

1. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten om hun inzet voor de inclusieve 
gelijkheid van PmH te herbevestigen, het 
UNCRPD volledig en consequent uit te 
voeren en meer inspanningen te leveren om 
een inclusieve, toegankelijke en niet-
discriminerende EU-arbeidsmarkt te 
creëren voor PmH en voor iedereen;

Or. en

Amendement 98
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten om hun inzet voor de inclusieve 
gelijkheid van PmH te herbevestigen, het 
UNCRPD volledig uit te voeren en meer 
inspanningen te leveren om een 
inclusieve, toegankelijke en niet-
discriminerende EU-arbeidsmarkt te 
creëren voor PmH en voor iedereen;

1. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten om hun inzet voor de inclusieve 
gelijkheid van PmH te herbevestigen, het 
UNCRPD uit te voeren en zich in te 
spannen om een inclusieve, toegankelijke 
en niet-discriminerende EU-arbeidsmarkt 
te creëren voor PmH en voor iedereen;

Or. es
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Amendement 99
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat er zo spoedig 
mogelijk een herziening moet 
plaatsvinden van de richtlijn voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep om deze 
volledig te harmoniseren met de 
bepalingen van het UNCRPD door een 
participatief proces in te voeren waarmee 
wordt beoogd een rechtstreekse en 
volledige betrokkenheid te waarborgen 
van organisaties die personen met een 
handicap vertegenwoordigen;

Or. en

Amendement 100
Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een integrale 
levenscyclusbeleidsbenadering aan te 
nemen om de preventie van discriminatie 
te bevorderen en doeltreffende retentie en 
inclusie van PmH op de arbeidsmarkt te 
garanderen;

Or. en

Amendement 101
Marc Angel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. spoort de Raad aan de 
onderhandelingen over het voorstel voor 
een horizontale richtlijn inzake gelijke 
behandeling te deblokkeren;

Or. en

Amendement 102
Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. verzoekt de EU en de 
lidstaten het optionele protocol bij het 
UNCRPD te ratificeren;

Or. en

Amendement 103
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie onderzoek 
te ondersteunen naar de kenmerken en 
diversiteit van modellen van beschermde 
arbeid, waarin beste praktijken worden 
gedetecteerd en waarmee naleving van de 
EU-wetgeving wordt gewaarborgd;

Or. en
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Amendement 104
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om universele ontwerpnormen en 
-richtsnoeren aan te nemen inzake de 
toegankelijkheid van omgevingen, 
programma’s, diensten en producten;

2. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om universele ontwerpnormen en 
-richtsnoeren aan te nemen inzake de 
toegankelijkheid van omgevingen, 
programma’s, diensten en producten – 
waaronder werkplaatsen en de 
bijbehorende apparatuur en 
voorzieningen – zodat ze door iedereen 
kunnen worden gebruikt;

Or. en

Amendement 105
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om universele ontwerpnormen en 
-richtsnoeren aan te nemen inzake de 
toegankelijkheid van omgevingen, 
programma’s, diensten en producten;

2. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om universele 
ontwerpstandaarden en -gidsen aan te 
nemen inzake de toegankelijkheid van 
omgevingen, programma’s, diensten en 
producten;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten rekening te 
houden met de verschillende vormen van 
invaliditeit en specifieke handicaps als 
doofblindheid te erkennen teneinde 
toegang tot de arbeidsmarkt te faciliteren 
op basis van de specifieke kenmerken van 
elke handicap;

Or. en

Amendement 107
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van 
Sparrentak, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen 
voor redelijke aanpassingen voor PmH op 
de werkplek en om op dat gebied 
toegankelijke opleidingen aan te bieden 
voor werkgevers en PmH; verzoekt de 
Commissie om duidelijke EU-richtsnoeren 
inzake RA op te stellen en daarbij aan te 
geven welke vormen RA kan aannemen 
rekening houdend met de behoeften van 
het individu, zodat artikel 5 van de 
Richtlijn doeltreffend kan worden omgezet 
in nationaal recht; verzoekt de Commissie 
indien nodig inbreukprocedures in te 
leiden;

3. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat redelijke aanpassingen voor 
PmH worden gedaan op de werkplek; 
verzoekt de Commissie om duidelijke EU-
richtsnoeren inzake redelijke 
aanpassingen op te stellen en daarbij aan 
te geven welke vormen RA kan aannemen 
rekening houdend met de behoeften van 
het individu, zodat artikel 5 van de 
Richtlijn doeltreffend kan worden omgezet 
in nationaal recht; verzoekt de Commissie 
indien nodig inbreukprocedures in te 
leiden; verzoekt de lidstaten 
ondersteunend en oriënterend materiaal 
samen te stellen en relevante opleidingen 
aan te bieden in toegankelijke formaten 
voor werkgevers, gezagsdragers en PmH, 
teneinde de nodige kennis en 
vaardigheden te ontwikkelen en het 
nodige bewustzijn te kweken omtrent de 
praktische uitvoering van redelijke 
aanpassingen, en hiermee ook de mythe 
de wereld uit te helpen dat deze 
aanpassingen exorbitant duur zouden 
zijn;
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Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen 
voor redelijke aanpassingen voor PmH op 
de werkplek en om op dat gebied 
toegankelijke opleidingen aan te bieden 
voor werkgevers en PmH; verzoekt de 
Commissie om duidelijke EU-richtsnoeren 
inzake RA op te stellen en daarbij aan te 
geven welke vormen RA kan aannemen 
rekening houdend met de behoeften van 
het individu, zodat artikel 5 van de 
Richtlijn doeltreffend kan worden omgezet 
in nationaal recht; verzoekt de Commissie 
indien nodig inbreukprocedures in te 
leiden;

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen 
voor redelijke aanpassingen voor PmH op 
de werkplek en om op dat gebied 
toegankelijke opleidingen aan te bieden 
voor werkgevers en PmH; verzoekt de 
Commissie om duidelijke EU-richtsnoeren 
inzake RA op te stellen en daarbij aan te 
geven welke vormen RA kan aannemen 
rekening houdend met de behoeften van 
het individu, zodat artikel 5 van de 
Richtlijn doeltreffend kan worden omgezet 
in nationaal recht; verzoekt de Commissie 
indien nodig inbreukprocedures in te 
leiden; verzoekt de Commissie een 
sanctiesysteem voor te stellen om te 
garanderen dat het niet uitvoeren van 
redelijke aanpassingen als discriminatie 
wordt beschouwd; verzoekt de lidstaten 
binnen hun ondersteunende regelingen 
voor personen met een handicap 
bepalingen op te nemen die garanderen 
dat niet kan worden betoogd dat redelijke 
aanpassingen een onevenredige last 
vormen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen 
voor redelijke aanpassingen voor PmH op 
de werkplek en om op dat gebied 
toegankelijke opleidingen aan te bieden 
voor werkgevers en PmH; verzoekt de 
Commissie om duidelijke EU-richtsnoeren 
inzake RA op te stellen en daarbij aan te 
geven welke vormen RA kan aannemen 
rekening houdend met de behoeften van 
het individu, zodat artikel 5 van de 
Richtlijn doeltreffend kan worden omgezet 
in nationaal recht; verzoekt de Commissie 
indien nodig inbreukprocedures in te 
leiden;

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen 
voor redelijke aanpassingen voor PmH op 
de werkplek, om op dat gebied 
toegankelijke opleidingen aan te bieden 
voor werkgevers en PmH en om ook 
buiten de werkplek toegankelijke 
infrastructuur te garanderen om het 
vervoer naar de werkplek te 
vergemakkelijken; verzoekt de Commissie 
om duidelijke EU-richtsnoeren inzake RA 
op te stellen en daarbij aan te geven welke 
vormen RA kan aannemen rekening 
houdend met de behoeften van het 
individu, zodat artikel 5 van de Richtlijn 
doeltreffend kan worden omgezet in 
nationaal recht; verzoekt de Commissie 
indien nodig inbreukprocedures in te 
leiden;

Or. en

Amendement 110
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen 
voor redelijke aanpassingen voor PmH op 
de werkplek en om op dat gebied 
toegankelijke opleidingen aan te bieden 
voor werkgevers en PmH; verzoekt de 
Commissie om duidelijke EU-richtsnoeren 
inzake RA op te stellen en daarbij aan te 
geven welke vormen RA kan aannemen 
rekening houdend met de behoeften van 
het individu, zodat artikel 5 van de 
Richtlijn doeltreffend kan worden omgezet 
in nationaal recht; verzoekt de Commissie 
indien nodig inbreukprocedures in te 
leiden;

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen 
voor redelijke aanpassingen voor PmH op 
de werkplek en om op dat gebied 
toegankelijke opleidingen aan te bieden 
voor werkgevers en PmH en hun collega’s 
en hen hiervan bewust te maken; verzoekt 
de Commissie om duidelijke EU-
richtsnoeren inzake RA op te stellen en 
daarbij aan te geven welke vormen RA kan 
aannemen rekening houdend met de 
behoeften van het individu, zodat artikel 5 
van de Richtlijn doeltreffend kan worden 
omgezet in nationaal recht met de steun 
van de lidstaten en de EU, zodat RA geen 
onevenredige last kunnen zijn;
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Or. es

Amendement 111
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen 
voor redelijke aanpassingen voor PmH op 
de werkplek en om op dat gebied 
toegankelijke opleidingen aan te bieden 
voor werkgevers en PmH; verzoekt de 
Commissie om duidelijke EU-richtsnoeren 
inzake RA op te stellen en daarbij aan te 
geven welke vormen RA kan aannemen 
rekening houdend met de behoeften van 
het individu, zodat artikel 5 van de 
Richtlijn doeltreffend kan worden omgezet 
in nationaal recht; verzoekt de Commissie 
indien nodig inbreukprocedures in te 
leiden;

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen 
voor redelijke aanpassingen voor PmH op 
de werkplek zonder dat hiervoor kosten in 
rekening worden gebracht bij de 
werknemer en om op dat gebied 
toegankelijke opleidingen aan te bieden 
voor werkgevers en PmH; verzoekt de 
Commissie om duidelijke EU-richtsnoeren 
inzake RA op te stellen en daarbij aan te 
geven welke vormen RA kan aannemen 
rekening houdend met de behoeften van 
het individu, zodat artikel 5 van de 
Richtlijn doeltreffend kan worden omgezet 
in nationaal recht; verzoekt de Commissie 
indien nodig inbreukprocedures in te 
leiden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen 
voor redelijke aanpassingen voor PmH op 
de werkplek en om op dat gebied 
toegankelijke opleidingen aan te bieden 
voor werkgevers en PmH; verzoekt de 
Commissie om duidelijke EU-richtsnoeren 
inzake RA op te stellen en daarbij aan te 

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen 
voor redelijke aanpassingen voor PmH op 
de werkplek en om op dat gebied 
toegankelijke opleidingen aan te bieden 
voor werkgevers en PmH; verzoekt de 
Commissie om duidelijke EU-richtsnoeren 
inzake RA op te stellen en daarbij aan te 
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geven welke vormen RA kan aannemen 
rekening houdend met de behoeften van 
het individu, zodat artikel 5 van de 
Richtlijn doeltreffend kan worden omgezet 
in nationaal recht; verzoekt de Commissie 
indien nodig inbreukprocedures in te 
leiden;

geven welke vormen RA kan aannemen 
rekening houdend met de behoeften van 
het individu, zodat artikel 5 van de 
Richtlijn doeltreffend kan worden omgezet 
in nationaal recht;

Or. it

Amendement 113
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek te 
hanteren, met sancties voor inbreuken, 
waaronder boetes, die moeten worden 
gebruikt om te investeren in inclusieve 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s voor 
PmH; verzoekt de lidstaten ook om 
verplichte jaarlijkse diversiteitsplannen 
met streefdoelen en periodieke evaluaties 
uit te voeren en werkgevers te 
ondersteunen bij het aanwerven van PmH, 
bijvoorbeeld door een vrijwillige lijst van 
sollicitanten met een handicap op te stellen 
waaruit kandidaten kunnen worden 
geselecteerd; verzoekt de lidstaten te 
voorzien in opleidingen over de 
toepasselijke regels;

4. verzoekt de lidstaten om 
werkgevers te ondersteunen bij het 
aanwerven van PmH, bijvoorbeeld door 
een vrijwillige lijst van sollicitanten met 
een handicap op te stellen waaruit 
kandidaten kunnen worden geselecteerd;

Or. en

Amendement 114
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek te 
hanteren, met sancties voor inbreuken, 
waaronder boetes, die moeten worden 
gebruikt om te investeren in inclusieve 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s voor PmH; 
verzoekt de lidstaten ook om verplichte 
jaarlijkse diversiteitsplannen met 
streefdoelen en periodieke evaluaties uit te 
voeren en werkgevers te ondersteunen bij 
het aanwerven van PmH, bijvoorbeeld door 
een vrijwillige lijst van sollicitanten met 
een handicap op te stellen waaruit 
kandidaten kunnen worden geselecteerd; 
verzoekt de lidstaten te voorzien in 
opleidingen over de toepasselijke regels;

4. verzoekt de lidstaten om verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek te 
hanteren teneinde een inclusieve werkplek 
te bevorderen door middel van 
doeltreffende sancties voor inbreuken, 
waaronder boetes, die moeten worden 
gebruikt om te investeren in inclusieve 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s voor PmH, 
publieke en private ondernemingen te 
helpen met de uitvoering van verplichte 
jaarlijkse diversiteitsplannen met vaste 
streefdoelen en periodieke evaluaties, en 
werkgevers te ondersteunen bij het 
aanwerven van PmH, onder meer door een 
vrijwillige lijst van sollicitanten met een 
handicap op te stellen waaruit kandidaten 
kunnen worden geselecteerd; verzoekt de 
lidstaten de invoering van quota te 
combineren met opleidingen voor 
werkgevers over de inhoud en reikwijdte 
van de nationale toepasselijke regels; 
verzoekt de lidstaten openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening te belasten met 
het opstellen van een vrijwillige lijst van 
werkzoekenden om werkgevers te helpen 
aan de quota inzake diversiteit te voldoen;

Or. en

Amendement 115
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek te 
hanteren, met sancties voor inbreuken, 
waaronder boetes, die moeten worden 
gebruikt om te investeren in inclusieve 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s voor 

4. verzoekt de lidstaten om jaarlijkse 
bewustmakingsplannen inzake handicaps 
uit te voeren en werkgevers te 
ondersteunen bij het aanwerven van PmH, 
door een dienst op te zetten die helpt bij 
het selecteren en volgen van de kandidaten 
die het meest geschikt zijn voor de functie 
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PmH; verzoekt de lidstaten ook om 
verplichte jaarlijkse diversiteitsplannen 
met streefdoelen en periodieke evaluaties 
uit te voeren en werkgevers te 
ondersteunen bij het aanwerven van PmH, 
bijvoorbeeld door een vrijwillige lijst van 
sollicitanten met een handicap op te 
stellen waaruit kandidaten kunnen worden 
geselecteerd; verzoekt de lidstaten te 
voorzien in opleidingen over de 
toepasselijke regels;

via het officiële arbeidsbureau;

Or. es

Amendement 116
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek te 
hanteren, met sancties voor inbreuken, 
waaronder boetes, die moeten worden 
gebruikt om te investeren in inclusieve 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s voor PmH; 
verzoekt de lidstaten ook om verplichte 
jaarlijkse diversiteitsplannen met 
streefdoelen en periodieke evaluaties uit te 
voeren en werkgevers te ondersteunen bij 
het aanwerven van PmH, bijvoorbeeld door 
een vrijwillige lijst van sollicitanten met 
een handicap op te stellen waaruit 
kandidaten kunnen worden geselecteerd; 
verzoekt de lidstaten te voorzien in 
opleidingen over de toepasselijke regels;

4. verzoekt de lidstaten om verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek te 
hanteren, met sancties voor inbreuken, 
waaronder boetes, die moeten worden 
gebruikt om te investeren in inclusieve 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s voor PmH; 
onderstreept dat deze maatregelen 
evenredig moeten zijn rekening houdend 
met kleine structuren; verzoekt de 
lidstaten ook om verplichte jaarlijkse 
diversiteitsplannen met streefdoelen en 
periodieke evaluaties uit te voeren en 
werkgevers te ondersteunen bij het 
aanwerven van PmH, bijvoorbeeld door 
een vrijwillige lijst van sollicitanten met 
een handicap op te stellen waaruit 
kandidaten kunnen worden geselecteerd; 
verzoekt de lidstaten te voorzien in 
opleidingen over de toepasselijke regels;

Or. fr
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Amendement 117
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek te 
hanteren, met sancties voor inbreuken, 
waaronder boetes, die moeten worden 
gebruikt om te investeren in inclusieve 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s voor 
PmH; verzoekt de lidstaten ook om 
verplichte jaarlijkse diversiteitsplannen met 
streefdoelen en periodieke evaluaties uit te 
voeren en werkgevers te ondersteunen bij 
het aanwerven van PmH, bijvoorbeeld door 
een vrijwillige lijst van sollicitanten met 
een handicap op te stellen waaruit 
kandidaten kunnen worden geselecteerd; 
verzoekt de lidstaten te voorzien in 
opleidingen over de toepasselijke regels;

4. moedigt de lidstaten aan om 
verplichte quota inzake diversiteit op de 
werkplek te hanteren, met sancties voor 
inbreuken, en om verplichte jaarlijkse 
diversiteitsplannen met streefdoelen en 
periodieke evaluaties uit te voeren en 
werkgevers te ondersteunen bij het 
aanwerven van PmH, bijvoorbeeld door 
een vrijwillige lijst van sollicitanten met 
een handicap op te stellen waaruit 
kandidaten kunnen worden geselecteerd; 
verzoekt de lidstaten te voorzien in 
opleidingen over de toepasselijke regels;

Or. en

Amendement 118
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek te 
hanteren, met sancties voor inbreuken, 
waaronder boetes, die moeten worden 
gebruikt om te investeren in inclusieve 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s voor 
PmH; verzoekt de lidstaten ook om 
verplichte jaarlijkse diversiteitsplannen 
met streefdoelen en periodieke evaluaties 
uit te voeren en werkgevers te 

4. verzoekt de lidstaten om beste 
praktijken uit te wisselen teneinde een 
gerichte mix van maatregelen vast te 
stellen en toe te passen om het op gelijke 
voet in dienst nemen van PmH te 
bevorderen, met inbegrip van verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek, 
stimuleringsprogramma’s, jaarlijkse 
diversiteitsplannen met streefdoelen en 
periodieke evaluaties en maatregelen om 
werkgevers te ondersteunen bij het 
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ondersteunen bij het aanwerven van PmH, 
bijvoorbeeld door een vrijwillige lijst van 
sollicitanten met een handicap op te stellen 
waaruit kandidaten kunnen worden 
geselecteerd; verzoekt de lidstaten te 
voorzien in opleidingen over de 
toepasselijke regels;

aanwerven van PmH, bijvoorbeeld door 
een vrijwillige lijst van sollicitanten met 
een handicap op te stellen waaruit 
kandidaten kunnen worden geselecteerd;

Or. en

Amendement 119
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek te 
hanteren, met sancties voor inbreuken, 
waaronder boetes, die moeten worden 
gebruikt om te investeren in inclusieve 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s voor PmH; 
verzoekt de lidstaten ook om verplichte 
jaarlijkse diversiteitsplannen met 
streefdoelen en periodieke evaluaties uit te 
voeren en werkgevers te ondersteunen bij 
het aanwerven van PmH, bijvoorbeeld door 
een vrijwillige lijst van sollicitanten met 
een handicap op te stellen waaruit 
kandidaten kunnen worden geselecteerd; 
verzoekt de lidstaten te voorzien in 
opleidingen over de toepasselijke regels;

4. verzoekt de lidstaten om verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek te 
hanteren, met doeltreffende, evenredige en 
ontmoedigende sancties voor inbreuken, 
waaronder boetes, die moeten worden 
gebruikt om te investeren in inclusieve 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s voor PmH; 
verzoekt de lidstaten ook om verplichte 
jaarlijkse diversiteitsplannen met 
streefdoelen en periodieke evaluaties uit te 
voeren en werkgevers te ondersteunen bij 
het aanwerven van PmH, bijvoorbeeld door 
een vrijwillige lijst van sollicitanten met 
een handicap op te stellen waaruit 
kandidaten kunnen worden geselecteerd; 
verzoekt de lidstaten te voorzien in 
opleidingen over de toepasselijke regels;

Or. en

Amendement 120
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek te 
hanteren, met sancties voor inbreuken, 
waaronder boetes, die moeten worden 
gebruikt om te investeren in inclusieve 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s voor PmH; 
verzoekt de lidstaten ook om verplichte 
jaarlijkse diversiteitsplannen met 
streefdoelen en periodieke evaluaties uit te 
voeren en werkgevers te ondersteunen bij 
het aanwerven van PmH, bijvoorbeeld door 
een vrijwillige lijst van sollicitanten met 
een handicap op te stellen waaruit 
kandidaten kunnen worden geselecteerd; 
verzoekt de lidstaten te voorzien in 
opleidingen over de toepasselijke regels;

4. verzoekt de lidstaten om verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek te 
hanteren, met sancties voor inbreuken, 
waaronder boetes, die moeten worden 
gebruikt om te investeren in inclusieve 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s voor PmH; 
verzoekt de lidstaten ook om verplichte 
jaarlijkse diversiteitsplannen met 
streefdoelen en periodieke evaluaties uit te 
voeren en werkgevers te ondersteunen bij 
het aanwerven van PmH, bijvoorbeeld door 
een vrijwillige lijst van of één loket voor 
sollicitanten met een handicap op te stellen 
waaruit kandidaten kunnen worden 
geselecteerd; verzoekt de lidstaten te 
voorzien in opleidingen over de 
toepasselijke regels;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek te 
hanteren, met sancties voor inbreuken, 
waaronder boetes, die moeten worden 
gebruikt om te investeren in inclusieve 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s voor PmH; 
verzoekt de lidstaten ook om verplichte 
jaarlijkse diversiteitsplannen met 
streefdoelen en periodieke evaluaties uit te 
voeren en werkgevers te ondersteunen bij 
het aanwerven van PmH, bijvoorbeeld door 
een vrijwillige lijst van sollicitanten met 
een handicap op te stellen waaruit 
kandidaten kunnen worden geselecteerd; 

4. verzoekt de lidstaten om verplichte 
quota inzake diversiteit op de werkplek te 
hanteren, met sancties voor inbreuken, 
waaronder boetes, die moeten worden 
gebruikt om te investeren in inclusieve 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s voor PmH; 
verzoekt de lidstaten ook om verplichte 
jaarlijkse diversiteitsplannen met 
streefdoelen en periodieke evaluaties uit te 
voeren en werkgevers te ondersteunen bij 
het aanwerven van PmH, bijvoorbeeld door 
een vrijwillige lijst van, of één loket voor, 
sollicitanten met een handicap op te stellen 
waaruit kandidaten kunnen worden 
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verzoekt de lidstaten te voorzien in 
opleidingen over de toepasselijke regels;

geselecteerd; verzoekt de lidstaten te 
voorzien in opleidingen over de 
toepasselijke regels;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de EU-instellingen het 
goede voorbeeld te geven door 
diversiteitsquota vast te stellen, interne 
richtsnoeren voor RA te ontwikkelen, 
volledige toegankelijkheid in het 
wervingsproces en op de werkplek te 
waarborgen en PmH in dienst te nemen op 
alle niveaus; verzoekt de lidstaten hetzelfde 
te doen binnen hun overheidsinstanties;

5. verzoekt de EU-instellingen het 
goede voorbeeld te geven door een 
diversiteitsquotum en een specifiek 
diversiteitsquotum voor PmH vast te 
stellen, interne richtsnoeren voor redelijke 
aanpassingen te ontwikkelen, eerlijkheid 
en volledige toegankelijkheid in het 
wervingsproces en op de werkplek te 
waarborgen en personen met allerlei 
soorten handicaps in dienst te nemen op 
alle niveaus; verzoekt de lidstaten hetzelfde 
te doen binnen hun overheidsinstanties;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de EU-instellingen het 
goede voorbeeld te geven door 
diversiteitsquota vast te stellen, interne 
richtsnoeren voor RA te ontwikkelen, 
volledige toegankelijkheid in het 
wervingsproces en op de werkplek te 
waarborgen en PmH in dienst te nemen op 

5. verzoekt de EU-instellingen het 
goede voorbeeld te geven door interne 
richtsnoeren voor RA te ontwikkelen, 
eerlijkheid en volledige toegankelijkheid 
in het wervingsproces en op de werkplek te 
waarborgen, PmH in dienst te nemen op 
alle niveaus en actief op zoek te gaan naar 
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alle niveaus; verzoekt de lidstaten hetzelfde 
te doen binnen hun overheidsinstanties;

PmH om vacatures te vullen; verzoekt de 
lidstaten hetzelfde te doen binnen hun 
overheidsinstanties;

Or. en

Amendement 124
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de EU-instellingen het 
goede voorbeeld te geven door 
diversiteitsquota vast te stellen, interne 
richtsnoeren voor RA te ontwikkelen, 
volledige toegankelijkheid in het 
wervingsproces en op de werkplek te 
waarborgen en PmH in dienst te nemen op 
alle niveaus; verzoekt de lidstaten hetzelfde 
te doen binnen hun overheidsinstanties;

5. verzoekt de EU-instellingen het 
goede voorbeeld te geven door quota met 
betrekking tot de aanstelling van PmH 
vast te stellen, interne richtsnoeren voor 
RA te ontwikkelen, volledige 
toegankelijkheid in het wervingsproces en 
op de werkplek te waarborgen en PmH in 
dienst te nemen op alle niveaus; verzoekt 
de lidstaten hetzelfde te doen binnen hun 
overheidsinstanties;

Or. fr

Amendement 125
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de EU-instellingen het 
goede voorbeeld te geven door 
diversiteitsquota vast te stellen, interne 
richtsnoeren voor RA te ontwikkelen, 
volledige toegankelijkheid in het 
wervingsproces en op de werkplek te 
waarborgen en PmH in dienst te nemen op 
alle niveaus; verzoekt de lidstaten hetzelfde 
te doen binnen hun overheidsinstanties;

5. verzoekt de EU-instellingen het 
goede voorbeeld te geven door interne 
richtsnoeren voor RA te ontwikkelen en 
volledige toegankelijkheid in het 
wervingsproces en op de werkplek te 
waarborgen voor PmH op alle niveaus; 
verzoekt de lidstaten hetzelfde te doen 
binnen hun overheidsinstanties;
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Or. en

Amendement 126
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de EU-instellingen het 
goede voorbeeld te geven door 
diversiteitsquota vast te stellen, interne 
richtsnoeren voor RA te ontwikkelen, 
volledige toegankelijkheid in het 
wervingsproces en op de werkplek te 
waarborgen en PmH in dienst te nemen op 
alle niveaus; verzoekt de lidstaten hetzelfde 
te doen binnen hun overheidsinstanties;

5. verzoekt de EU-instellingen het 
goede voorbeeld te geven door voordeel te 
halen uit het werven van een PmH, RA 
toe te passen en volledige toegankelijkheid 
in het wervingsproces en op de werkplek te 
waarborgen en PmH in dienst te nemen op 
alle niveaus; verzoekt de lidstaten hetzelfde 
te doen binnen hun overheidsinstanties;

Or. es

Amendement 127
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. betreurt de negatieve effecten van 
de bezuinigingsmaatregelen op EU- en 
lidstaatniveau op de vooruitzichten op 
werk en arbeidsvoorwaarden van 
personen met een handicap ten zeerste, 
aangezien de discriminatie en sociale 
uitsluiting erdoor zijn verergerd; 
onderstreept dat de 
bezuinigingsmaatregelen urgent moeten 
worden ingetrokken en dat de 
arbeidsrechten van en een adequate 
levensstandaard voor alle personen met 
een handicap volledig moeten worden 
gegarandeerd, in overeenstemming met 
het UNCRPD;
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Or. en

Amendement 128
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten en bedrijven te 
helpen door gerichte positieve-
actiemaatregelen aan te bieden om 
intersectionele nadelen aan te pakken;

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om een
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten en bedrijven te 
helpen door gerichte positieve-
actiemaatregelen aan te bieden om 
intersectionele nadelen aan te pakken;

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
zoals aangepaste wervingsprocedures, 
“job carving”/op maat gemaakte banen, 
gedeelde banen, individuele plaatsing en 
ondersteuning en inclusieve 
ondernemingen, bedrijven die PmH in 
dienst nemen of beroepsopleidingen of 
stageplaatsen aanbieden te ondersteunen 
met fiscale prikkels en andere financiële 
steunmaatregelen, inclusieve bedrijven die 
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PmH in dienst nemen op de open 
arbeidsmarkt te ondersteunen via 
overheidsopdrachten, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen met betrekking 
tot het in dienst nemen van PmH te 
bevorderen en werkgevers op de hoogte te 
brengen van dit beleid en deze 
stimuleringsmaatregelen; verzoekt de 
lidstaten bedrijven te ondersteunen door 
gerichte positieve-actiemaatregelen aan te 
bieden om intersectionele nadelen aan te 
pakken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten en bedrijven te helpen 
door gerichte positieve-actiemaatregelen 
aan te bieden om intersectionele nadelen 
aan te pakken;

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven die deel uitmaken van 
het model van de sociale economie en hun 
winsten herinvesteren in sociale 
doelstellingen te ondersteunen via 
overheidsopdrachten overeenkomstig 
Richtlijn 2014/24/EU, op maat gemaakte 
modellen van arbeidsbemiddeling te 
bevorderen en bedrijven te helpen door 
gerichte positieve-actiemaatregelen aan te 
bieden om intersectionele nadelen aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 131
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Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten en bedrijven te helpen 
door gerichte positieve-actiemaatregelen 
aan te bieden om intersectionele nadelen 
aan te pakken;

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven die deel uitmaken van 
het model van de sociale economie en hun 
winsten herinvesteren in sociale 
doelstellingen te ondersteunen via 
overheidsopdrachten, op maat gemaakte 
modellen van arbeidsbemiddeling te 
bevorderen en bedrijven te helpen door 
gerichte positieve-actiemaatregelen aan te 
bieden om intersectionele nadelen aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 132
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten en bedrijven te helpen 
door gerichte positieve-actiemaatregelen 
aan te bieden om intersectionele nadelen 
aan te pakken;

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
ondersteunde werkgelegenheid op grote 
schaal uit te rollen, profijt te halen uit de 
Europese ervaringen op dit gebied, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten en bedrijven te helpen 
door gerichte positieve-actiemaatregelen 
aan te bieden om intersectionele nadelen 
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aan te pakken;

Or. pl

Amendement 133
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten en bedrijven te 
helpen door gerichte positieve-
actiemaatregelen aan te bieden om 
intersectionele nadelen aan te pakken;

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten;

Or. es

Amendement 134
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten en bedrijven te helpen 
door gerichte positieve-actiemaatregelen 
aan te bieden om intersectionele nadelen 

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten, op maat gemaakte 
modellen van arbeidsbemiddeling te 
bevorderen en bedrijven te helpen door 
gerichte positieve-actiemaatregelen aan te 
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aan te pakken; bieden om intersectionele nadelen aan te 
pakken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten en bedrijven te helpen 
door gerichte positieve-actiemaatregelen 
aan te bieden om intersectionele nadelen 
aan te pakken;

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid, met inbegrip van 
flexibele arbeidsregelingen voor PmH, 
aan te nemen, bedrijven die PmH in dienst 
nemen te ondersteunen met fiscale prikkels 
en andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten en bedrijven te helpen 
door gerichte positieve-actiemaatregelen 
aan te bieden om intersectionele nadelen 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 136
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten en bedrijven te helpen 

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
kleine en middelgrote ondernemingen die 
PmH in dienst nemen te ondersteunen met 
fiscale prikkels en andere financiële 
steunmaatregelen, inclusieve bedrijven te 
ondersteunen via overheidsopdrachten en 
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door gerichte positieve-actiemaatregelen 
aan te bieden om intersectionele nadelen 
aan te pakken;

bedrijven te helpen door gerichte positieve-
actiemaatregelen aan te bieden om 
intersectionele nadelen aan te pakken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om een 
duurzaam inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te 
ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten en bedrijven te helpen 
door gerichte positieve-actiemaatregelen 
aan te bieden om intersectionele nadelen 
aan te pakken;

6. verzoekt de lidstaten om een 
inclusief werkgelegenheidsbeleid aan te 
nemen, bedrijven die PmH in dienst nemen 
te ondersteunen met fiscale prikkels en 
andere financiële steunmaatregelen, 
inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten en bedrijven te helpen 
door gerichte positieve-actiemaatregelen 
aan te bieden om intersectionele nadelen 
aan te pakken;

Or. it

Amendement 138
Sandra Pereira
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat systemen voor 
ondersteuning van indienstneming de 
loonkosten van PmH niet kunnen 
verlagen, met name via medefinanciering 
door de overheid; wijst erop dat de 
indienstneming van PmH gebaseerd moet 
zijn op het op andere werknemers 
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toegepaste werkgelegenheidskader, wat 
betreft loon of arbeidstijd, waarbij dat 
kader op hun behoeften wordt afgestemd; 
is van mening dat PmH niet in de 
arbeidsmarkt kunnen worden opgenomen 
zonder een algemeen kader van 
arbeidswetgeving, loonsverhogingen en 
bevordering van collectieve 
onderhandelingen;

Or. pt

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om dringend maatregelen te 
nemen om de belangrijkste ontwikkelingen 
met betrekking tot werk in de toekomst te 
beoordelen vanuit het oogpunt van 
invaliditeit en daarbij PmH te betrekken, 
en om inclusieve initiatieven te 
identificeren en te lanceren die gericht zijn 
op levenslang leren en op de ontwikkeling 
van vaardigheden voor PwD van jongs af 
aan;

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om dringend maatregelen te 
nemen om de belangrijkste ontwikkelingen 
met betrekking tot werk in de toekomst te 
beoordelen vanuit het oogpunt van 
invaliditeit en PmH daarbij actief te 
betrekken, en om specifieke acties te 
identificeren en te lanceren om werk 
inclusiever te maken met het oog op de 
diversiteit en intersectionele identiteit van 
PmH; benadrukt in dat kader het belang 
van inclusieve en toegankelijke 
initiatieven die gericht zijn op levenslang 
leren en op de ontwikkeling van 
vaardigheden voor PmH van jongs af aan, 
afgestemd op de dynamische realiteit en 
eisen van de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 140
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om dringend maatregelen te 
nemen om de belangrijkste ontwikkelingen 
met betrekking tot werk in de toekomst te 
beoordelen vanuit het oogpunt van 
invaliditeit en daarbij PmH te betrekken, 
en om inclusieve initiatieven te 
identificeren en te lanceren die gericht zijn 
op levenslang leren en op de ontwikkeling 
van vaardigheden voor PwD van jongs af 
aan;

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om dringend maatregelen te 
nemen om de belangrijkste ontwikkelingen 
met betrekking tot werk in de toekomst te 
beoordelen vanuit het oogpunt van 
invaliditeit en daarbij PmH te betrekken, 
om inclusieve initiatieven te identificeren 
en te lanceren die gericht zijn op 
levenslang leren en op de ontwikkeling van 
vaardigheden voor PmH van jongs af aan, 
en om de toegang van PmH tot digitale 
hulpmiddelen en software die voor hen 
onontbeerlijk zijn om een onafhankelijk 
leven te kunnen leiden, te faciliteren;

Or. en

Amendement 141
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om dringend maatregelen te 
nemen om de belangrijkste ontwikkelingen 
met betrekking tot werk in de toekomst te 
beoordelen vanuit het oogpunt van 
invaliditeit en daarbij PmH te betrekken, en 
om inclusieve initiatieven te identificeren 
en te lanceren die gericht zijn op 
levenslang leren en op de ontwikkeling van 
vaardigheden voor PwD van jongs af aan;

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om dringend maatregelen te 
nemen om de belangrijkste ontwikkelingen 
met betrekking tot werk in de toekomst te 
beoordelen vanuit het oogpunt van 
invaliditeit en daarbij PmH te betrekken, en 
om inclusieve initiatieven te identificeren 
en te lanceren die gericht zijn op 
levenslang leren en op de ontwikkeling van 
vaardigheden voor PmH van jongs af aan 
en op het waarborgen van passende steun 
in elke levensfase;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat PmH vaak 
vaardigheden en kwalificaties van een 
hoog niveau hebben die niet worden 
benut, waardoor zij zich niet kunnen 
ontplooien en de sociale en economische 
waarde van hun inclusie in de 
maatschappij onbenut blijft;

Or. it

Amendement 143
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten de capaciteit 
van openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening te vergroten om een 
netwerk van inclusieve bedrijven op te 
zetten, een vrijwillige lijst van 
werkzoekende PmH op te stellen en 
loopbaanbegeleiders in te huren die 
persoonlijke behoeften analyseren en 
PmH ondersteunen, alsook assistenten die 
PmH bijstaan in hun baan op de open 
arbeidsmarkt;

8. verzoekt de lidstaten de capaciteit 
van openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening te vergroten om een 
netwerk van inclusieve bedrijven op te 
zetten en werkzoekende PmH te 
begeleiden, met name via hulpkrachten in 
het kader van beroepsactiviteiten;

Or. fr

Amendement 144
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten de capaciteit 
van openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening te vergroten om een 
netwerk van inclusieve bedrijven op te 
zetten, een vrijwillige lijst van 
werkzoekende PmH op te stellen en 
loopbaanbegeleiders in te huren die 
persoonlijke behoeften analyseren en PmH 
ondersteunen, alsook assistenten die PmH 
bijstaan in hun baan op de open 
arbeidsmarkt;

8. verzoekt de lidstaten de capaciteit 
van openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening te vergroten om een
netwerk van inclusieve bedrijven op te 
zetten, een vrijwillige lijst van 
werkzoekende PmH op te stellen en 
loopbaanbegeleiders in te huren die 
persoonlijke behoeften analyseren en PmH 
ondersteunen, alsook assistenten die PmH 
bijstaan in hun baan op de open 
arbeidsmarkt; wijst op het belang van het 
subsidiariteitsbeginsel en de noodzaak 
passende steun beschikbaar te stellen op 
elk niveau, vanaf de basis van de 
gemeenschap en verder;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten de capaciteit 
van openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening te vergroten om een 
netwerk van inclusieve bedrijven op te 
zetten, een vrijwillige lijst van 
werkzoekende PmH op te stellen en 
loopbaanbegeleiders in te huren die 
persoonlijke behoeften analyseren en PmH 
ondersteunen, alsook assistenten die PmH 
bijstaan in hun baan op de open 
arbeidsmarkt;

8. verzoekt de lidstaten de capaciteit 
van openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening te vergroten om een
netwerk van inclusieve bedrijven op te 
zetten, aanbieders van gespecialiseerde 
diensten voor arbeidsvoorziening te 
ondersteunen, een vrijwillige lijst van 
werkzoekende PmH op te stellen en 
loopbaanbegeleiders in te huren die 
persoonlijke behoeften analyseren en PmH 
ondersteunen, alsook assistenten die PmH 
bijstaan in hun baan op de open 
arbeidsmarkt;

Or. en
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Amendement 146
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten de capaciteit 
van openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening te vergroten om een
netwerk van inclusieve bedrijven op te 
zetten, een vrijwillige lijst van 
werkzoekende PmH op te stellen en 
loopbaanbegeleiders in te huren die 
persoonlijke behoeften analyseren en PmH 
ondersteunen, alsook assistenten die PmH 
bijstaan in hun baan op de open 
arbeidsmarkt;

8. verzoekt de lidstaten de capaciteit 
van openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening te vergroten om een
netwerk van inclusieve bedrijven op te 
zetten en loopbaanbegeleiders in te huren 
die persoonlijke behoeften analyseren en 
opleidingen en ondersteuning bieden voor 
PmH die op zoek zijn naar werk, alsook 
assistenten die PmH zolang dat nodig is 
bijstaan bij het uitvoeren van hun 
werkzaamheden op de open arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 147
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten de capaciteit 
van openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening te vergroten om een 
netwerk van inclusieve bedrijven op te 
zetten, een vrijwillige lijst van 
werkzoekende PmH op te stellen en 
loopbaanbegeleiders in te huren die 
persoonlijke behoeften analyseren en PmH 
ondersteunen, alsook assistenten die PmH 
bijstaan in hun baan op de open 
arbeidsmarkt;

8. verzoekt de lidstaten de capaciteit 
van openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening te vergroten, een 
vrijwillige lijst van werkzoekende PmH op 
te stellen en loopbaanbegeleiders in te 
huren die persoonlijke behoeften 
analyseren en PmH ondersteunen, alsook 
assistenten die PmH bijstaan in hun baan 
op de open arbeidsmarkt om een netwerk 
van inclusieve bedrijven op te zetten;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten om 
opleidingen op het gebied van universeel 
ontwerp, RA en diversiteit op de werkplek 
voor universitaire studenten te 
ondersteunen en daarbij PmH te betrekken, 
en om de opleiding van 
loopbaanbegeleiders, begeleiders van 
werkenden en diversiteitsadviseurs te 
bevorderen, met speciale aandacht voor de 
specifieke kenmerken van verschillende 
handicaps;

9. verzoekt de lidstaten om moderne, 
op mensenrechten gebaseerde 
benaderingen in het onderwijs te 
bevorderen teneinde open, inclusieve en 
tolerante onderwijsstelsels te ontwikkelen, 
en opleidingen op het gebied van 
universeel ontwerp, RA en diversiteit op de 
werkplek voor universitaire studenten te 
ondersteunen en daarbij PmH te betrekken, 
en om de opleiding van 
loopbaanbegeleiders, begeleiders van 
werkenden en diversiteitsadviseurs te 
bevorderen, met speciale aandacht voor de 
specifieke kenmerken van verschillende 
handicaps;

Or. en

Amendement 149
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten om 
opleidingen op het gebied van universeel 
ontwerp, RA en diversiteit op de werkplek 
voor universitaire studenten te 
ondersteunen en daarbij PmH te betrekken, 
en om de opleiding van 
loopbaanbegeleiders, begeleiders van 
werkenden en diversiteitsadviseurs te 
bevorderen, met speciale aandacht voor de 
specifieke kenmerken van verschillende 
handicaps;

9. verzoekt de lidstaten om 
opleidingen op het gebied van universeel 
ontwerp, RA en diversiteit op de werkplek 
voor universitaire studenten te 
ondersteunen en daarbij PmH te betrekken, 
en om de opleiding van 
loopbaanbegeleiders, begeleiders van 
werkenden en diversiteitsadviseurs te 
bevorderen, met speciale aandacht voor de 
specifieke kenmerken van verschillende 
handicaps; onderstreept dat beter gebruik 
moet worden gemaakt van innovatieve 
technologieën om een gelijk speelveld te 
creëren en belemmeringen voor 
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werkgelegenheid weg te nemen;

Or. pl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten om 
opleidingen op het gebied van universeel 
ontwerp, RA en diversiteit op de werkplek 
voor universitaire studenten te 
ondersteunen en daarbij PmH te betrekken, 
en om de opleiding van 
loopbaanbegeleiders, begeleiders van 
werkenden en diversiteitsadviseurs te 
bevorderen, met speciale aandacht voor de 
specifieke kenmerken van verschillende 
handicaps;

9. verzoekt de lidstaten om het 
ontwikkelen en aanbieden van 
opleidingen op het gebied van universeel 
ontwerp, redelijke aanpassingen en 
diversiteit op de werkplek voor 
universitaire studenten aan relevante 
faculteiten te ondersteunen en daarbij PmH 
te betrekken, en om de opleiding van 
loopbaanbegeleiders, begeleiders van 
werkenden en diversiteitsadviseurs te 
bevorderen, met speciale aandacht voor de 
specifieke kenmerken van verschillende 
handicaps;

Or. en

Amendement 151
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten om 
opleidingen op het gebied van universeel 
ontwerp, RA en diversiteit op de werkplek 
voor universitaire studenten te 
ondersteunen en daarbij PmH te betrekken, 
en om de opleiding van 
loopbaanbegeleiders, begeleiders van 
werkenden en diversiteitsadviseurs te 
bevorderen, met speciale aandacht voor de 

9. verzoekt de lidstaten om 
opleidingen op het gebied van universeel 
ontwerp, RA en diversiteit op de werkplek 
voor universitaire studenten te 
ondersteunen en daarbij PmH te betrekken, 
en om de opleiding van 
loopbaanbegeleiders, begeleiders van 
werkenden en adviseurs op het gebied van 
PmH te bevorderen, met speciale aandacht 
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specifieke kenmerken van verschillende 
handicaps;

voor de specifieke kenmerken van 
verschillende handicaps;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleid en projecten te bevorderen 
waarmee wordt beoogd 
beroepsopleidingen en professionele 
vorming voor personen met een handicap 
te verbeteren door deze af te stemmen op 
de behoeften van de arbeidsmarkt, en hier 
voldoende middelen voor uit te trekken;

Or. en

Amendement 153
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat er in de 
particuliere sector behoefte bestaat aan 
opleidingen op gebieden als bewustzijn 
omtrent handicaps en gelijkheid waarmee 
wordt beoogd de arbeidsomstandigheden 
van PmH te verbeteren en hun 
uiteindelijk fatsoenlijke en goedbetaalde 
banen aan te bieden;

Or. en
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Amendement 154
Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten te beoordelen 
hoe doeltreffend de bestaande beschermde 
werkplekken zijn in het bijbrengen van de 
vaardigheden die PmH nodig hebben om 
werk te vinden in de open arbeidsmarkt, 
om ervoor te zorgen dat deze werkplekken 
gebonden zijn aan rechtskaders inzake 
sociale zekerheid, minimumloon en non-
discriminatie en om dergelijke 
werkplekken geleidelijk af te schaffen; 
verzoekt de Commissie dit proces in het 
oog te houden;

10. verzoekt de lidstaten te beoordelen 
hoe doeltreffend de bestaande beschermde 
werkplekken zijn in het bijbrengen van de 
vaardigheden die PmH nodig hebben om 
werk te vinden in de open arbeidsmarkt, 
om ervoor te zorgen dat deze werkplekken 
gebonden zijn aan rechtskaders inzake 
sociale zekerheid, minimumloon en non-
discriminatie en om dergelijke 
werkplekken geleidelijk af te schaffen; 
verzoekt de Commissie dit proces in het 
oog te houden; dringt er verder op aan dat 
personen met een handicap die in 
beschermde werkplaatsen werken op zijn 
minst arbeidsrechten moet worden 
gegarandeerd die gelijkwaardig zijn aan 
de wettelijke rechten van personen die 
werkzaam zijn op de open arbeidsmarkt, 
waarbij de desbetreffende collectieve 
overeenkomst voor de economische sector 
moet worden toegepast;

Or. en

Amendement 155
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten te beoordelen 
hoe doeltreffend de bestaande beschermde 
werkplekken zijn in het bijbrengen van de 
vaardigheden die PmH nodig hebben om 
werk te vinden in de open arbeidsmarkt, 
om ervoor te zorgen dat deze werkplekken 
gebonden zijn aan rechtskaders inzake 

10. verzoekt de lidstaten te beoordelen 
hoe doeltreffend de bestaande beschermde 
werkplekken zijn in het bijbrengen van de 
vaardigheden die PmH nodig hebben om 
werk te vinden in de open arbeidsmarkt, 
om ervoor te zorgen dat deze werkplekken 
gebonden zijn aan rechtskaders inzake 
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sociale zekerheid, minimumloon en non-
discriminatie en om dergelijke 
werkplekken geleidelijk af te schaffen; 
verzoekt de Commissie dit proces in het 
oog te houden;

sociale zekerheid, minimumloon en non-
discriminatie; geeft wederom aan dat bij 
de uitvoering van de beoordeling van de 
doeltreffendheid rekening moet worden 
gehouden met de meningen van PmH die 
werkzaam zijn in beschermde 
werkplaatsen; verzoekt de Commissie dit 
proces in het oog te houden;

Or. en

Amendement 156
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten te beoordelen 
hoe doeltreffend de bestaande beschermde 
werkplekken zijn in het bijbrengen van de 
vaardigheden die PmH nodig hebben om 
werk te vinden in de open arbeidsmarkt, 
om ervoor te zorgen dat deze werkplekken 
gebonden zijn aan rechtskaders inzake 
sociale zekerheid, minimumloon en non-
discriminatie en om dergelijke 
werkplekken geleidelijk af te schaffen; 
verzoekt de Commissie dit proces in het 
oog te houden;

10. verzoekt de lidstaten te beoordelen 
hoe doeltreffend de bestaande beschermde 
werkplekken zijn in het bijbrengen van de 
vaardigheden die PmH nodig hebben om 
werk te vinden in de open arbeidsmarkt, 
om ervoor te zorgen dat deze werkplekken 
gebonden zijn aan rechtskaders inzake 
sociale zekerheid, minimumloon en non-
discriminatie en om dergelijke 
werkplaatsen geleidelijk af te schaffen, 
met name wanneer ze niet voldoen aan 
artikel 27 van het UNCRPD; verzoekt de 
Commissie dit proces in het oog te houden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten te beoordelen 10. verzoekt de lidstaten te beoordelen 
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hoe doeltreffend de bestaande beschermde 
werkplekken zijn in het bijbrengen van de 
vaardigheden die PmH nodig hebben om 
werk te vinden in de open arbeidsmarkt, 
om ervoor te zorgen dat deze werkplekken 
gebonden zijn aan rechtskaders inzake 
sociale zekerheid, minimumloon en non-
discriminatie en om dergelijke 
werkplekken geleidelijk af te schaffen; 
verzoekt de Commissie dit proces in het 
oog te houden;

hoe doeltreffend de bestaande beschermde 
werkplekken zijn in het bijbrengen van de 
vaardigheden die PmH nodig hebben om 
werk te vinden in de open arbeidsmarkt, 
om ervoor te zorgen dat deze werkplekken 
gebonden zijn aan rechtskaders inzake 
sociale zekerheid, minimumloon en non-
discriminatie en om degene die niet 
voldoen aan artikel 27 van het UNCRPD 
geleidelijk af te schaffen; verzoekt de 
Commissie dit proces in het oog te houden;

Or. en

Amendement 158
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten te beoordelen 
hoe doeltreffend de bestaande beschermde 
werkplekken zijn in het bijbrengen van de 
vaardigheden die PmH nodig hebben om 
werk te vinden in de open arbeidsmarkt, 
om ervoor te zorgen dat deze werkplekken 
gebonden zijn aan rechtskaders inzake 
sociale zekerheid, minimumloon en non-
discriminatie en om dergelijke 
werkplekken geleidelijk af te schaffen; 
verzoekt de Commissie dit proces in het 
oog te houden;

10. verzoekt de lidstaten te beoordelen 
hoe doeltreffend de bestaande beschermde 
werkplekken zijn in het bijbrengen van de 
vaardigheden die PmH nodig hebben om 
werk te vinden in de open arbeidsmarkt, 
om ervoor te zorgen dat deze werkplekken 
gebonden zijn aan rechtskaders inzake 
sociale zekerheid, minimumloon en non-
discriminatie en om degene die niet 
voldoen aan artikel 27 van het UNCRPD 
geleidelijk af te schaffen; verzoekt de 
Commissie dit proces in het oog te houden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten te beoordelen 
hoe doeltreffend de bestaande beschermde 
werkplekken zijn in het bijbrengen van de 
vaardigheden die PmH nodig hebben om 
werk te vinden in de open arbeidsmarkt, 
om ervoor te zorgen dat deze werkplekken 
gebonden zijn aan rechtskaders inzake 
sociale zekerheid, minimumloon en non-
discriminatie en om dergelijke 
werkplekken geleidelijk af te schaffen; 
verzoekt de Commissie dit proces in het 
oog te houden;

10. verzoekt de lidstaten constant te 
beoordelen hoe doeltreffend de bestaande 
beschermde werkplekken zijn in het 
bijbrengen van de vaardigheden die PmH 
nodig hebben om werk te vinden in de 
open arbeidsmarkt, om ervoor te zorgen dat 
deze werkplekken gebonden zijn aan 
rechtskaders inzake sociale zekerheid, 
minimumloon en non-discriminatie en om 
dergelijke werkplekken geleidelijk af te 
schaffen; verzoekt de Commissie dit proces 
in het oog te houden;

Or. en

Amendement 160
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten te beoordelen 
hoe doeltreffend de bestaande beschermde 
werkplekken zijn in het bijbrengen van de 
vaardigheden die PmH nodig hebben om 
werk te vinden in de open arbeidsmarkt, 
om ervoor te zorgen dat deze werkplekken 
gebonden zijn aan rechtskaders inzake 
sociale zekerheid, minimumloon en non-
discriminatie en om dergelijke 
werkplekken geleidelijk af te schaffen; 
verzoekt de Commissie dit proces in het 
oog te houden;

10. verzoekt de lidstaten het aanbod 
van verschillende arbeidsmodellen aan te 
moedigen waarbij het model kan worden 
gekozen dat het beste bij elke persoon 
past, zoals onder meer speciale 
arbeidsbureaus of steunregelingen voor 
integratie in de normale markt; is 
daarnaast van mening dat de bevordering 
van opleiding nodig is voor het bijbrengen 
van de vaardigheden die PmH nodig 
hebben om werk te vinden;

Or. es

Amendement 161
Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert eraan dat beschermde 
werkplaatsen een tijdelijke fase moeten 
vormen in de arbeidscyclus van personen 
met een handicap; verzoekt de lidstaten in 
dat opzicht inclusieve modellen van 
beschermde en ondersteunde 
werkgelegenheid te ontwikkelen waarin 
de rechten van personen met een 
handicap worden geëerbiedigd en die 
bijdragen tot hun doeltreffende inclusie 
en latere overstap naar de open 
arbeidsmarkt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie volledige 
en doeltreffende toegankelijkheid op 
gelijke voet te garanderen van de 
informatie- en 
communicatietechnologieën en -systemen, 
en in dit kader richtsnoeren toe te passen 
om AI-ontwikkelaars aan te sporen 
gedurende het ontwikkelingsproces 
rekening te houden met de behoeften van 
personen met een handicap, zodat het 
ontstaan van nieuwe vormen van 
discriminatie kan worden vermeden;

Or. en

Amendement 163
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten manieren te 
analyseren om de arbeidsomstandigheden 
voor personen met verstandelijke 
beperking te verbeteren en hun recht op 
echte, eerlijk betaalde banen buiten 
beschermde werkplaatsen te garanderen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten bij alle 
maatregelen ter ondersteuning van PmH 
en voor de werkgelegenheid voor PmH 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
soort handicap, om zodoende een aanpak 
te volgen die rekening houdt met de 
verschillen en ieders behoeften;

Or. it

Amendement 165
Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat EU-
middelen niet worden besteed aan 
gesegregeerde arbeidsplaatsen voor PmH 
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die geen uitzicht bieden op een baan in 
een niet-beschermde omgeving;

Or. en

Amendement 166
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten 
opleidingsprogramma’s op te zetten met 
professionals die gespecialiseerd zijn in 
handicaps om hen voor te bereiden op de 
uitoefening van een baan;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de lidstaten duurzaam 
inclusief onderwijsbeleid aan te nemen en 
maatregelen te treffen met betrekking tot 
de uitsluiting en ondervertegenwoordiging 
van studenten met een handicap binnen 
PISA en andere internationale evaluaties, 
waardoor hun sociale uitsluiting wordt 
versterkt en een vertekend beeld wordt 
geschetst van de onderwijsstelsels van de 
deelnemende landen;

Or. en
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Amendement 168
Marc Angel, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de lidstaten te werken aan 
het verder ontwikkelen van nieuwe en/of 
het beter uitvoeren van bestaande 
maatregelen die bevorderen dat personen 
met een handicap kunnen deelnemen aan 
de arbeidsmarkt, personen met een 
handicap die in beschermde werkplaatsen 
werken in wetgeving als werkenden te 
erkennen, en erop toe te zien dat zij 
dezelfde sociale bescherming genieten als 
andere werkenden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. benadrukt dat toegankelijkheid 
een essentiële voorwaarde moet zijn voor 
elk EU-initiatief op het gebied van nieuwe 
technologieën en onderzoek, en dat de EU 
maatregelen dient te treffen om ervoor te 
zorgen dat assistentietechnologie 
beschikbaar en betaalbaar is;

Or. it

Amendement 170
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. verzoekt de Commissie 
onderzoek te ondersteunen naar de 
kenmerken en diversiteit van modellen 
van beschermde arbeid, waarin beste 
praktijken worden gedetecteerd en 
waarmee naleving van de EU-wetgeving 
wordt gewaarborgd;

Or. en

Amendement 171
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan 
bewustwordingscampagnes te lanceren, in 
een toegankelijk formaat en in gebarentaal, 
over de bijdragen die PmH leveren 
teneinde het bestaande stigma en de 
bestaande vooroordelen over PmH weg te 
nemen en intimidatie en uitbuiting te 
bestrijden;

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan intensiever samen te 
werken met PmH, de organisaties die hen 
vertegenwoordigen en gelijkheidsorganen 
om alomvattende 
bewustwordingscampagnes en gerichte 
opleidingen voor werkgevers en 
gezagsdragers in alle sectoren en de 
samenleving in bredere zin voor te 
bereiden en te lanceren, in een 
toegankelijk formaat en in gebarentaal, 
over de capaciteiten en bijdragen die PmH 
leveren en over de voordelen van 
diversiteit, gelijkheid en non-
discriminatie, teneinde het bestaande 
stigma en de bestaande vooroordelen over 
PmH weg te nemen, pesterijen, intimidatie 
en uitbuiting te bestrijden en inclusieve 
gelijkheid voor iedereen te 
bewerkstelligen;

Or. en
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Amendement 172
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan 
bewustwordingscampagnes te lanceren, in 
een toegankelijk formaat en in gebarentaal, 
over de bijdragen die PmH leveren 
teneinde het bestaande stigma en de 
bestaande vooroordelen over PmH weg te 
nemen en intimidatie en uitbuiting te 
bestrijden;

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan 
bewustwordingscampagnes te lanceren, in 
een toegankelijk formaat en in gebarentaal, 
over de bijdragen die PmH leveren 
teneinde het bestaande stigma en de 
bestaande vooroordelen over PmH weg te 
nemen en intimidatie en uitbuiting te 
bestrijden; wijst ook op de noodzaak om 
werkgevers en werknemers die met PmH 
te maken hebben op te leiden, zodat zij 
rekening kunnen houden met hun 
situatie, en de ervaring voor iedereen een 
succes zal zijn;

Or. es

Amendement 173
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan 
bewustwordingscampagnes te lanceren, in 
een toegankelijk formaat en in gebarentaal, 
over de bijdragen die PmH leveren 
teneinde het bestaande stigma en de 
bestaande vooroordelen over PmH weg te 
nemen en intimidatie en uitbuiting te 
bestrijden;

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan 
bewustwordingscampagnes te lanceren, in 
een toegankelijk formaat en in gebarentaal, 
over de bijdragen en mogelijkheden die 
PmH leveren teneinde het bestaande stigma 
en de bestaande vooroordelen over PmH 
weg te nemen en intimidatie en uitbuiting 
te bestrijden;

Or. pl
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Amendement 174
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie te 
bevorderen dat inclusieve ondernemingen 
op Europees niveau worden opgenomen 
in de sociale economie zodat zij onder 
haar overkoepelende bescherming 
kunnen opereren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. verzoekt de Commissie een 
universeel Europees juridisch kader voor 
inclusieve ondernemingen te ontwikkelen 
en bevorderen teneinde permanente 
werkgelegenheid voor onbepaalde tijd te 
scheppen zodat personen met een 
handicap hun professionele projecten 
kunnen realiseren op de gewone 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 176
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten om actieve 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat niemand wordt gediscrimineerd, te 
zorgen voor RA in alle fasen van werk en 
te waarborgen dat PmH hun arbeids- en 
vakbondsrechten op voet van gelijkheid 
kunnen uitoefenen en dat zij worden 
beschermd tegen geweld en intimidatie, 
met inbegrip van seksuele intimidatie; 
verzoekt de EU-instellingen om dezelfde 
maatregelen te nemen;

12. verzoekt de lidstaten om actieve 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat niemand wordt gediscrimineerd, te 
zorgen voor RA in alle fasen van werk en 
te waarborgen dat PmH hun arbeids- en 
vakbondsrechten op voet van gelijkheid 
kunnen uitoefenen en dat zij worden 
beschermd tegen geweld en intimidatie, 
met inbegrip van seksuele intimidatie; 
verzoekt de EU-instellingen om dezelfde 
maatregelen te nemen; dringt er bij de 
lidstaten op aan het Verdrag van Istanbul 
te ratificeren, aangezien dit verdrag wordt 
verondersteld een transversaal effect te 
hebben op alle EU-wetgeving, met een 
specifieke focus op vrouwen met een 
handicap die te maken krijgen met 
meervoudige discriminatie en 
kwetsbaarder zijn voor intimidatie op de 
werkplek;

Or. en

Amendement 177
Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten om actieve 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat niemand wordt gediscrimineerd, te 
zorgen voor RA in alle fasen van werk en 
te waarborgen dat PmH hun arbeids- en 
vakbondsrechten op voet van gelijkheid 
kunnen uitoefenen en dat zij worden 
beschermd tegen geweld en intimidatie, 
met inbegrip van seksuele intimidatie; 
verzoekt de EU-instellingen om dezelfde 
maatregelen te nemen;

12. verzoekt de lidstaten om actieve 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat niemand wordt gediscrimineerd, ook 
personen met een handicap niet, en te 
zorgen voor redelijke aanpassingen voor 
PmH in alle fasen van werk, van werving 
tot loopbaanontwikkeling en veilige en 
gezonde arbeidsomstandigheden; verzoekt 
de lidstaten te waarborgen dat PmH hun 
arbeids- en vakbondsrechten op voet van 
gelijkheid kunnen uitoefenen en dat zij 
worden beschermd tegen geweld en 
intimidatie, met inbegrip van seksuele 
intimidatie, met name jegens vrouwen met 
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een handicap; verzoekt de EU-instellingen 
om dezelfde maatregelen te nemen;

Or. en

Amendement 178
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten om actieve 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat niemand wordt gediscrimineerd, te 
zorgen voor RA in alle fasen van werk en 
te waarborgen dat PmH hun arbeids- en 
vakbondsrechten op voet van gelijkheid 
kunnen uitoefenen en dat zij worden 
beschermd tegen geweld en intimidatie, 
met inbegrip van seksuele intimidatie; 
verzoekt de EU-instellingen om dezelfde 
maatregelen te nemen;

12. verzoekt de lidstaten om actieve 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat niemand wordt gediscrimineerd, te 
zorgen voor RA in alle fasen van werk en 
te waarborgen dat PmH hun arbeids- en 
vakbondsrechten op voet van gelijkheid 
kunnen uitoefenen;

Or. es

Amendement 179
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten om actieve 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat niemand wordt gediscrimineerd, te 
zorgen voor RA in alle fasen van werk en 
te waarborgen dat PmH hun arbeids- en 
vakbondsrechten op voet van gelijkheid 
kunnen uitoefenen en dat zij worden 
beschermd tegen geweld en intimidatie, 
met inbegrip van seksuele intimidatie; 
verzoekt de EU-instellingen om dezelfde 

12. verzoekt de lidstaten om actieve 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat niemand wordt gediscrimineerd, te 
zorgen voor een toegankelijke werk- en 
gebouwde omgeving, RA in alle fasen van 
werk en te waarborgen dat PmH hun 
arbeids- en vakbondsrechten op voet van 
gelijkheid kunnen uitoefenen en dat zij 
worden beschermd tegen geweld en 
intimidatie, met inbegrip van seksuele 
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maatregelen te nemen; intimidatie; verzoekt de EU-instellingen 
om dezelfde maatregelen te nemen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten om actieve 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat niemand wordt gediscrimineerd, te 
zorgen voor RA in alle fasen van werk en 
te waarborgen dat PmH hun arbeids- en 
vakbondsrechten op voet van gelijkheid 
kunnen uitoefenen en dat zij worden 
beschermd tegen geweld en intimidatie, 
met inbegrip van seksuele intimidatie; 
verzoekt de EU-instellingen om dezelfde 
maatregelen te nemen;

12. verzoekt de lidstaten om actieve 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat niemand wordt gediscrimineerd, te 
zorgen voor RA in alle fasen van werk, 
waaronder re-integratie op de 
arbeidsmarkt, en te waarborgen dat PmH 
hun arbeids- en vakbondsrechten op voet 
van gelijkheid kunnen uitoefenen en dat zij 
worden beschermd tegen geweld en 
intimidatie, met inbegrip van seksuele 
intimidatie; verzoekt de EU-instellingen 
om dezelfde maatregelen te nemen;

Or. en

Amendement 181
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten om actieve 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat niemand wordt gediscrimineerd, te 
zorgen voor RA in alle fasen van werk en 
te waarborgen dat PmH hun arbeids- en 
vakbondsrechten op voet van gelijkheid 
kunnen uitoefenen en dat zij worden 
beschermd tegen geweld en intimidatie, 

12. verzoekt de lidstaten om actieve 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat niemand wordt gediscrimineerd, te 
zorgen voor RA in alle fasen van werk, 
onderwijs en beroepsopleiding en te 
waarborgen dat PmH hun arbeids- en 
vakbondsrechten op voet van gelijkheid 
kunnen uitoefenen en dat zij worden 
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met inbegrip van seksuele intimidatie; 
verzoekt de EU-instellingen om dezelfde 
maatregelen te nemen; 

beschermd tegen geweld en intimidatie, 
met inbegrip van seksuele intimidatie; 
verzoekt de EU-instellingen om dezelfde 
maatregelen te nemen; 

Or. pl

Amendement 182
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat het feit dat er 
geen zwarte, Aziatische of tot een 
minderheid behorende commissarissen 
zijn en buitengewoon weinig leden van 
het Europees Parlement die tot die 
categorie behoren, terechte vragen 
oproept over de geloofwaardigheid van 
EU-voorstellen inzake diversiteit en 
inclusie; is van mening dat de EU er eerst 
voor moet zorgen dat ze haar eigen huis 
op orde heeft als zij wil dat de Europese 
instellingen serieus worden genomen;

Or. en

Amendement 183
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie 
richtsnoeren toe te passen om AI-
ontwikkelaars aan te sporen gedurende 
het ontwikkelingsproces rekening te 
houden met de behoeften van personen 
met een handicap, zodat het ontstaan van 
nieuwe vormen van discriminatie kan 
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worden vermeden;

Or. en

Amendement 184
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te garanderen dat inclusiebeleid 
op sectoraal en bedrijfsniveau wordt 
vastgesteld in overleg met 
werknemersvertegenwoordigers;

Or. en

Amendement 185
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten steun te verlenen aan 
werknemers met handicaps die het gevolg 
zijn van een ongeval en ervoor te zorgen 
dat zij hun baan kunnen behouden of een 
gelijkwaardige functie kunnen bekleden 
die aansluit op hun nieuwe vaardigheden, 
zonder dat zij hierbij de rechten en 
arbeidsomstandigheden van voor het 
ongeval verliezen;

Or. en

Amendement 186
Marc Angel, Katrin Langensiepen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten een preventieve en inclusieve 
benadering van veiligheid en gezondheid 
op de werkplek toe te passen wanneer zij 
de aanwerving en terugkeer op de 
arbeidsmarkt van personen met een 
handicap bevorderen, hetgeen kan 
worden gedaan door middel van 
geïntegreerde trajecten die preventie op 
het gebied van veiligheid en gezondheid 
op het werk combineren met verschillende 
soorten maatregelen om de inzetbaarheid 
te vergroten, zoals gepersonaliseerde 
ondersteuning, begeleiding en advies en 
toegang tot algemene en 
beroepsonderwijs- en -opleidingsstelsels;

Or. en

Amendement 187
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de bestaande loonkloof op 
grond van gender, invaliditeit en etniciteit 
aan te pakken en op die manier 
loondiscriminatie en het risico op armoede 
voor werknemers die te maken hebben met 
intersectionele discriminatie, te bestrijden;

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de bestaande loonkloof op 
grond van gender, invaliditeit en etniciteit 
aan te pakken en op die manier 
loondiscriminatie en het risico op armoede 
voor werknemers die te maken hebben met 
intersectionele discriminatie, te bestrijden; 
dringt er bij de Commissie op aan een 
richtlijn voor te stellen betreffende 
loontransparantie op de werkplek om iets 
te doen aan de kloof waarmee 
achtergestelde sociale groepen op de 
werkplek, met name PmH, worden 
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geconfronteerd;

Or. en

Amendement 188
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de bestaande loonkloof op 
grond van gender, invaliditeit en etniciteit 
aan te pakken en op die manier 
loondiscriminatie en het risico op armoede 
voor werknemers die te maken hebben met 
intersectionele discriminatie, te bestrijden;

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de bestaande loonkloof op 
grond van gender, invaliditeit en etniciteit, 
die ook tot uiting komt in onevenredig 
onderbetaalde banen, aan te pakken en op 
die manier loondiscriminatie, en in het 
bijzonder discriminatie op grond van 
handicap, en het risico op armoede voor 
werknemers die te maken hebben met 
intersectionele discriminatie, te bestrijden;

Or. en

Amendement 189
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de bestaande loonkloof op 
grond van gender, invaliditeit en etniciteit 
aan te pakken en op die manier 
loondiscriminatie en het risico op 
armoede voor werknemers die te maken 
hebben met intersectionele discriminatie, 
te bestrijden;

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de loonkloof aan te pakken 
voor het geval deze bestaat, ongeacht wie 
er mee te maken heeft;

Or. es



AM\1216182NL.docx 99/131 PE659.020v01-00

NL

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de bestaande loonkloof op 
grond van gender, invaliditeit en etniciteit 
aan te pakken en op die manier 
loondiscriminatie en het risico op armoede 
voor werknemers die te maken hebben met 
intersectionele discriminatie, te bestrijden;

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de bestaande loonkloof op 
grond van gender, invaliditeit en etniciteit 
aan te pakken en op die manier 
loondiscriminatie en het risico op armoede 
voor werknemers die te maken hebben met 
intersectionele discriminatie, te bestrijden, 
met bijzondere aandacht voor LGBTI, 
vrouwen, Roma en vluchtelingen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de bestaande loonkloof op 
grond van gender, invaliditeit en etniciteit 
aan te pakken en op die manier 
loondiscriminatie en het risico op armoede 
voor werknemers die te maken hebben met 
intersectionele discriminatie, te bestrijden;

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de bestaande loonkloof op 
grond van gender, invaliditeit en etniciteit 
aan te pakken en op die manier directe en 
indirecte loondiscriminatie en het risico op 
armoede voor werknemers die op het werk 
tegen barrières aanlopen en te maken 
hebben met intersectionele discriminatie, te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 192
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de bestaande loonkloof op 
grond van gender, invaliditeit en etniciteit 
aan te pakken en op die manier 
loondiscriminatie en het risico op armoede 
voor werknemers die te maken hebben met 
intersectionele discriminatie, te bestrijden;

13. verzoekt de lidstaten om de 
bestaande loonkloof op grond van gender, 
invaliditeit en etniciteit aan te pakken en op 
die manier loondiscriminatie en het risico 
op armoede voor werknemers die te maken 
hebben met discriminatie, te bestrijden;

Or. it

Amendement 193
Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te garanderen dat werkgevers in 
de publieke en private sector en diensten 
voor arbeidsvoorziening alle open 
vacatures bekendmaken;

Or. en

Amendement 194
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten om PmH hun 
invaliditeitsuitkering, waarmee zij hun 
aanvullende kosten in verband met hun 
handicap betalen, niet te ontnemen 
wanneer zij de arbeidsmarkt betreden of 
boven een bepaalde inkomensgrens komen;

14. verzoekt de lidstaten om PmH hun 
invaliditeitsuitkering, waarmee zij hun 
aanvullende kosten in verband met hun 
handicap betalen, niet te ontnemen 
wanneer zij de arbeidsmarkt betreden of 
boven een bepaalde inkomensgrens komen, 
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en ook om bepalingen vast te stellen op 
grond waarvan hun persoonlijke 
assistenten (indien van toepassing) een 
dagelijkse onderhoudstoelage ontvangen;

Or. en

Amendement 195
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten om PmH hun 
invaliditeitsuitkering, waarmee zij hun 
aanvullende kosten in verband met hun 
handicap betalen, niet te ontnemen 
wanneer zij de arbeidsmarkt betreden of 
boven een bepaalde inkomensgrens komen;

14. verzoekt de lidstaten om PmH hun 
invaliditeitsuitkering, waarmee zij hun 
aanvullende kosten in verband met hun 
handicap betalen, niet te ontnemen 
wanneer zij de arbeidsmarkt betreden of 
boven een bepaalde inkomensgrens komen, 
omdat zij als zij hun uitkeringen 
behouden mogelijk meer gemotiveerd 
zullen zijn om de overstap naar de open 
arbeidsmarkt te maken en daar actief te 
blijven;

Or. en

Amendement 196
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten om PmH hun 
invaliditeitsuitkering, waarmee zij hun 
aanvullende kosten in verband met hun 
handicap betalen, niet te ontnemen 
wanneer zij de arbeidsmarkt betreden of 
boven een bepaalde inkomensgrens komen;

14. verzoekt de lidstaten om PmH hun 
invaliditeitsuitkering, waarmee zij hun 
aanvullende kosten in verband met hun 
handicap betalen, niet te ontnemen 
wanneer zij de arbeidsmarkt betreden of 
boven een bepaalde inkomensgrens komen, 
aangezien deze praktijk bijdraagt aan 
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armoede onder werkenden en ouderen;

Or. en

Amendement 197
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten om PmH hun 
invaliditeitsuitkering, waarmee zij hun 
aanvullende kosten in verband met hun 
handicap betalen, niet te ontnemen 
wanneer zij de arbeidsmarkt betreden of 
boven een bepaalde inkomensgrens 
komen;

14. verzoekt de lidstaten om PmH hun 
invaliditeitsuitkering niet te ontnemen 
wanneer hier de garantie van het 
minimum aan waardigheid van afhangt 
die op voet van gelijkheid met alle burgers 
wordt geëist;

Or. es

Amendement 198
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de lidstaten voldoende 
flexibiliteit in te bouwen in de verlening 
van sociale steun en uitkeringen om te 
garanderen dat deze kunnen worden 
afgestemd op de individuele behoeften en 
loopbaantrajecten van PmH, ervoor te 
zorgen dat PmH toegang hebben tot 
betaalbare digitale hulpmiddelen en 
software die zijn afgestemd op hun 
behoeften en de expertise van organisaties 
van personen met een handicap te 
benutten bij het bepalen van de meest 
geschikte digitale tools en software voor 
de individuele behoeften van personen 
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met een handicap;

Or. en

Amendement 199
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt de sleutelrol van 
gezinsleden die optreden als mantelzorger 
en vaak opdraaien voor de behoeften op 
het gebied van zorg en ondersteuning van 
de personen met een handicap; benadrukt 
in dit verband dat het beleid en de 
strategieën op EU- en nationaal niveau 
gezinsleden en verzorgers stevig moeten 
ondersteunen;

Or. it

Amendement 200
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de lidstaten voldoende 
flexibiliteit in te bouwen in de verlening 
van sociale steun en uitkeringen om te 
garanderen dat zij kunnen worden 
afgestemd op de individuele behoeften en 
loopbaantrajecten van PmH;

Or. en

Amendement 201
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Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie bindende 
wetgeving voor te stellen inzake de 
normen voor gelijkheidsorganen, teneinde 
die organen een sterker mandaat te 
verlenen om de gelijke behandeling van 
PmH te waarborgen;

Schrappen

Or. es

Amendement 202
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie bindende 
wetgeving voor te stellen inzake de 
normen voor gelijkheidsorganen, teneinde 
die organen een sterker mandaat te 
verlenen om de gelijke behandeling van 
PmH te waarborgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 203
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie bindende 
wetgeving voor te stellen inzake de 
normen voor gelijkheidsorganen, teneinde 
die organen een sterker mandaat te 

15. verzoekt de Commissie de 
raadpleging met de vertegenwoordigers 
van PmH te starten om normen voor 
gelijkheidsorganen voor te stellen, teneinde 
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verlenen om de gelijke behandeling van 
PmH te waarborgen;

die organen een sterker mandaat te 
verlenen om de gelijke behandeling van 
PmH te waarborgen;

Or. en

Amendement 204
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie bindende 
wetgeving voor te stellen inzake de normen 
voor gelijkheidsorganen, teneinde die 
organen een sterker mandaat te verlenen 
om de gelijke behandeling van PmH te 
waarborgen;

15. verzoekt de Commissie bindende 
wetgeving voor te stellen inzake de normen 
voor gelijkheidsorganen, teneinde die 
organen een sterker mandaat te verlenen en 
toereikende middelen toe te kennen om de 
gelijke behandeling van PmH te 
waarborgen en toegankelijke verspreiding 
van informatie voor iedereen te 
garanderen;

Or. en

Amendement 205
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie bindende 
wetgeving voor te stellen inzake de 
normen voor gelijkheidsorganen, teneinde 
die organen een sterker mandaat te 
verlenen om de gelijke behandeling van 
PmH te waarborgen;

15. verzoekt de lidstaten 
gelijkheidsorganen te steunen, teneinde die 
organen de nodige middelen te verlenen 
om de gelijke behandeling van PmH te 
waarborgen;

Or. fr
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Amendement 206
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie bindende 
wetgeving voor te stellen inzake de normen 
voor gelijkheidsorganen, teneinde die 
organen een sterker mandaat te verlenen 
om de gelijke behandeling van PmH te 
waarborgen;

15. verzoekt de lidstaten bindende 
nationale wetgeving voor te stellen inzake 
de normen voor gelijkheidsorganen, 
teneinde die organen een sterker mandaat 
te verlenen om de gelijke behandeling van 
PmH te waarborgen;

Or. it

Amendement 207
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie bindende 
wetgeving voor te stellen inzake de normen 
voor gelijkheidsorganen, teneinde die 
organen een sterker mandaat te verlenen 
om de gelijke behandeling van PmH te 
waarborgen;

15. verzoekt de Commissie 
richtsnoeren voor te stellen inzake de 
normen voor gelijkheidsorganen, teneinde 
die organen een sterker mandaat te 
verlenen om de gelijke behandeling van 
PmH te waarborgen;

Or. en

Amendement 208
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de lidstaten op om de 
bureaucratie die nodig is voor de 
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erkenning van een handicap betaalbaar te 
maken en korte termijnen te hanteren, om 
mensen met een handicap aan te 
moedigen hun 
economische/persoonlijke/arbeidssituatie 
zo duidelijk mogelijk op te lossen;

Or. es

Amendement 209
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten duurzame financiering aan te 
bieden voor capaciteitsopbouw bij de 
organisaties die PmH vertegenwoordigen 
en hierbij de belangrijke rol te erkennen 
die deze organisaties spelen bij de aanpak 
van vermeende discriminatie van PmH;

Or. en

Amendement 210
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. roept de lidstaten op om de 
coördinatie op het gebied van gezondheid 
en sociale en gezinskwesties te 
bespoedigen om een diagnose te kunnen 
stellen en vroegtijdig zorg te kunnen 
bieden voor maximaal profijt van de 
behandelingen en om een lagere 
handicapindex te bereiken;

Or. es
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Amendement 211
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de definitie van “handicap” te 
harmoniseren en te zorgen voor de 
wederzijdse erkenning van de 
invaliditeitsstatus in de lidstaten teneinde 
het vrije verkeer van PmH en het genot van 
hun aan het EU-burgerschap verbonden 
rechten te waarborgen;

16. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om een onderzoek uit te voeren 
naar de wetgeving en beste praktijken van 
de lidstaten teneinde de definitie van 
“handicap” te harmoniseren en te zorgen 
voor de wederzijdse erkenning van de 
invaliditeitsstatus in de lidstaten teneinde 
het vrije verkeer van PmH en het genot van 
hun aan het EU-burgerschap verbonden 
rechten te waarborgen;

Or. en

Amendement 212
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de definitie van “handicap” te 
harmoniseren en te zorgen voor de 
wederzijdse erkenning van de 
invaliditeitsstatus in de lidstaten teneinde 
het vrije verkeer van PmH en het genot van 
hun aan het EU-burgerschap verbonden 
rechten te waarborgen;

16. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de definitie van “handicap” te 
harmoniseren en te zorgen voor de 
wederzijdse erkenning van de 
invaliditeitsstatus in de lidstaten teneinde 
het vrije verkeer van PmH en hun 
persoonlijke assistenten en het genot van 
hun aan het EU-burgerschap verbonden 
rechten te waarborgen;

Or. en

Amendement 213
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de definitie van “handicap” te 
harmoniseren en te zorgen voor de 
wederzijdse erkenning van de 
invaliditeitsstatus in de lidstaten teneinde 
het vrije verkeer van PmH en het genot van 
hun aan het EU-burgerschap verbonden 
rechten te waarborgen;

16. moedigt de Commissie en de 
lidstaten aan om de definitie van 
“handicap” te harmoniseren en te zorgen 
voor de wederzijdse erkenning van de 
invaliditeitsstatus in de lidstaten teneinde 
het vrije verkeer van PmH en het genot van 
hun aan het EU-burgerschap verbonden 
rechten te waarborgen;

Or. es

Amendement 214
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie een 
centraal informatiepunt op te zetten in 
nationale gebarentaal en alle voor PmH 
toegankelijke formaten over de diensten 
die in de verschillende lidstaten 
beschikbaar zijn voor PmH;

Or. en

Amendement 215
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt om een geharmoniseerd 
kader inzake persoonlijke assistenten;



PE659.020v01-00 110/131 AM\1216182NL.docx

NL

Or. en

Amendement 216
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie het gebruik 
van de EU-parkeerkaart voor 
gehandicapten uit te breiden naar alle 
lidstaten en het toepassingsgebied ervan te 
verbreden zodat de kaart kan worden 
gebruikt voor de erkenning van de 
invaliditeitsstatus en om toegang te krijgen 
tot diensten overal in de EU;

17. verzoekt de Commissie het gebruik 
van de EU-parkeerkaart voor 
gehandicapten uit te breiden naar alle 
lidstaten en het toepassingsgebied ervan te 
verbreden om de erkenning van de 
invaliditeitsstatus en toegang tot diensten 
overal in de EU mogelijk te maken; 
verzoekt de Commissie een centraal 
informatiepunt op te zetten in nationale 
gebarentaal en alle voor PmH 
toegankelijke formaten over de diensten 
die in de verschillende lidstaten 
beschikbaar zijn voor PmH;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie het gebruik 
van de EU-parkeerkaart voor 
gehandicapten uit te breiden naar alle 
lidstaten en het toepassingsgebied ervan te 
verbreden zodat de kaart kan worden 
gebruikt voor de erkenning van de 
invaliditeitsstatus en om toegang te krijgen 
tot diensten overal in de EU;

17. erkent dat vrij verkeer een 
grondrecht is in de EU; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het gebruik van 
de EU-parkeerkaart voor gehandicapten uit 
te breiden naar alle lidstaten en het 
toepassingsgebied ervan te verbreden zodat 
de kaart kan worden gebruikt voor de 
erkenning van de invaliditeitsstatus en om 
toegang te krijgen tot diensten overal in de 
EU en het voor personen met een 
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handicap gemakkelijker wordt om in het 
buitenland te werken;

Or. en

Amendement 218
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de lidstaten intern 
maatregelen te nemen om gevallen van 
psychisch geweld op grond van invaliditeit 
te voorkomen; verzoekt de lidstaten 
bovendien in overleg met werkgevers 
beleidsmaatregelen te nemen om gevallen 
cyberpesten op werkplekken tegen PmH te 
voorkomen;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een EU-Handvest van de 
grondrechten voor personen met een 
handicap te presenteren teneinde 
gemeenschappelijke normen en rechten 
(op civiel, politiek, economisch en sociaal 
gebied) vast te stellen ten behoeve van 
personen met een handicap en ervoor te 
zorgen dat deze rechten worden 
geëerbiedigd en erkend in alle EU-



PE659.020v01-00 112/131 AM\1216182NL.docx

NL

lidstaten;

Or. it

Amendement 220
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie om in de 
Europese strategie inzake handicaps voor 
de periode na 2020 bijzondere nadruk te 
leggen op werkgelegenheid, alle 
UNCRPD-bepalingen in aanmerking te 
nemen, bindende doelstellingen vast te 
stellen inzake diversiteit op de werkplek en 
de efficiëntie van de strategie te monitoren 
met behulp van PmH; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
de aan COVID-19 gerelateerde uitdagingen 
en schendingen van de rechten van PmH 
aan te pakken;

18. verzoekt de Commissie om in de 
Europese strategie inzake handicaps voor 
de periode na 2020 bijzondere nadruk te 
leggen op werkgelegenheid, en eveneens 
alle UNCRPD-bepalingen in aanmerking te 
nemen, duidelijke en bindende 
doelstellingen vast te stellen inzake 
diversiteit op de werkplek die een 
afspiegeling vormen van de heterogeniteit 
van PmH, meervoudige en intersectionele 
discriminatie aan te pakken en de 
efficiëntie van de strategie te monitoren 
met behulp van PmH en de organisaties 
die hen vertegenwoordigen; verzoekt de 
Commissie de toekomstige strategie 
inzake handicaps te koppelen aan het 
proces van het Europees Semester; 
verzoekt de Commissie maatregelen voor 
te stellen om de aan COVID-19 
gerelateerde uitdagingen en schendingen 
van de rechten van PmH aan te pakken;

Or. en

Amendement 221
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie om in de 18. verzoekt de Commissie om in de 
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Europese strategie inzake handicaps voor 
de periode na 2020 bijzondere nadruk te 
leggen op werkgelegenheid, alle 
UNCRPD-bepalingen in aanmerking te 
nemen, bindende doelstellingen vast te 
stellen inzake diversiteit op de werkplek en 
de efficiëntie van de strategie te monitoren 
met behulp van PmH; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
de aan COVID-19 gerelateerde 
uitdagingen en schendingen van de 
rechten van PmH aan te pakken;

Europese strategie inzake handicaps voor 
de periode na 2020 bijzondere nadruk te 
leggen op werkgelegenheid, alle 
UNCRPD-bepalingen in aanmerking te 
nemen, bindende doelstellingen vast te 
stellen inzake diversiteit op de werkplek, 
intersectionele discriminatie aan te 
pakken en de efficiëntie van de strategie te 
monitoren met behulp van PmH;

Or. pl

Amendement 222
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie om in de 
Europese strategie inzake handicaps voor 
de periode na 2020 bijzondere nadruk te 
leggen op werkgelegenheid, alle 
UNCRPD-bepalingen in aanmerking te 
nemen, bindende doelstellingen vast te 
stellen inzake diversiteit op de werkplek en 
de efficiëntie van de strategie te monitoren 
met behulp van PmH; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
de aan COVID-19 gerelateerde uitdagingen 
en schendingen van de rechten van PmH 
aan te pakken;

18. verzoekt de Commissie om in de 
Europese strategie inzake handicaps voor 
de periode na 2020 bijzondere nadruk te 
leggen op werkgelegenheid, alle 
UNCRPD-bepalingen in aanmerking te 
nemen, discriminatie van PmH aan te 
pakken en de efficiëntie van de strategie te 
monitoren met PmH; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
de aan COVID-19 gerelateerde uitdagingen 
en schendingen van de rechten van PmH 
aan te pakken;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie om in de 
Europese strategie inzake handicaps voor 
de periode na 2020 bijzondere nadruk te 
leggen op werkgelegenheid, alle 
UNCRPD-bepalingen in aanmerking te 
nemen, bindende doelstellingen vast te 
stellen inzake diversiteit op de werkplek en 
de efficiëntie van de strategie te monitoren 
met behulp van PmH; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
de aan COVID-19 gerelateerde uitdagingen 
en schendingen van de rechten van PmH 
aan te pakken;

18. verzoekt de Commissie om in de 
Europese strategie inzake handicaps voor 
de periode na 2020 bijzondere nadruk te 
leggen op werkgelegenheid, alle 
UNCRPD-bepalingen in aanmerking te 
nemen, aanwijzingen te geven inzake 
diversiteit op de werkplek, discriminatie 
aan te pakken en de efficiëntie van de 
strategie te monitoren met behulp van 
PmH; verzoekt de Commissie in 
samenspraak met de lidstaten maatregelen 
voor te stellen om de aan COVID-19 
gerelateerde uitdagingen en schendingen 
van de rechten van PmH aan te pakken;

Or. it

Amendement 224
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie om in de 
Europese strategie inzake handicaps voor 
de periode na 2020 bijzondere nadruk te 
leggen op werkgelegenheid, alle 
UNCRPD-bepalingen in aanmerking te 
nemen, bindende doelstellingen vast te 
stellen inzake diversiteit op de werkplek en 
de efficiëntie van de strategie te monitoren 
met behulp van PmH; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
de aan COVID-19 gerelateerde uitdagingen 
en schendingen van de rechten van PmH 
aan te pakken;

18. verzoekt de Commissie om in de 
Europese strategie inzake handicaps voor 
de periode na 2020 bijzondere nadruk te 
leggen op werkgelegenheid, alle 
UNCRPD-bepalingen in aanmerking te 
nemen, doelstellingen vast te stellen inzake 
diversiteit op de werkplek, intersectionele 
discriminatie aan te pakken en de 
efficiëntie van de strategie te monitoren 
met behulp van PmH; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
de aan COVID-19 gerelateerde uitdagingen 
en schendingen van de rechten van PmH 
aan te pakken;

Or. en
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Amendement 225
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie om in de 
Europese strategie inzake handicaps voor 
de periode na 2020 bijzondere nadruk te 
leggen op werkgelegenheid, alle 
UNCRPD-bepalingen in aanmerking te 
nemen, bindende doelstellingen vast te 
stellen inzake diversiteit op de werkplek en 
de efficiëntie van de strategie te monitoren 
met behulp van PmH; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
de aan COVID-19 gerelateerde uitdagingen 
en schendingen van de rechten van PmH 
aan te pakken;

18. verzoekt de Commissie om in de 
Europese strategie inzake handicaps voor 
de periode na 2020 bijzondere nadruk te 
leggen op werkgelegenheid, alle 
UNCRPD-bepalingen in aanmerking te 
nemen, doelstellingen vast te stellen inzake 
diversiteit op de werkplek, intersectionele 
discriminatie aan te pakken en de 
efficiëntie van de strategie te monitoren 
met behulp van PmH; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
de aan COVID-19 gerelateerde uitdagingen 
en schendingen van de rechten van PmH 
aan te pakken;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is ingenomen met de openbare 
raadpleging van de Commissie over haar 
strategie inzake de rechten van personen 
met een handicap voor 2021-2030, 
benadrukt dat samenwerking met 
autoriteiten, organisaties en het 
maatschappelijk middenveld op Europees, 
nationaal en lokaal niveau onontbeerlijk 
is om te garanderen dat het CRPD wordt 
uitgevoerd en benadrukt dat het motto 
“niets over PmH zonder PmH” in alle 
besluitvormingsprocessen moet worden 
toegepast;



PE659.020v01-00 116/131 AM\1216182NL.docx

NL

Or. en

Amendement 227
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie 
maatregelen voor te stellen om de aan 
COVID-19 gerelateerde uitdagingen en 
schendingen van de rechten van PmH 
aan te pakken; benadrukt dat 
discriminatie op grond van handicap is 
verergerd tijdens de COVID-19-pandemie, 
waarbij het leven van PmH in gevaar 
wordt gebracht en hun lichamelijke en 
geestelijke gezondheid wordt bedreigd;

Or. pl

Amendement 228
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept op tot de verzameling van 
EU-brede gegevens inzake handicaps 
volgens een benadering waarin de 
mensenrechten centraal staan, uitgesplitst 
naar gender, leeftijd, soort handicap, ras / 
etnische afkomst, seksuele geaardheid 
enz., en daarbij ook de PmH mee te tellen 
die momenteel niet in de statistieken zijn 
opgenomen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 229
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept op tot de verzameling van 
EU-brede gegevens inzake handicaps 
volgens een benadering waarin de 
mensenrechten centraal staan, uitgesplitst 
naar gender, leeftijd, soort handicap, ras / 
etnische afkomst, seksuele geaardheid enz., 
en daarbij ook de PmH mee te tellen die 
momenteel niet in de statistieken zijn 
opgenomen;

19. roept op tot de verzameling van 
EU-brede gegevens inzake handicaps met 
bijzondere aandacht voor 
werkgelegenheid volgens een benadering 
waarin de mensenrechten centraal staan, 
uitgesplitst naar gender, leeftijd, soort 
handicap, ras/etnische afkomst, seksuele 
geaardheid enz., en daarbij ook de PmH 
mee te tellen die momenteel niet in de 
statistieken zijn opgenomen; verzoekt de 
Commissie te evalueren hoe hoge 
percentages van inactiviteit van invloed 
zijn op de beschikbare statistieken over 
personen met een handicap en arbeid, 
aangezien zij resulteren in 
werkgelegenheids- en 
werkloosheidscijfers die geen afspiegeling 
vormen van de realiteit van dit 
bevolkingssegment;

Or. en

Amendement 230
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept op tot de verzameling van 
EU-brede gegevens inzake handicaps 
volgens een benadering waarin de 
mensenrechten centraal staan, uitgesplitst 
naar gender, leeftijd, soort handicap, ras / 
etnische afkomst, seksuele geaardheid enz., 
en daarbij ook de PmH mee te tellen die 
momenteel niet in de statistieken zijn 

19. roept op tot de verzameling van 
EU-brede gegevens inzake handicaps 
volgens een specifieke benadering waarin 
werkgelegenheid en de mensenrechten 
centraal staan, uitgesplitst naar gender, 
leeftijd, soort handicap, ras/etnische 
afkomst, seksuele geaardheid enz., en 
daarbij ook de PmH mee te tellen die 
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opgenomen; momenteel niet in de statistieken zijn 
opgenomen; verzoekt de Commissie na te 
gaan hoe de hoge inactiviteitsgraad van 
invloed is op de beschikbare 
werkgelegenheidsstatistieken van PmH, 
waardoor de werkgelegenheids- en 
werkloosheidscijfers niet overeenkomen 
met de realiteit van deze bevolking;

Or. es

Amendement 231
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept op tot de verzameling van 
EU-brede gegevens inzake handicaps 
volgens een benadering waarin de 
mensenrechten centraal staan, uitgesplitst 
naar gender, leeftijd, soort handicap, ras / 
etnische afkomst, seksuele geaardheid enz., 
en daarbij ook de PmH mee te tellen die 
momenteel niet in de statistieken zijn 
opgenomen;

19. roept op tot de verzameling van 
kwalitatief hoogwaardige, EU-brede 
gegevens inzake handicaps volgens een 
benadering waarin de mensenrechten 
centraal staan, uitgesplitst naar gender, 
leeftijd, soort handicap, ras/etnische 
afkomst, seksuele geaardheid enz., en 
daarbij ook de PmH mee te tellen die 
momenteel niet in de statistieken zijn 
opgenomen; verzoekt om de verzameling 
van gegevens met betrekking tot de 
effecten van de COVID-19-crisis op PmH 
zodat beleid kan worden voorgesteld om 
voorbereid te zijn op toekomstige crises;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept op tot de verzameling van 19. roept op tot de verzameling van 
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EU-brede gegevens inzake handicaps 
volgens een benadering waarin de 
mensenrechten centraal staan, uitgesplitst 
naar gender, leeftijd, soort handicap, ras / 
etnische afkomst, seksuele geaardheid enz., 
en daarbij ook de PmH mee te tellen die 
momenteel niet in de statistieken zijn 
opgenomen;

EU-brede gegevens inzake handicaps, 
onder meer met betrekking tot 
werkgelegenheid, volgens een benadering 
waarin de mensenrechten centraal staan, 
uitgesplitst naar gender, leeftijd, soort 
handicap1 bis, ras/etnische afkomst, seksuele 
geaardheid, onderwijsniveau enz., en 
daarbij ook de PmH mee te tellen die 
momenteel niet in de statistieken zijn 
opgenomen;

_________________
1 bis Door middel van de toepassing van de 
korte reeks vragen van de Washington 
Group, kunnen gegevens per soort 
handicap worden verzameld: 
http://www.washingtongroup-
disability.com/washington-group-
question-sets/short-set-of-disability-
questions/

Or. en

Amendement 233
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept op tot de verzameling van 
EU-brede gegevens inzake handicaps 
volgens een benadering waarin de 
mensenrechten centraal staan, uitgesplitst 
naar gender, leeftijd, soort handicap, ras / 
etnische afkomst, seksuele geaardheid enz., 
en daarbij ook de PmH mee te tellen die 
momenteel niet in de statistieken zijn 
opgenomen;

19. roept op tot de verzameling van 
EU-brede gegevens inzake handicaps 
volgens een benadering waarin de 
mensenrechten centraal staan, uitgesplitst 
naar gender, leeftijd, soort handicap, 
onderwijs en beroepsopleiding, 
ras/etnische afkomst, seksuele geaardheid 
enz., en daarbij ook de PmH mee te tellen 
die momenteel niet in de statistieken zijn 
opgenomen;

Or. en

Amendement 234
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Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de lidstaten de de-
institutionalisering te versnellen door 
doeltreffende, regionale en 
gedecentraliseerde systemen van zorg, met 
inbegrip van diensten van 
maatschappelijke activatie, op alle 
niveaus van de maatschappij op te zetten 
zodat een soepelere integratie op de 
arbeidsmarkt en de maatschappij in brede 
zin kan worden gewaarborgd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. vraagt de Commissie en de 
lidstaten om de rechten van personen met 
een handicap te mainstreamen bij de 
opzet en uitvoering van acties om digitale 
en groene vaardigheden te ontwikkelen 
om alle burgers in staat te stellen deel te 
nemen aan de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 236
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt alle EU-instellingen en de 
lidstaten om nauwe 
samenwerkingsverbanden met PmH en 
hun vertegenwoordigende organisaties op 
te zetten en ervoor te zorgen dat zij op 
toegankelijke en zinvolle wijze kunnen 
deelnemen aan alle fases van de 
desbetreffende wetgeving en 
programma’s, waaronder op algemeen 
niveau;

20. verzoekt alle EU-instellingen en de 
lidstaten om nauwe 
samenwerkingsverbanden met PmH op te 
zetten;

Or. es

Amendement 237
Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt alle EU-instellingen en de 
lidstaten om nauwe 
samenwerkingsverbanden met PmH en hun 
vertegenwoordigende organisaties op te 
zetten en ervoor te zorgen dat zij op 
toegankelijke en zinvolle wijze kunnen 
deelnemen aan alle fases van de 
desbetreffende wetgeving en programma’s, 
waaronder op algemeen niveau;

20. verzoekt alle EU-instellingen en de 
lidstaten om nauwe 
samenwerkingsverbanden met PmH en hun 
vertegenwoordigende organisaties, 
waaronder de sociale partners, op te 
zetten en ervoor te zorgen dat zij op 
toegankelijke en zinvolle wijze kunnen 
deelnemen aan alle fases van de 
desbetreffende wetgeving en programma’s, 
waaronder op algemeen niveau en bij 
collectieve overeenkomsten;

Or. en

Amendement 238
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt alle EU-instellingen en de 
lidstaten om nauwe 
samenwerkingsverbanden met PmH en hun 
vertegenwoordigende organisaties op te 
zetten en ervoor te zorgen dat zij op 
toegankelijke en zinvolle wijze kunnen 
deelnemen aan alle fases van de 
desbetreffende wetgeving en programma’s, 
waaronder op algemeen niveau;

20. verzoekt alle EU-instellingen en de 
lidstaten om nauwe 
samenwerkingsverbanden met PmH en hun 
vertegenwoordigende organisaties op te 
zetten en ervoor te zorgen dat zij op 
toegankelijke en zinvolle wijze kunnen 
deelnemen aan alle fases van de 
desbetreffende wetgeving, strategieën, 
beleidslijnen en programma’s, waaronder 
op algemeen niveau;

Or. en

Amendement 239
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de EU-instellingen en de 
lidstaten voort te bouwen op de expertise 
van organisaties van personen met een 
handicap en deze organisaties actief te 
betrekken bij alle besluiten die verband 
houden met invaliditeit;

Or. en

Amendement 240
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de rechten van PmH te 
integreren in alle voorstellen met 
betrekking tot de werkgelegenheid;

21. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de rechten van PmH te 
integreren in alle voorstellen met 
betrekking tot de werkgelegenheid, zoals 
het aankomende voorstel inzake een 
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eerlijk minimumloon, evenals in alle 
voorstellen met betrekking tot de 
verwachte toekomstige transformaties van 
arbeid, met inbegrip van de ontwikkeling 
van de relevante vaardigheden;

Or. en

Amendement 241
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de rechten van PmH te 
integreren in alle voorstellen met 
betrekking tot de werkgelegenheid;

21. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de rechten van PmH te 
integreren in alle voorstellen met 
betrekking tot de werkgelegenheid en 
hierbij rekening te houden met de 
specifieke situatie van personen die 
worden geconfronteerd met 
intersectionele discriminatie;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt in dit opzicht dat in alle 
EU-instellingen, met inbegrip van alle 
DG’s en agentschappen van de 
Commissie, een contactpersoon voor 
invaliditeit moet worden aangewezen en 
een interinstitutioneel 
coördinatiemechanisme moet worden 
opgezet om ervoor te zorgen dat 
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invaliditeit standaard in alle EU-
wetgeving wordt geïntegreerd;

Or. en

Amendement 243
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van 
Sparrentak, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie, met name 
de taskforce Gelijkheid, en de lidstaten om 
de rechten van PmH stelselmatig in het 
beleid te integreren, met bijzondere 
aandacht voor slachtoffers van 
intersectionele discriminatie;

22. verzoekt de Commissie, met name 
de taskforce Gelijkheid, en de lidstaten om 
de rechten van PmH stelselmatig in alle 
relevante wetgeving, beleidslijnen en 
programma’s te integreren, met bijzondere 
aandacht voor slachtoffers van 
intersectionele discriminatie, aangezien 
gelijkheid in arbeid onlosmakelijk is 
verbonden met gelijke toegang tot 
onderwijs, gezondheid, huisvesting, 
justitie en maatschappelijke bescherming, 
en de focus op toegankelijkheid te 
versterken om vorderingen te maken met 
onder meer een gebouwde omgeving, 
openbare ruimten, vervoer en informatie- 
en communicatietechnologieën die 
toegankelijk zijn;

Or. en

Amendement 244
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie, met name 
de taskforce Gelijkheid, en de lidstaten om 
de rechten van PmH stelselmatig in het 

22. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de rechten van PmH 
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beleid te integreren, met bijzondere 
aandacht voor slachtoffers van 
intersectionele discriminatie;

stelselmatig in het beleid te integreren;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie, met name 
de taskforce Gelijkheid, en de lidstaten om 
de rechten van PmH stelselmatig in het 
beleid te integreren, met bijzondere 
aandacht voor slachtoffers van 
intersectionele discriminatie;

22. verzoekt de Commissie, met name 
de taskforce Gelijkheid, en de lidstaten om 
de rechten van PmH stelselmatig in het 
beleid te integreren, met bijzondere 
aandacht voor slachtoffers van 
discriminatie;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Raad de voorgestelde 
horizontale antidiscriminatierichtlijn aan te 
nemen om de bescherming van PmH uit te 
breiden tot buiten de arbeidssfeer;

23. verzoekt de Raad de voorgestelde 
horizontale antidiscriminatierichtlijn per 
ommegaande te deblokkeren om de 
bescherming van PmH uit te breiden tot 
buiten de arbeidssfeer;

Or. en

Amendement 247
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Raad de voorgestelde 
horizontale antidiscriminatierichtlijn aan te 
nemen om de bescherming van PmH uit te 
breiden tot buiten de arbeidssfeer;

23. verzoekt de Commissie de 
horizontale antidiscriminatierichtlijn te 
vervangen door een richtlijn die is gericht 
op PmH om de bescherming van PmH uit 
te breiden tot buiten de arbeidssfeer;

Or. en

Amendement 248
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Raad de voorgestelde 
horizontale antidiscriminatierichtlijn aan 
te nemen om de bescherming van PmH uit 
te breiden tot buiten de arbeidssfeer;

23. verzoekt de lidstaten de 
bescherming van PmH buiten de 
arbeidssfeer te garanderen;

Or. en

Amendement 249
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. uit zijn ernstige bezorgdheid over 
het feit dat de meeste reguliere 
programma’s, onder meer de door de 
structuurfondsen gefinancierde 
programma’s, niet openstaan voor de 
meest benadeelde groepen, waaronder 
PmH; verzoekt de Europese Rekenkamer 
derhalve het functioneren van EU-



AM\1216182NL.docx 127/131 PE659.020v01-00

NL

programma’s grondig te evalueren, met 
een bijzondere aandacht voor de 
onderwijs- en 
werkgelegenheidsprogramma’s van de EU 
zoals ESF+, het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, 
EFRO en Erasmus+;

Or. en

Amendement 250
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie te 
garanderen dat de EU-fondsen de 
internationale mensenrechtennormen in 
acht nemen en geen maatregelen en 
programma’s ondersteunen die bijdragen 
tot segregatie, en te garanderen dat door de 
EU gefinancierde acties PmH bereiken en 
dat PmH daar actief bij worden betrokken;

24. verzoekt de Commissie te 
garanderen dat de EU-fondsen de Uniale 
en internationale mensenrechtennormen in 
acht nemen en geen maatregelen en 
programma’s ondersteunen die bijdragen 
tot segregatie, en te garanderen dat door de 
EU gefinancierde acties PmH bereiken en 
dat PmH daar actief bij worden betrokken; 
dringt er daarom op aan dat EU-
financiering aan landen die de Sharia-wet 
invoeren onmiddellijk wordt opgeschort, 
aangezien deze wetgeving onverenigbaar 
is met de mensenrechten, vrouwenrechten 
en LGBT-rechten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie te 24. verzoekt de Commissie te 
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garanderen dat de EU-fondsen de 
internationale mensenrechtennormen in 
acht nemen en geen maatregelen en 
programma’s ondersteunen die bijdragen 
tot segregatie, en te garanderen dat door de 
EU gefinancierde acties PmH bereiken en 
dat PmH daar actief bij worden betrokken;

garanderen dat de EU-fondsen de Uniale 
en internationale mensenrechtennormen in 
acht nemen en geen maatregelen en 
programma’s ondersteunen die bijdragen 
tot segregatie; verzoekt de Commissie te 
garanderen dat door de EU gefinancierde 
acties PmH bereiken en dat PmH daar 
actief bij worden betrokken, door 
omgevingen, diensten, praktijken en 
apparaten te bevorderen die de de-
institutionalisering ten goede komen, 
onder meer door voor solide steun voor 
persoonlijke assistenten te zorgen;

Or. en

Amendement 252
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie te 
garanderen dat de EU-fondsen de 
internationale mensenrechtennormen in 
acht nemen en geen maatregelen en 
programma’s ondersteunen die bijdragen 
tot segregatie, en te garanderen dat door de 
EU gefinancierde acties PmH bereiken en 
dat PmH daar actief bij worden betrokken;

24. verzoekt de Commissie te 
garanderen dat de EU-fondsen de Uniale 
en internationale mensenrechtennormen en 
verdragen als het UNCRPD in acht nemen 
en geen maatregelen en programma’s 
ondersteunen die bijdragen tot segregatie, 
en te garanderen dat door de EU 
gefinancierde acties PmH bereiken en dat 
PmH daar actief bij worden betrokken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie te 24. verzoekt de Commissie te 
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garanderen dat de EU-fondsen de 
internationale mensenrechtennormen in 
acht nemen en geen maatregelen en 
programma’s ondersteunen die bijdragen 
tot segregatie, en te garanderen dat door de 
EU gefinancierde acties PmH bereiken en 
dat PmH daar actief bij worden betrokken;

garanderen dat de EU-fondsen de Uniale 
en internationale mensenrechtennormen in 
acht nemen en geen maatregelen en 
programma’s ondersteunen die bijdragen 
tot segregatie of sociale uitsluiting, en te 
garanderen dat door de EU gefinancierde 
acties PmH bereiken en dat PmH daar 
actief bij worden betrokken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie te 
garanderen dat de EU-fondsen de 
internationale mensenrechtennormen in 
acht nemen en geen maatregelen en 
programma’s ondersteunen die bijdragen 
tot segregatie, en te garanderen dat door de 
EU gefinancierde acties PmH bereiken en 
dat PmH daar actief bij worden betrokken;

24. verzoekt de Commissie te 
garanderen dat de EU-fondsen de 
richtsnoeren met betrekking tot de rechten 
van PmH in acht nemen en geen 
maatregelen en programma’s ondersteunen 
die bijdragen tot segregatie, en te 
garanderen dat door de EU gefinancierde 
acties PmH bereiken en dat PmH daar 
actief bij worden betrokken;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat EU-gelden nooit 
mogen worden gebruikt voor de 
financiering van ontoegankelijke 
producten, diensten of infrastructuur; 
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moedigt de lidstaten aan volledige 
mobiliteit te waarborgen voor PmH, door 
ook de bouwkundige hindernissen weg te 
nemen die PmH ervan weerhouden zich 
vrij te verplaatsen;

Or. it

Amendement 256
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten onderzoeksprogramma’s te 
ondersteunen die zijn gericht op de 
ontwikkeling van ondersteunende 
technologieën, met inbegrip van robotica, 
digitale technologieën en artificiële 
intelligentie, zodat PmH volledig kunnen 
integreren in alle levenssferen;

Or. en

Amendement 257
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de 
Commissie en aan de Raad, alsmede aan 
de regeringen en de parlementen van de 
lidstaten.

25. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de 
Commissie, de Raad, de regeringen en de 
parlementen van de lidstaten en de 
kandidaat-lidstaten, het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, de 
Europese Rekenkamer, het Hof van 
Justitie, de Europese Ombudsman, het 
Comité van de Regio’s en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, voor 



AM\1216182NL.docx 131/131 PE659.020v01-00

NL

verspreiding naar subnationale 
parlementen en raden, de Raad van 
Europa en de Verenigde Naties.

Or. en


