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Poprawka 1
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 7

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet,

skreśla się

Or. es

Poprawka 2
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Umocowanie 9

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję Rady 
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej (konwencję stambulską),

skreśla się

Or. en

Poprawka 3
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającą w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne,

skreśla się

Or. es
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Poprawka 4
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 31

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie 
skoordynowanych działań UE na rzecz 
walki z pandemią COVID-19 i jej 
skutkami36,

skreśla się

_________________
36 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.

Or. es

Poprawka 5
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 43

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wskaźnik 
równouprawnienia płci Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn,

skreśla się

Or. es

Poprawka 6
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Umocowanie 48 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Rady z 
dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie 
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wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w 
miejscu pracy (89/391/EWG), w 
szczególności obowiązek zapewnienia 
przez pracodawcę bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia pracowników w każdym 
aspekcie odnoszącym się do pracy i fakt, 
że nie może on w tym celu obciążać 
pracowników kosztami finansowymi,

Or. en

Poprawka 7
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że osobom 
niepełnosprawnym odmawia się prawa do 
podejmowania pracy na równych 
zasadach z innymi osobami;

A. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne stoją w obliczu wyzwań 
związanych z dyskryminacją, w tym 
dyskryminacją z wielu przyczyn 
jednocześnie w wielu dziedzinach życia; 
mając na uwadze, że wyzwania te są różne 
w poszczególnych państwach 
członkowskich; mając na uwadze, że 
osoby niepełnosprawne napotykają 
ogromne trudności w osiąganiu równego 
dostępu i równych warunków na rynku 
pracy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że osobom 
niepełnosprawnym odmawia się prawa do 

A. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne1a są pozbawione praw 
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podejmowania pracy na równych zasadach 
z innymi osobami;

podstawowych w UE; mając na uwadze, 
że są one w znacznym stopniu wykluczone 
z otwartego rynku pracy i odmawia się im 
prawa do podejmowania pracy na równych 
zasadach z innymi osobami;

_________________
1a Stosujemy pojęcie „osoby 
niepełnosprawne” zgodnie z art. 1 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że osobom 
niepełnosprawnym odmawia się prawa do 
podejmowania pracy na równych zasadach 
z innymi osobami; 

A. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne mają prawo do pełnego 
udziału w rynku pracy i w życiu 
społeczeństwa; mając na uwadze, że 
istnieją liczne dowody na to, że osobom 
niepełnosprawnym odmawia się prawa do 
udziału w rynku pracy na równych 
zasadach z innymi osobami;

Or. en

Poprawka 10
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że osobom 
niepełnosprawnym odmawia się prawa do 
podejmowania pracy na równych zasadach 

A. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne wciąż napotykają 
utrudnienia w funkcjonowaniu na rynku 
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z innymi osobami; pracy na równych zasadach z innymi 
osobami;

Or. es

Poprawka 11
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że osobom 
niepełnosprawnym odmawia się prawa do 
podejmowania pracy na równych zasadach 
z innymi osobami;

A. mając na uwadze, że osobom 
niepełnosprawnym często odmawia się 
prawa do podejmowania pracy na równych 
zasadach z innymi osobami;

Or. en

Poprawka 12
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zatrudnienie 
chronione odnosi się do modelu 
przedsiębiorstwa, w którym wysoki odsetek 
pracowników stanowią pracownicy 
niepełnosprawni, natomiast zakłady pracy 
chronionej obejmują również modele 
terapii zajęciowej oraz dostosowania 
indywidualnego i społecznego, tj. usługi 
socjalne, które wykraczają poza obszar 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 13
Marc Angel
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Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne są dyskryminowane na 
poszczególnych etapach procesu pracy, 
począwszy od rekrutacji1a;
_________________
1a Źródło: Eurofound (2020), „Role of 
social partners in tackling discrimination 
at work” [Rola partnerów społecznych w 
przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu 
pracy], Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej, Luksemburg, 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef20011en.pdf

Or. en

Poprawka 14
Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zatrudnienie 
chronione odnosi się do modelu 
przedsiębiorstwa, w którym wysoki odsetek 
pracowników stanowią pracownicy 
niepełnosprawni, natomiast zakłady pracy 
chronionej obejmują również modele 
terapii zajęciowej oraz dostosowania 
indywidualnego i społecznego, tj. usługi 
socjalne, które wykraczają poza obszar 
zatrudnienia;

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

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne spotykają się z 
dyskryminacją ze względu na krzyżowanie 
się ich niepełnosprawności z płcią, rasą, 
pochodzeniem etnicznym, wiekiem, religią 
lub przekonaniami, orientacją seksualną, 
statusem migracyjnym lub pochodzeniem 
społeczno-ekonomicznym;

B. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne spotykają się z głęboką 
dyskryminacją;

Or. it

Poprawka 16
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne spotykają się z 
dyskryminacją ze względu na krzyżowanie 
się ich niepełnosprawności z płcią, rasą, 
pochodzeniem etnicznym, wiekiem, religią 
lub przekonaniami, orientacją seksualną, 
statusem migracyjnym lub pochodzeniem 
społeczno-ekonomicznym;

B. mając na uwadze, że brak 
rozwiązania problemów i trudności przez 
społeczeństwo może powodować 
marginalizację społeczną;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw B



PE659.020v01-00 10/137 AM\1216182PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne spotykają się z 
dyskryminacją ze względu na krzyżowanie 
się ich niepełnosprawności z płcią, rasą, 
pochodzeniem etnicznym, wiekiem, religią 
lub przekonaniami, orientacją seksualną, 
statusem migracyjnym lub pochodzeniem 
społeczno-ekonomicznym;

B. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne spotykają się z 
dyskryminacją i są stawiane w 
niekorzystnej sytuacji ze względu na 
krzyżowanie się ich niepełnosprawności z 
płcią, rasą, pochodzeniem etnicznym, 
wiekiem, religią lub przekonaniami, 
orientacją seksualną, statusem 
migracyjnym lub pochodzeniem 
społeczno-ekonomicznym, w tym 
poziomem wykształcenia;

Or. en

Poprawka 18
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne spotykają się z 
dyskryminacją ze względu na krzyżowanie 
się ich niepełnosprawności z płcią, rasą, 
pochodzeniem etnicznym, wiekiem, religią 
lub przekonaniami, orientacją seksualną, 
statusem migracyjnym lub pochodzeniem 
społeczno-ekonomicznym;

B. mając na uwadze, że wiele osób 
niepełnosprawnych spotyka się z 
dyskryminacją z wielu przyczyn 
jednocześnie ze względu na krzyżowanie 
się ich niepełnosprawności z innymi 
czynnikami, takimi jak płeć, rasa, 
pochodzenie etniczne, wiek, religia lub 
przekonania, orientacja seksualna, status 
migracyjny lub pochodzenie społeczno-
ekonomiczne;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne spotykają się z 
dyskryminacją ze względu na krzyżowanie 
się ich niepełnosprawności z płcią, rasą, 
pochodzeniem etnicznym, wiekiem, religią 
lub przekonaniami, orientacją seksualną, 
statusem migracyjnym lub pochodzeniem 
społeczno-ekonomicznym;

B. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne nadal spotykają się z 
dyskryminacją krzyżową z wielu przyczyn 
jednocześnie ze względu na ich 
niepełnosprawność oraz płeć, rasę, 
pochodzenie etniczne, wiek, religię lub 
przekonania, orientację seksualną, status 
migracyjny lub pochodzenie społeczno-
ekonomiczne;

Or. en

Poprawka 20
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie oraz organizacje i 
przedsiębiorstwa europejskie wypracowały 
integracyjne modele zatrudnienia 
chronionego i wspomaganego, z 
poszanowaniem praw osób 
niepełnosprawnych, które służą jako 
środek skutecznego włączenia i 
późniejszego przejścia na otwarty rynek 
pracy, ponieważ spełniają uznane na 
szczeblu międzynarodowym kryteria 
jakości; 

Or. en

Poprawka 21
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Ba. mając na uwadze, że Karta 
zakazuje dyskryminacji na jakimkolwiek 
tle, w tym ze względu na 
niepełnosprawność, i uznaje prawa osób 
niepełnosprawnych1b;
_________________
1b Art. 21 i 26 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 22
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że UE została 
stroną Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych w grudniu 2010 r., a 
Konwencja weszła w życie w stosunku do 
UE w styczniu 2011 r.;

Or. en

Poprawka 23
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
jest wiążąca dla UE, jej instytucji i państw 
członkowskich, które są bezpośrednio 
zobowiązane do jej pełnego wdrożenia;

C. mając na uwadze, że Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
jest wiążąca dla UE, jej instytucji i państw 
członkowskich, które są bezpośrednio 
zobowiązane do jej pełnego wdrożenia; 
mając na uwadze, że chociaż od czasu 
przyjęcia Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych w 2006 r. osiągnięto 
niebywałe postępy, w wielu obszarach 
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nadal występują istotne ograniczenia w 
osiąganiu jej celów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
jest wiążąca dla UE, jej instytucji i państw 
członkowskich, które są bezpośrednio 
zobowiązane do jej pełnego wdrożenia;

C. mając na uwadze, że Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
jest wiążąca dla UE, jej instytucji i państw 
członkowskich, które są bezpośrednio 
zobowiązane do jej pełnego wdrożenia, w 
tym do wdrożenia art. 27 tej konwencji 
dotyczącego pracy i zatrudnienia;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
jest wiążąca dla UE, jej instytucji i państw 
członkowskich, które są bezpośrednio 
zobowiązane do jej pełnego wdrożenia;

C. mając na uwadze, że Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
jest wiążąca dla UE, jej instytucji i państw 
członkowskich; mając również na uwadze 
zastrzeżenia do Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych, 
zgłoszone przez państwa członkowskie;

Or. it

Poprawka 26
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Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w związku z 
tym UE jest zobowiązana do działania w 
sposób zgodny z Konwencją ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych, a 
Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej jest zobowiązany do 
interpretowania przepisów UE, w tym 
dyrektywy w sprawie równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy, w sposób 
zgodny z Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 27
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
odrzuca medyczny model 
niepełnosprawności i popiera w zamian 
model niepełnosprawności oparty na 
prawach człowieka; mając na uwadze, że 
Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych domaga się 
integracyjnej równości dla osób 
niepełnosprawnych;

D. mając na uwadze, że Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
odrzuca medyczny model 
niepełnosprawności i popiera w zamian 
model niepełnosprawności oparty na 
prawach człowieka; mając na uwadze, że 
Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych domaga się 
integracyjnej równości dla osób 
niepełnosprawnych; mając na uwadze, że 
Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych uznaje prawo osób 
niepełnosprawnych do pracy na zasadzie 
równości z innymi osobami, do 
swobodnego wyboru, do bycia 
akceptowanym oraz do pracy w otwartym, 
integracyjnym i dostępnym środowisku 
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pracy;

Or. en

Poprawka 28
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
odrzuca medyczny model 
niepełnosprawności i popiera w zamian 
model niepełnosprawności oparty na 
prawach człowieka; mając na uwadze, że 
Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych domaga się 
integracyjnej równości dla osób 
niepełnosprawnych;

D. mając na uwadze, że Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
odrzuca medyczny model 
niepełnosprawności i popiera w zamian 
zarówno model niepełnosprawności oparty 
na prawach człowieka, jak i społeczno-
kontekstowe zrozumienie 
niepełnosprawności; mając na uwadze, że 
Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych domaga się 
integracyjnej równości dla osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 29
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
odrzuca medyczny model 
niepełnosprawności i popiera w zamian 
model niepełnosprawności oparty na 
prawach człowieka; mając na uwadze, że 
Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych domaga się 
integracyjnej równości dla osób 

D. mając na uwadze, że Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
chroni prawa człowieka w odniesieniu do 
osób niepełnosprawnych i domaga się 
równości dla osób niepełnosprawnych;
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niepełnosprawnych;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
odrzuca medyczny model 
niepełnosprawności i popiera w zamian 
model niepełnosprawności oparty na 
prawach człowieka; mając na uwadze, że 
Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych domaga się 
integracyjnej równości dla osób 
niepełnosprawnych;

D. mając na uwadze, że Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
odrzuca medyczny model 
niepełnosprawności i popiera w zamian 
model niepełnosprawności oparty na 
prawach człowieka; mając na uwadze, że 
Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych domaga się 
integracyjnej równości1c dla osób 
niepełnosprawnych;

_________________
1c Zgodnie z Komentarzem ogólnym nr 6 
Komitetu ONZ do spraw Praw Osób 
Niepełnosprawnych „integracyjna 
równość obejmuje: (i) sprawiedliwy 
wymiar redystrybucyjny; (ii) aspekt 
uznania; (iii) aspekt partycypacyjny oraz 
(iv) oraz aspekt dostosowujący”. 
Dokument ONZ CRPD/C/GC/6, ust. 11.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że racjonalne 
usprawnienia koncentrują się na 

E. mając na uwadze, że, jak wynika z 
Konwencji ONZ o prawach osób 
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szczególnych potrzebach jednostki, 
podczas gdy działania pozytywne odnoszą 
się do całej grupy osób narażonych na 
potencjalną dyskryminację; mając na 
uwadze, że oba te elementy są konieczne, 
aby zagwarantować, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły w równym 
stopniu korzystać z prawa do pracy; mając 
na uwadze, że brakuje jasnych wytycznych 
UE w sprawie racjonalnych usprawnień;

niepełnosprawnych, racjonalne 
usprawnienia koncentrują się na 
szczególnych potrzebach jednostki, 
podczas gdy działania pozytywne odnoszą 
się do całej grupy osób narażonych na 
potencjalną dyskryminację; mając na 
uwadze, że oba te elementy są konieczne, 
aby zapewnić różnorodność w miejscu 
pracy i aby zagwarantować, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły w równym 
stopniu korzystać z prawa do pracy; mając 
na uwadze, że brakuje jasnych wytycznych 
UE dotyczących racjonalnych 
usprawnień, które nie są dostatecznie 
rozumiane przez pracodawców, są często 
niedostępne lub niewystarczające;

Or. en

Poprawka 32
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że racjonalne 
usprawnienia koncentrują się na 
szczególnych potrzebach jednostki, 
podczas gdy działania pozytywne odnoszą 
się do całej grupy osób narażonych na 
potencjalną dyskryminację; mając na 
uwadze, że oba te elementy są konieczne, 
aby zagwarantować, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły w równym 
stopniu korzystać z prawa do pracy; mając 
na uwadze, że brakuje jasnych wytycznych 
UE w sprawie racjonalnych usprawnień;

E. mając na uwadze, że racjonalne 
usprawnienia stanowią niezbędne 
narzędzie umożliwiające osobom 
niepełnosprawnym pokonywanie 
przeszkód w środowisku pracy oraz 
korzystanie w równym stopniu z prawa do 
pracy; mając na uwadze, że brakuje 
jasnych wytycznych UE w sprawie 
racjonalnych usprawnień;

Or. es

Poprawka 33
Miriam Lexmann
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Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że jednym z 
kluczowych aspektów zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych jest ich udział w życiu 
społecznym i przejście od wsparcia 
instytucjonalnego do wsparcia na 
poziomie społeczności lokalnych; mając 
na uwadze, że proces deinstytucjonalizacji 
w państwach członkowskich musi zostać 
zakończony, ponieważ osoby 
niepełnosprawne mają prawo do życia we 
wspólnocie i pełnej z nią integracji; mając 
na uwadze, że postępy w procesie 
deinstytucjonalizacji są nierównomierne 
w poszczególnych państwach 
członkowskich i pomimo wprowadzenia 
polityk i przydziału znacznych środków 
finansowych w UE, w zakładach opieki 
nadal przebywa milion osób;

Or. en

Poprawka 34
Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że rozsądne 
uwzględnienie potrzeb pracowników 
niepełnosprawnych może mieć istotny 
wpływ na jakość ich pracy, perspektywy 
zawodowe i trwałość kariery zawodowej;

Or. en

Poprawka 35
Margarita de la Pisa Carrión
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Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dyrektywa w 
sprawie równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy („Dyrektywa”) jest 
jedynie częściowo zgodna z Konwencją 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 
ponieważ nie obejmuje modelu 
niepełnosprawności opartego na prawach 
człowieka, nie jest ukierunkowana na 
dyskryminację międzysektorową, nie 
wymaga od państw członkowskich 
przyjęcia środków pozytywnego działania, 
nie obejmuje wszystkich dziedzin życia, 
nie zajmuje się swobodą przemieszczania 
się, nie wymaga niezależnych 
mechanizmów monitorowania, nie 
przewiduje systemowego zaangażowania 
władz publicznych w jej monitorowanie i 
nie obejmuje obowiązku gromadzenia 
zdezagregowanych danych;

skreśla się

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dyrektywa w 
sprawie równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy („Dyrektywa“) jest 
jedynie częściowo zgodna z Konwencją 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 
ponieważ nie obejmuje modelu 
niepełnosprawności opartego na prawach 
człowieka, nie jest ukierunkowana na 
dyskryminację międzysektorową, nie 
wymaga od państw członkowskich 
przyjęcia środków pozytywnego działania, 
nie obejmuje wszystkich dziedzin życia, 

F. mając na uwadze, że dyrektywa w 
sprawie równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy („Dyrektywa“), która 
weszła w życie w 2000 r., jest obecnie 
kluczowym instrumentem prawnym UE 
zapewniającym ochronę osób 
niepełnosprawnych przed dyskryminacją; 
mając na uwadze, że ochrona równości i 
niedyskryminacji należy do kompetencji 
dzielonych między Unię i jej państwa 
członkowskie;
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nie zajmuje się swobodą przemieszczania 
się, nie wymaga niezależnych 
mechanizmów monitorowania, nie 
przewiduje systemowego zaangażowania 
władz publicznych w jej monitorowanie i 
nie obejmuje obowiązku gromadzenia 
zdezagregowanych danych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dyrektywa w 
sprawie równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy („Dyrektywa“) jest 
jedynie częściowo zgodna z Konwencją 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 
ponieważ nie obejmuje modelu 
niepełnosprawności opartego na prawach 
człowieka, nie jest ukierunkowana na 
dyskryminację międzysektorową, nie 
wymaga od państw członkowskich 
przyjęcia środków pozytywnego działania, 
nie obejmuje wszystkich dziedzin życia, 
nie zajmuje się swobodą przemieszczania 
się, nie wymaga niezależnych 
mechanizmów monitorowania, nie 
przewiduje systemowego zaangażowania 
władz publicznych w jej monitorowanie i 
nie obejmuje obowiązku gromadzenia 
zdezagregowanych danych;

F. mając na uwadze, że dyrektywa w 
sprawie równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy („Dyrektywa“) jest 
jedynie częściowo zgodna z Konwencją 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 
ponieważ nie obejmuje modelu 
niepełnosprawności opartego na prawach 
człowieka, nie wymaga od państw 
członkowskich przyjęcia środków 
pozytywnego działania, nie obejmuje 
wszystkich dziedzin życia, nie zajmuje się 
swobodą przemieszczania się, nie wymaga 
niezależnych mechanizmów 
monitorowania, nie przewiduje 
systemowego zaangażowania władz 
publicznych w jej monitorowanie i nie 
obejmuje obowiązku gromadzenia 
zdezagregowanych danych;

Or. it

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

Projekt rezolucji
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Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że Dyrektywa 
jest jedynie częściowo zgodna z 
Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, ponieważ nie 
obejmuje modelu niepełnosprawności 
opartego na prawach człowieka, nie 
obejmuje dyskryminacji ze względu na 
domniemaną lub przyszłą 
niepełnosprawność, nie jest 
ukierunkowana na dyskryminację 
międzysektorową, nie wymaga od państw 
członkowskich przyjęcia środków 
pozytywnego działania, ogranicza się do 
obszaru zatrudnienia, pracy i kształcenia 
zawodowego, a nie obejmuje wszystkich 
dziedzin życia wymaganych przez 
Konwencję ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, nie zajmuje się 
swobodą przemieszczania się w celu 
zatrudnienia, nie wymaga tworzenia 
niezależnych mechanizmów 
monitorowania, nie przewiduje 
systemowego zaangażowania osób 
niepełnosprawnych i reprezentujących je 
organizacji w proces monitorowania i nie 
obejmuje obowiązku gromadzenia 
zdezagregowanych danych;

Or. en

Poprawka 39
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Dyrektywa 
nie zobowiązuje prawnie państw 
członkowskich do wyznaczenia organu ds. 
równości, który zajmowałby się 
dyskryminacją ze względu na 

skreśla się
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niepełnosprawność;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Dyrektywa nie 
zobowiązuje prawnie państw 
członkowskich do wyznaczenia organu ds. 
równości, który zajmowałby się 
dyskryminacją ze względu na 
niepełnosprawność;

G. mając na uwadze, że Dyrektywa nie 
zobowiązuje prawnie państw 
członkowskich do wyznaczenia organu ds. 
równości, który zajmowałby się 
dyskryminacją ze względu na 
niepełnosprawność, co jest wysoce 
problematyczne, ponieważ organy ds. 
równości odgrywają kluczową rolę we 
wdrażaniu dyrektyw w sprawie równego 
traktowania w obszarach objętych ich 
mandatem, w tym w obszarze płci, rasy i 
pochodzenia etnicznego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że brak jest 
zdezagregowanych oficjalnych statystyk 
dotyczących niepełnosprawności;

H. mając na uwadze, że brak jest 
oficjalnych statystyk dotyczących 
niepełnosprawności, w tym dotyczących 
zatrudnienia, z podziałem na rodzaj 
niepełnosprawności, rasę/ pochodzenie 
etniczne, orientację seksualną itp., 
których wymagają też wytyczne w sprawie 
danych dotyczących równości; mając na 
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uwadze prawie całkowity brak danych 
dotyczących osób niepełnosprawnych 
mieszkających w placówkach opieki 
instytucjonalnej; mając na uwadze, że 
takie gromadzenie danych ma zasadnicze 
znaczenie dla kształtowania polityki i 
podejmowania decyzji w oparciu o 
dowody;

Or. en

Poprawka 42
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że brak jest 
zdezagregowanych oficjalnych statystyk 
dotyczących niepełnosprawności;

H. mając na uwadze, że należy 
gromadzić wysokiej jakości i 
porównywalne dane, ponieważ brak jest 
zdezagregowanych oficjalnych statystyk 
dotyczących niepełnosprawności;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że tylko 50,6 % 
osób niepełnosprawnych jest 
zatrudnionych w porównaniu z 74,8 % 
osób pełnosprawnych39; mając na uwadze, 
że osoby niepełnosprawne przebywające w 
placówkach lub uważane za niezdolne do 
pracy są wyłączone z tych statystyk40; 
mając na uwadze, że dane te nie mówią nic 
na temat rodzaju, jakości i warunków 
zatrudnienia; mając na uwadze, że osoby 

I. mając na uwadze, że tylko 50,6 % 
osób niepełnosprawnych jest 
zatrudnionych (48,3 % kobiet i 53,3 % 
mężczyzn) w porównaniu z 74,8 % osób 
pełnosprawnych39; mając na uwadze, że 
osoby niepełnosprawne przebywające w 
placówkach lub uważane za niezdolne do 
pracy są wyłączone z tych statystyk40; 
mając na uwadze, że dane te nie mówią nic 
na temat rodzaju, jakości i warunków 
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niepełnosprawne stanowią zróżnicowaną 
grupę i często są przedmiotem 
dyskryminacji międzysektorowej, której 
skumulowane skutki mają konkretny 
wpływ na zatrudnienie;

zatrudnienia, tj. czy to zatrudnienie 
zapewnia się na otwartym rynku pracy i 
czy gwarantuje się status pracownika 
korzystającego z praw pracowniczych i 
płacę minimalną; mając na uwadze, że 
osoby niepełnosprawne stanowią 
zróżnicowaną grupę i często są 
przedmiotem dyskryminacji 
międzysektorowej, której skumulowane 
skutki mają konkretny wpływ na 
zatrudnienie;

_________________ _________________
39 Dane statystyczne dotyczące dochodów i 
warunków życia (EU-SILC) 2017.

39 Dane statystyczne dotyczące dochodów i 
warunków życia (EU-SILC) 2017.

40 Tamże. 40 Tamże.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że tylko 50,6 % 
osób niepełnosprawnych jest 
zatrudnionych w porównaniu z 74,8 % 
osób pełnosprawnych39; mając na uwadze, 
że osoby niepełnosprawne przebywające w 
placówkach lub uważane za niezdolne do 
pracy są wyłączone z tych statystyk40; 
mając na uwadze, że dane te nie mówią nic 
na temat rodzaju, jakości i warunków 
zatrudnienia; mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne stanowią zróżnicowaną 
grupę i często są przedmiotem 
dyskryminacji międzysektorowej, której 
skumulowane skutki mają konkretny 
wpływ na zatrudnienie;

I. mając na uwadze, że tylko 50,6 % 
osób niepełnosprawnych jest 
zatrudnionych w porównaniu z 74,8 % 
osób pełnosprawnych39; mając na uwadze, 
że tylko 20,7 % niepełnosprawnych kobiet 
i 28,6 % niepełnosprawnych mężczyzn jest 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 
pracy1a; mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne przebywające w 
placówkach lub uważane za niezdolne do 
pracy są wyłączone z tych statystyk40; 
mając na uwadze, że dane te nie mówią nic 
na temat rodzaju, jakości i warunków 
zatrudnienia; mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne stanowią zróżnicowaną 
grupę i często są przedmiotem 
dyskryminacji międzysektorowej, której 
skumulowane skutki mają konkretny 
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wpływ na zatrudnienie;

_________________ _________________
1a Wskaźnik równouprawnienia płci – 
2019.

39 Dane statystyczne dotyczące dochodów i 
warunków życia (EU-SILC) 2017.

39 Dane statystyczne dotyczące dochodów i 
warunków życia (EU-SILC) 2017.

40 Tamże. 40 Tamże.

Or. en

Poprawka 45
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że jedynie 50,6 
% osób niepełnosprawnych jest 
zatrudnionych w porównaniu z 74,8 % 
osób pełnosprawnych39; mając na uwadze, 
że osoby niepełnosprawne mieszkające w 
ośrodkach lub uważane za niezdolne do 
pracy są wykluczone z tych statystyk40; 
mając na uwadze, że dane te nie ujawniają 
rodzaju, jakości i warunków zatrudnienia; 
mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne stanowią zróżnicowaną 
grupę i często są przedmiotem 
dyskryminacji międzysektorowej, której 
skumulowane skutki mają konkretny 
wpływ na zatrudnienie;

I. mając na uwadze, że jedynie 50,6 
% osób niepełnosprawnych jest 
zatrudnionych w porównaniu z 74,8 % 
osób pełnosprawnych39; mając na uwadze, 
że osoby niepełnosprawne mieszkające w 
ośrodkach lub uważane za niezdolne do 
pracy są wykluczone z tych statystyk40; 
mając na uwadze, że dane te nie ujawniają 
rodzaju, jakości i warunków zatrudnienia; 
mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne stanowią zróżnicowaną 
grupę, czego skumulowane skutki mają 
konkretny wpływ na zatrudnienie;

_________________ _________________
39 Dane statystyczne dotyczące dochodów i 
warunków życia (EU-SILC) 2017.

39 Dane statystyczne dotyczące dochodów i 
warunków życia (EU-SILC) 2017.

40 Tamże. 40 Tamże.

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że jedynie 50,6 
% osób niepełnosprawnych jest 
zatrudnionych w porównaniu z 74,8 % 
osób pełnosprawnych39; mając na uwadze, 
że osoby niepełnosprawne mieszkające w 
ośrodkach lub uważane za niezdolne do 
pracy są wykluczone z tych statystyk40; 
mając na uwadze, że dane te nie ujawniają 
rodzaju, jakości i warunków zatrudnienia; 
mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne stanowią zróżnicowaną 
grupę i często są przedmiotem 
dyskryminacji międzysektorowej, której 
skumulowane skutki mają konkretny 
wpływ na zatrudnienie;

I. mając na uwadze, że jedynie 50,6 
% osób niepełnosprawnych jest 
zatrudnionych w porównaniu z 74,8 % 
osób pełnosprawnych39; mając na uwadze, 
że osoby niepełnosprawne mieszkające w 
ośrodkach lub uważane za niezdolne do 
pracy są wykluczone z tych statystyk40; 
mając na uwadze, że dane te nie ujawniają 
rodzaju, jakości i warunków zatrudnienia; 
mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne stanowią zróżnicowaną 
grupę i często są przedmiotem 
dyskryminacji, której skumulowane skutki 
mają konkretny wpływ na zatrudnienie;

_________________ _________________
39 Dane statystyczne dotyczące dochodów i 
warunków życia (EU-SILC) 2017.

39 Dane statystyczne dotyczące dochodów i 
warunków życia (EU-SILC) 2017.

40 Tamże. 40 Tamże.

Or. it

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

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że zatrudnienie 
chronione odnosi się do modelu 
przedsiębiorstwa, w którym wysoki odsetek 
pracowników stanowią pracownicy 
niepełnosprawni, natomiast zakłady pracy 
chronionej obejmują również modele 
terapii zajęciowej oraz dostosowania 
indywidualnego i społecznego, tj. usługi 
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socjalne, które wykraczają poza obszar 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 48
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że każda osoba 
niepełnosprawna, bez względu na to, jak 
jest utalentowana i jakie ma umiejętności, 
ma prawo do pracy;

Or. en

Poprawka 49
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że w kilku 
państwach członkowskich osoby 
niepełnosprawne są zatrudnione w 
przeważającej mierze w zakładach pracy 
chronionej, w warunkach segregacji, w 
których często nie mają statusu 
pracownika, praw pracowniczych lub 
gwarantowanej płacy minimalnej, co 
stanowi naruszenie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych;

J. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich osoby 
niepełnosprawne są zatrudnione w 
przeważającej mierze w modelach 
chronionych, które nie są zgodne z 
Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, w warunkach 
segregacji, w których często nie mają 
statusu pracownika, praw pracowniczych 
lub gwarantowanej płacy minimalnej, co 
stanowi naruszenie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych;

Or. en
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Poprawka 50
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że w kilku 
państwach członkowskich osoby 
niepełnosprawne są zatrudnione w 
przeważającej mierze w zakładach pracy 
chronionej, w warunkach segregacji, w 
których często nie mają statusu 
pracownika, praw pracowniczych lub 
gwarantowanej płacy minimalnej, co 
stanowi naruszenie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych;

J. mając na uwadze, że w kilku 
państwach członkowskich osoby 
niepełnosprawne są zatrudnione w 
przeważającej mierze w zakładach pracy 
chronionej, w warunkach segregacji, w 
których często nie mają ani statusu 
pracownika, ani praw pracowniczych ani 
gwarantowanej płacy minimalnej1d, a to 
ogranicza ich autonomię; mając na 
uwadze, że stanowi to naruszenie zarówno 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, jak i Karty;

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

Or. en

Poprawka 51
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że w kilku 
państwach członkowskich osoby 
niepełnosprawne są zatrudnione w 
przeważającej mierze w zakładach pracy 
chronionej, w warunkach segregacji, w 
których często nie mają statusu 
pracownika, praw pracowniczych lub 
gwarantowanej płacy minimalnej, co 

J. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich osoby 
niepełnosprawne uczestniczą w 
warsztatach terapii zajęciowej, które nie 
podlegają Dyrektywie ze względu na brak 
stosunku pracy;
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stanowi naruszenie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych;

Or. es

Poprawka 52
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że w kilku 
państwach członkowskich osoby 
niepełnosprawne są zatrudnione w 
przeważającej mierze w zakładach pracy 
chronionej, w warunkach segregacji, w 
których często nie mają statusu 
pracownika, praw pracowniczych lub 
gwarantowanej płacy minimalnej, co 
stanowi naruszenie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych;

J. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich osoby 
niepełnosprawne są zatrudnione w 
przeważającej mierze w szczególnych 
modelach zakładów pracy chronionej 
niezgodnych z Konwencją ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych, w 
warunkach segregacji, w których często nie 
mają statusu pracownika, praw 
pracowniczych lub gwarantowanej płacy 
minimalnej, co stanowi naruszenie 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że w kilku 
państwach członkowskich osoby 
niepełnosprawne są zatrudnione w 
przeważającej mierze w zakładach pracy 
chronionej, w warunkach segregacji, w 
których często nie mają statusu 
pracownika, praw pracowniczych lub 

J. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich osoby 
niepełnosprawne są zatrudnione w 
przeważającej mierze w szczególnych 
modelach zakładów pracy chronionej 
niezgodnych z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych, w warunkach 
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gwarantowanej płacy minimalnej, co 
stanowi naruszenie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych;

segregacji, w których często nie mają 
statusu pracownika, praw pracowniczych 
lub gwarantowanej płacy minimalnej, co 
stanowi naruszenie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 54
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że praca 
chroniona – oferowana przez specjalne 
ośrodki zatrudnienia – to model 
zatrudnienia, w którym znaczny odsetek 
pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne, natomiast zakłady pracy 
chronionej obejmują model szkolenia lub 
terapii zajęciowej i indywidualnej oraz 
integracji społecznej i mogą przyjąć formę 
usługi społecznej mieszczącej się na 
granicy obszaru zatrudnienia, a w tym 
ostatnim przypadku konwencja nie będzie 
miała zastosowania;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia osób niepełnosprawnych (17,1 
%) jest prawie dwukrotnie wyższa niż w 
całej populacji (10,2 %)1e, a bezrobocie 
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osób niepełnosprawnych trwa dłużej niż 
osób pełnosprawnych bez względu na ich 
kwalifikacje;
_________________
1e Dane EU-SILC z 2017 r.

Or. en

Poprawka 56
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie, organizacje europejskie i 
przedsiębiorstwa wypracowały uznawany 
międzynarodowo model specjalnych 
ośrodków zatrudnienia lub zatrudnienia 
wspomaganego z poszanowaniem praw 
osób niepełnosprawnych, który służy 
również jako bezpośredni środek 
włączenia i późniejszego przechodzenia na 
otwarty rynek pracy;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia jest najwyższa wśród młodych 
osób niepełnosprawnych (grupa wiekowa 
od 16 do 24 lat), przy czym bezrobotnych 
jest 24,9 % z nich w porównaniu z 16,6 % 
w całej populacji, co jest nierozerwalnie 
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związane z możliwościami kształcenia1f;
_________________
1f Dane ANED z 2019 r.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw J c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jc. mając na uwadze, że kobiety 
niepełnosprawne, które stanowią 16 % 
całkowitej populacji kobiet i 60 % 
całkowitej populacji osób 
niepełnosprawnych w UE, wciąż mierzą 
się z dyskryminacją krzyżową i z wielu 
przyczyn jednocześnie we wszystkich 
dziedzinach życia; mając na uwadze, że 
tylko 20,7 % niepełnosprawnych kobiet 
jest zatrudnionych w pełnym wymiarze 
godzin, w porównaniu z 28,6 % 
niepełnosprawnych mężczyzn1g; mając na 
uwadze, że wskaźnik braku aktywności 
zawodowej wśród niepełnosprawnych 
kobiet wynosi ponad dwie trzecie 
całkowitej populacji kobiet w wieku 
produkcyjnym (od 16 do 64 lat);
_________________
1g Wskaźnik równouprawnienia płci z 
2019 r.

Or. en

Poprawka 59
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw J c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Jc. mając na uwadze, że nowe 
technologie mogą również stanowić 
znaczne utrudnienie w procedurach 
rekrutacji, ponieważ mogą uwzględniać 
parametry dyskryminujące ze względu na 
chorobę lub niepełnosprawność;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw J d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jd. mając na uwadze, że w całej 
Europie jest ponad 30 mln osób 
niewidomych i niedowidzących; mając na 
uwadze, że średnia stopa bezrobocia 
wśród nich wynosi 75 % – a nawet więcej 
wśród kobiet – co prowadzi do 
wykluczenia społecznego i ubóstwa1h; 
mając na uwadze, że w UE jest około 
miliona głuchoniemych użytkowników 
języka migowego i 51 mln osób 
niedosłyszących, z których wiele jest 
również użytkownikami języka 
migowego1i, których bezrobocie jest 
niedostatecznie zgłaszane i 
niedostatecznie badane; mając na uwadze, 
że w UE jest około siedmiu milionów osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, 
których poziom zatrudnienia jest rażąco 
niski1j; mając na uwadze, że szacunki 
wskazują, że w całej Europie tylko około 
10 % osób z spektrum autyzmu jest 
zatrudnionych, głównie w niepełnym 
wymiarze godzin i na stanowiskach 
niskopłatnych, na stanowiskach 
wymagających niskich kwalifikacji lub w 
zakładach pracy chronionej1k;
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_________________
1h 
http://euroblind.org/sites/default/files/doc
uments/once_ebu_employment_report_en.
pdf 
1i 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2016-0442_PL.html
1j Inclusion Europe.
1k https://autismeurope.org/wp-
content/uploads/2014/03/Report-on-
autism-and-employment_EN.pdf

Or. en

Poprawka 61
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że wśród osób 
niepełnosprawnych 29,5 % kobiet i 27,5 % 
mężczyzn41 w UE jest zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 
mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne są bardziej narażone na 
ubóstwo mimo zatrudnienia niż osoby 
pełnosprawne (11 % w porównaniu z 9,1 
%) ze względu na dodatkowe koszty 
związane z ich niepełnosprawnością, utratę 
uprawnień do świadczeń z tytułu 
niepełnosprawności po podjęciu pracy 
oraz fakt, że zarabiają mniej niż ich 
koledzy na równorzędnych stanowiskach i 
mają mniejsze szanse na awans;

K. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne w UE są zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze 
względu na dodatkowe koszty związane z 
ich niepełnosprawnością;

_________________
41 Dane statystyczne dotyczące dochodów i 
warunków życia (EU-SILC) 2018.

Or. es
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Poprawka 62
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van 
Sparrentak, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że wśród osób 
niepełnosprawnych 29,5 % kobiet i 27,5 % 
mężczyzn41 w UE jest zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 
mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne są bardziej narażone na 
ubóstwo mimo zatrudnienia niż osoby 
pełnosprawne (11 % w porównaniu z 9,1 
%) ze względu na dodatkowe koszty 
związane z ich niepełnosprawnością, utratę 
uprawnień do świadczeń z tytułu 
niepełnosprawności po podjęciu pracy oraz 
fakt, że zarabiają mniej niż ich koledzy na 
równorzędnych stanowiskach i mają 
mniejsze szanse na awans;

K. mając na uwadze, że wśród osób 
niepełnosprawnych 29,5 % kobiet i 27,5 % 
mężczyzn41 w UE jest zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w 
porównaniu z 22,4 % całej populacji; 
mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne są bardziej narażone na 
ubóstwo mimo zatrudnienia niż osoby 
pełnosprawne (11 % w porównaniu z 9,1 
%) ze względu na dodatkowe koszty 
związane z ich niepełnosprawnością, np. 
opiekę zdrowotną, wsparcie logistyczne i 
świadczone przez inne osoby, utratę 
uprawnień do świadczeń z tytułu 
niepełnosprawności po podjęciu pracy oraz 
fakt, że zarabiają mniej niż ich koledzy na 
równorzędnych stanowiskach i mają 
mniejsze szanse na awans1l; mając na 
uwadze, że zagrożenie ubóstwem jest 
wyższe w przypadku osób deklarujących 
poważniejsze stopnie niepełnosprawności;

_________________ _________________
1l 
https://www.equalityhumanrights.com/site
s/default/files/research-report-107-the-
disability-pay-gap.pdf

41 Dane statystyczne dotyczące dochodów i 
warunków życia (EU-SILC) 2018.

41 Dane statystyczne dotyczące dochodów i 
warunków życia (EU-SILC) 2018.

Or. en

Poprawka 63
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
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Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że 
nieproporcjonalnie duża liczba osób 
niepełnosprawnych jest bezdomna i w 
przypadku osób niepełnosprawnych 
istnieje zwiększone ryzyko, że staną się 
bezdomne, i odwrotnie, osoby bezdomne 
często stają się osobami 
niepełnosprawnymi, po tym jak zostaną 
poddane zabiegowi amputacji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że 
nieproporcjonalnie duża liczba osób 
niepełnosprawnych jest bezdomna1m i w 
przypadku osób niepełnosprawnych 
istnieje zwiększone ryzyko, że staną się 
bezdomne1n;
_________________
1m https://social.un.org/publications/UN-
Flagship-Report-Disability-Final.pdf
1n 
https://www.housingrightswatch.org/conte
nt/homelessness-and-disabilities-impact-
recent-human-rights-developments-
policy-and-practice%E2%80%8B

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw K b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że ze względu na 
skumulowane skutki dyskryminacji 
międzysektorowej zakłada się, że osoby 
niepełnosprawne pochodzenia romskiego 
napotykają więcej barier, doświadczają 
większego bezrobocia, poważniejszego 
ubóstwa i mniejszego dostępu do edukacji 
i usług niż ich pełnosprawni rówieśnicy1o;
_________________
1o 
https://www.ecmi.de/publications/studies/
8-not-even-in-the-margins-where-are-
roma-with-disabilities

Or. en

Poprawka 66
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc 
Angel

Projekt rezolucji
Motyw K c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kc. mając na uwadze, że 
niepełnosprawne osoby LGBTI 
napotykają dodatkowe przeszkody w 
zatrudnieniu; 16 % z nich zgłasza, że 
odmówiono im pracy lub awansu ze 
względu na tożsamość, w porównaniu z 10 
% personelu LGBTI w ogóle; co czwarta 
niepełnosprawna osoba LGBTI była 
celem obraźliwych uwag, nękania i 
wykorzystywania, a jej orientację 
seksualną ujawniono bez jej zgody1p;
_________________
1p 
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https://www.stonewall.org.uk/system/files/
lgbt_in_britain_work_report.pdf

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw K d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kd. mając na uwadze, że z niedawno 
przeprowadzonego w całej UE badania 
dotyczącego osób niepełnosprawnych 
wynika, że 96 % z nich uważa dostęp do 
otwartego rynku pracy za 
niewystarczający lub wymagający 
poprawy, tylko 10 % z nich uważa, że 
obowiązujące przepisy są odpowiednie do 
ochrony osób niepełnosprawnych przed 
dyskryminacją na otwartym rynku pracy, 
a 18 % nie wiedziało o obowiązywaniu w 
ich kraju przepisów, które chroniłyby je 
przed dyskryminacją1q;
_________________
1q Badanie zostało przeprowadzone przez 
ENIL.

Or. en

Poprawka 68
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw K e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ke. mając na uwadze, że dane te 
pokazują, iż w strategii UE w sprawie 
niepełnosprawności na lata 2010–2020 
nie położono wystarczającego nacisku na 
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zatrudnienie osób niepełnosprawnych i 
dyskryminację krzyżową, z którą się 
spotykają;

Or. en

Poprawka 69
Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że molestowanie 
w miejscu pracy utrudnia dostęp do 
zatrudnienia, w szczególności kobietom 
niepełnosprawnym;

L. mając na uwadze, że molestowanie 
w miejscu pracy, w tym molestowanie 
seksualne i podejmowanie działań 
odwetowych za zgłaszanie takich 
przypadków, utrudnia dostęp do pracy i 
zatrudnienia, w szczególności kobietom 
niepełnosprawnym1r;

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

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że molestowanie 
w miejscu pracy utrudnia dostęp do 
zatrudnienia, w szczególności kobietom 
niepełnosprawnym;

L. mając na uwadze, że molestowanie 
w miejscu pracy utrudnia dostęp do 
zatrudnienia, utrzymanie miejsca pracy i 
rozwój kariery zawodowej na równych 
zasadach, w szczególności kobietom 
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niepełnosprawnym;

Or. en

Poprawka 71
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że molestowanie 
w miejscu pracy utrudnia dostęp do 
zatrudnienia, w szczególności kobietom 
niepełnosprawnym;

L. mając na uwadze, że molestowanie 
w miejscu pracy podlega sankcjom 
prawnym i jako takie stanowi typ nadużyć 
w miejscu pracy;

Or. es

Poprawka 72
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że związana z 
zatrudnieniem dyskryminacja wobec osób 
niepełnosprawnych jest wzajemnie 
powiązana z brakiem integracyjnego 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
dyskryminacją w zakresie mieszkalnictwa, 
ochrony zdrowia i brakiem dostępności;

M. mając na uwadze, że związana z 
zatrudnieniem dyskryminacja wobec osób 
niepełnosprawnych jest wzajemnie 
powiązana z brakiem integracyjnego 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
dyskryminacją w zakresie mieszkalnictwa, 
ochrony zdrowia i brakiem dostępności; 
mając na uwadze, że równy dostęp osób 
niepełnosprawnych do zatrudnienia jest 
często utrudniony zarówno przez bariery 
w miejscu pracy, jak i bariery w 
środowisku zbudowanym, które 
utrudniają znalezienie zatrudnienia poza 
zakładami pracy chronionej;

Or. en
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Poprawka 73
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że związana z 
zatrudnieniem dyskryminacja wobec osób 
niepełnosprawnych jest wzajemnie 
powiązana z brakiem integracyjnego 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
dyskryminacją w zakresie mieszkalnictwa, 
ochrony zdrowia i brakiem dostępności;

M. mając na uwadze, że związana z 
zatrudnieniem dyskryminacja wobec osób 
niepełnosprawnych jest wzajemnie 
powiązana z brakiem osobistego 
kształcenia i szkolenia z zakresu zasad 
oraz wartości etycznych i moralnych, a 
wielokrotnie jest powodowana względami 
praktycznymi z powodu nieuwzględniania 
różnych rodzajów niepełnosprawności, co 
wskazuje na konieczność wprowadzania 
różnego rodzaju możliwości i środków 
zaradczych;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że związana z 
zatrudnieniem dyskryminacja wobec osób 
niepełnosprawnych jest wzajemnie 
powiązana z brakiem integracyjnego 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
dyskryminacją w zakresie mieszkalnictwa, 
ochrony zdrowia i brakiem dostępności;

M. mając na uwadze, że związana z 
zatrudnieniem dyskryminacja wobec osób 
niepełnosprawnych nie jest odosobnionym 
wyzwaniem, lecz jest wzajemnie 
powiązana z brakiem integracyjnego 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
segregacją i dyskryminacją występującą w 
zakresie mieszkalnictwa, ochrony zdrowia, 
braku dostępności transportu oraz innych 
usług i produktów itp.;

Or. en

Poprawka 75
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Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że związana z 
zatrudnieniem dyskryminacja wobec osób 
niepełnosprawnych jest wzajemnie 
powiązana z brakiem integracyjnego 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
dyskryminacją w zakresie mieszkalnictwa, 
ochrony zdrowia i brakiem dostępności;

M. mając na uwadze, że związana z 
zatrudnieniem dyskryminacja wobec osób 
niepełnosprawnych jest wzajemnie 
powiązana z brakiem integracyjnego 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
dyskryminacją w zakresie mieszkalnictwa, 
ochrony zdrowia i brakiem dostępności, w 
związku z czym potrzebne jest bardziej 
złożone podejście;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że związana z 
zatrudnieniem dyskryminacja wobec osób 
niepełnosprawnych jest wzajemnie 
powiązana z brakiem integracyjnego 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
dyskryminacją w zakresie mieszkalnictwa, 
ochrony zdrowia i brakiem dostępności;

M. mając na uwadze, że niekorzystna 
sytuacja, wykluczenie i dyskryminacja 
osób niepełnosprawnych na rynku pracy 
są wzajemnie powiązane z brakiem 
integracyjnego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, dyskryminacją w zakresie 
mieszkalnictwa, ochrony zdrowia i 
brakiem dostępności;

Or. en

Poprawka 77
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Motyw M
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Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że związana z 
zatrudnieniem dyskryminacja wobec osób 
niepełnosprawnych jest wzajemnie 
powiązana z brakiem integracyjnego 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
dyskryminacją w zakresie mieszkalnictwa, 
ochrony zdrowia i brakiem dostępności;

M. mając na uwadze, że związana z 
zatrudnieniem dyskryminacja wobec osób 
niepełnosprawnych jest wzajemnie 
powiązana z brakiem integracyjnej 
wczesnej edukacji, integracyjnego 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
dyskryminacją w zakresie mieszkalnictwa, 
ochrony zdrowia i brakiem dostępności;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że równy dostęp 
do wysokiej jakości edukacji i uczenia się 
przez całe życie jest niezbędny, aby 
umożliwić osobom niepełnosprawnym 
pełny udział w rynku pracy, a tym samym 
w życiu społeczeństwa; mając na uwadze, 
że umiejętności cyfrowe i proekologiczne 
są niezbędne dla zapewnienia równego 
dostępu osób niepełnosprawnych do 
obecnego i przyszłego rynku pracy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że działania 
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podejmowane w miejscu pracy mają 
kluczowe znaczenie dla propagowania 
zdrowia psychicznego oraz zapobiegania 
problemom w zakresie zdrowia 
psychicznego i niepełnosprawności 
psychospołecznej;

Or. en

Poprawka 80
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że dostępność 
miejsc pracy, transportu i usług wsparcia 
ma zasadnicze znaczenie dla korzystania 
przez osoby niepełnosprawne z ich prawa 
do pracy;

N. mając na uwadze, że dostępność 
miejsc pracy, transportu i usług wsparcia 
ma zasadnicze znaczenie dla korzystania 
przez osoby niepełnosprawne z ich prawa 
do pracy; mając na uwadze, że dyrektywa 
(UE) 2019/882 w sprawie wymogów 
dostępności produktów i usług (europejski 
akt w sprawie dostępności) po upływie 
okresu transpozycji będzie istotnym 
źródłem społeczeństwa bez barier, a jej 
transpozycja wymaga monitorowania; 
mając na uwadze, że państwa 
członkowskie powinny również wspierać 
środowisko zbudowane bez barier;

Or. en

Poprawka 81
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że dostępność 
miejsc pracy, transportu i usług wsparcia 
ma zasadnicze znaczenie dla korzystania 

N. mając na uwadze, że dostępność 
miejsc pracy, transportu, usług wsparcia, 
zwłaszcza asystentury i indywidualnego 
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przez osoby niepełnosprawne z ich prawa 
do pracy;

doradztwa zawodowego ma zasadnicze 
znaczenie dla korzystania przez osoby 
niepełnosprawne z ich prawa do pracy i 
tym samym wspierania niezależnego 
życia;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że dostępność 
miejsc pracy, transportu i usług wsparcia 
ma zasadnicze znaczenie dla korzystania 
przez osoby niepełnosprawne z ich prawa 
do pracy;

N. mając na uwadze, że dostępność 
miejsc pracy, transportu i usług wsparcia 
oraz ogółu społeczeństwa ma zasadnicze 
znaczenie dla skutecznego korzystania 
przez osoby niepełnosprawne z ich prawa 
do pracy;

Or. en

Poprawka 83
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Motyw N a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze, że pozbawienie 
osób z niepełnosprawnościami świadczeń 
w momencie podjęcia pracy zarobkowej 
wiąże się z ogromnym ryzykiem i stresem i 
stanowi poważną barierę w podejmowaniu 
pracy oraz jest społecznie 
niesprawiedliwe, ponieważ nie uwzględnia 
wysokich kosztów życia związanych z 
niepełnosprawnościami;

Or. pl
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Poprawka 84
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że różne 
definicje niepełnosprawności, różne 
metody oceny i klasyfikacji 
niepełnosprawności stosowane w 
państwach członkowskich oraz brak 
wzajemnego uznawania statusu 
niepełnosprawności utrudniają swobodne 
przemieszczanie się osób 
niepełnosprawnych w UE;

O. mając na uwadze, że różne 
definicje niepełnosprawności, różne 
metody oceny i różne, często niejasne 
metody klasyfikacji niepełnosprawności 
stosowane w państwach członkowskich 
oraz brak wzajemnego uznawania statusu 
niepełnosprawności utrudniają swobodne 
przemieszczanie się osób 
niepełnosprawnych w UE;

Or. en

Poprawka 85
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Motyw O a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że osoba z 
niepełnosprawnością to osoba, która jest 
dotknięta długotrwałym lub trwałym 
upośledzeniem zmysłowym, 
komunikacyjnym, fizycznym, w zakresie 
uczenia się lub psychospołecznym, lub 
dowolnym ich połączeniem, co ogranicza 
lub uniemożliwia tej osobie skuteczne 
uczestnictwo w społeczeństwie na 
równych zasadach z innymi ze względu na 
współdziałanie środowiskowych, 
społecznych i innych istotnych barier;

Or. hu
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Poprawka 86
Jordi Cañas, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Motyw O a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie oraz organizacje i 
przedsiębiorstwa europejskie 
opracowujące integracyjne modele 
zatrudnienia wspieranego, z 
poszanowaniem praw osób 
niepełnosprawnych, służą jako środek 
skutecznego natychmiastowego włączenia, 
a następnie przejścia na otwarty rynek 
pracy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw O a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie oraz organizacje i 
przedsiębiorstwa europejskie 
opracowujące integracyjne modele 
zatrudnienia wspieranego, z 
poszanowaniem praw osób 
niepełnosprawnych, służą jako środek 
skutecznego natychmiastowego włączenia 
i późniejszego przejścia na otwarty rynek 
pracy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw O a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że podnoszenie 
świadomości ma zasadnicze znaczenie dla 
umożliwienia pracodawcom i 
pracownikom odpowiedniego działania i 
reagowania w oparciu o wiedzę na temat 
ich obowiązków i praw w obszarze 
niedyskryminacji;

Or. en

Poprawka 89
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw O a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że wartości 
osoby nie mierzy się jej użytecznością ani 
stopniem rozwoju potencjału, lecz wynika 
ona z charakteru danej osoby i samego 
faktu istnienia;

Or. es

Poprawka 90
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Motyw O a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że osoby z 
niepełnosprawnościami są szczególnie 
narażone na negatywne skutki 
ekonomiczne pandemii COVID-19 i tym 
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samym szczególnie narażone na 
bezrobocie i ubóstwo;

Or. pl

Poprawka 91
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Motyw O a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że wśród 
komisarzy nie ma osób czarnoskórych, 
osób pochodzenia azjatyckiego i osób 
należących do mniejszości etnicznych, a 
tylko 24 posłów do Parlamentu 
Europejskiego to osoby czarnoskóre, 
osoby pochodzenia azjatyckiego bądź 
osoby należące do mniejszości 
etnicznych1a;

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

Or. en

Poprawka 92
Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw O a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że 
dyskryminacja i brak różnorodności w 
miejscu pracy pociągają za sobą znaczne 
koszty ludzkie i ekonomiczne;

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

Projekt rezolucji
Motyw O b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ob. mając na uwadze, że nowe 
technologie, zwłaszcza systemy sztucznej 
inteligencji, mają potencjał do 
opracowywania skutecznych, dostępnych i 
niedyskryminacyjnych procesów 
zatrudniania, ale rozwój technologiczny 
niesprzyjający włączeniu społecznemu 
może stwarzać ryzyko nowych barier i 
form dyskryminacji; mając na uwadze, że 
art. 9 Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych wymaga dostępu do 
informacji oraz technologii i systemów 
komunikacyjnych na zasadzie równości;

Or. en

Poprawka 94
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw O b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ob. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne należy otoczyć opieką na 
wszystkich etapach życia, łącznie z 
rozwojem w łonie matki;

Or. es

Poprawka 95
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak, Marc Angel
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie do potwierdzenia ich 
zaangażowania w realizację integracyjnej 
równości dla osób niepełnosprawnych, o 
pełne wdrożenie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych oraz do 
wzmożenia wysiłków na rzecz stworzenia 
integracyjnego, dostępnego i 
niedyskryminacyjnego rynku pracy UE dla 
osób niepełnosprawnych i dla wszystkich;

1. wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie do potwierdzenia ich 
zaangażowania w realizację integracyjnej 
równości dla osób niepełnosprawnych i o 
pełne wdrożenie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych, w tym 
jej art. 27 dotyczącego pracy i 
zatrudnienia; w tym celu wzywa je do 
wzmożenia wysiłków na rzecz stworzenia 
integracyjnego, dostępnego i 
niedyskryminującego rynku pracy UE dla 
osób niepełnosprawnych i dla wszystkich, 
zgodnie z Traktatem UE i prawami 
sformułowanymi w Europejskim filarze 
praw socjalnych, a także z wartościami 
międzynarodowymi zapisanymi w 
oenzetowskiej Agendzie 2030 i celach 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie do potwierdzenia ich 
zaangażowania w realizację integracyjnej 
równości dla osób niepełnosprawnych, o 
pełne wdrożenie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych oraz do 
wzmożenia wysiłków na rzecz stworzenia 
integracyjnego, dostępnego i 
niedyskryminacyjnego rynku pracy UE dla 
osób niepełnosprawnych i dla wszystkich;

1. wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie do potwierdzenia ich 
zaangażowania w realizację integracyjnej 
równości dla osób niepełnosprawnych, o 
pełne wdrożenie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych oraz do 
wzmożenia wysiłków na rzecz wsparcia 
tworzenia na szczeblu państw 
członkowskich integracyjnego, dostępnego 
i niedyskryminacyjnego rynku pracy dla 
osób niepełnosprawnych i dla wszystkich;



PE659.020v01-00 52/137 AM\1216182PL.docx

PL

Or. it

Poprawka 97
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie do potwierdzenia ich 
zaangażowania w realizację integracyjnej 
równości dla osób niepełnosprawnych, o 
pełne wdrożenie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych oraz do 
wzmożenia wysiłków na rzecz stworzenia 
integracyjnego, dostępnego i 
niedyskryminacyjnego rynku pracy UE dla 
osób niepełnosprawnych i dla wszystkich;

1. wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie do potwierdzenia ich 
zaangażowania w realizację integracyjnej 
równości dla osób niepełnosprawnych, o 
pełne i konsekwentne wdrożenie 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz do wzmożenia 
wysiłków na rzecz stworzenia 
integracyjnego, dostępnego i 
niedyskryminacyjnego rynku pracy UE dla 
osób niepełnosprawnych i dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 98
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie do potwierdzenia ich 
zaangażowania w realizację integracyjnej 
równości dla osób niepełnosprawnych, o 
pełne wdrożenie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych oraz do 
wzmożenia wysiłków na rzecz stworzenia 
integracyjnego, dostępnego i 
niedyskryminacyjnego rynku pracy UE dla 
osób niepełnosprawnych i dla wszystkich;

1. wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie do potwierdzenia ich 
zaangażowania w realizację integracyjnej 
równości dla osób niepełnosprawnych, 
wdrożenia Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych oraz podjęcia 
wysiłków na rzecz stworzenia 
integracyjnego, dostępnego i 
niedyskryminacyjnego rynku pracy UE dla 
osób niepełnosprawnych i dla wszystkich;

Or. es
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Poprawka 99
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że należy jak najszybciej 
dokonać przeglądu dyrektywy w sprawie 
równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy, aby zapewnić jej 
pełną harmonizację z postanowieniami 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, wdrażając proces 
partycypacyjny mający na celu 
zapewnienie bezpośredniego i pełnego 
zaangażowania organizacji 
reprezentujących osoby niepełnosprawne;

Or. en

Poprawka 100
Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia całościowego 
podejścia do polityki opartego na cyklu 
życia, aby wspierać zapobieganie 
dyskryminacji i zapewnić skuteczne 
zatrzymanie osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy oraz ich włączenie do rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 101
Marc Angel
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa Radę do odblokowania 
negocjacji w sprawie wniosku dotyczącego 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
równego traktowania;

Or. en

Poprawka 102
Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. wzywa UE i państwa członkowskie 
do ratyfikowania protokołu 
fakultatywnego do Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 103
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Komisję do wspierania 
badań nad cechami i różnorodnością 
modeli zatrudnienia chronionego, 
określania najlepszych praktyk i 
zapewniania przestrzegania przepisów 
UE;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia norm 
projektowania dla wszystkich i 
wytycznych dotyczących dostępności 
środowisk, programów, usług i produktów;

2. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia norm 
projektowania dla wszystkich i 
wytycznych dotyczących dostępności 
środowisk, programów, usług i produktów 
– w tym miejsc pracy, ich wyposażenia i 
urządzeń – aby wszyscy mogli z nich 
korzystać;

Or. en

Poprawka 105
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia norm 
projektowania dla wszystkich i wytycznych 
dotyczących dostępności środowisk, 
programów, usług i produktów;

2. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia standardów 
projektowania dla wszystkich i 
poradników dotyczących dostępności 
środowisk, programów, usług i produktów;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
uwzględnienia różnych rodzajów 
niepełnosprawności i do uznania 
szczególnych rodzajów 
niepełnosprawności, takich jak 
głuchoślepota, aby ułatwić dostęp do 
rynku pracy zgodnie ze specyfiką każdego 
rodzaju niepełnosprawności;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie, aby 
zapewniły racjonalne usprawnienia dla 
osób niepełnosprawnych w miejscach 
pracy oraz zapewniły odpowiednie 
szkolenia w przystępnych formatach dla 
pracodawców i osób niepełnosprawnych; 
wzywa Komisję do przygotowania jasnych 
wytycznych UE w sprawie racjonalnych 
usprawnień, określających szczegółowo, 
jakie formy mogą one przybierać w 
zależności od potrzeb danej osoby, tak aby 
art. 5 dyrektywy mógł zostać skutecznie 
transponowany do prawa krajowego; 
wzywa Komisję do wszczęcia w 
stosownych przypadkach postępowań w 
sprawie naruszenia przepisów;

3. wzywa państwa członkowskie, aby 
zapewniły świadczenie racjonalnych 
usprawnień dla osób niepełnosprawnych w 
miejscach pracy; wzywa Komisję do 
przygotowania jasnych wytycznych UE w 
sprawie racjonalnych usprawnień, 
określających szczegółowo, jakie formy 
mogą one przybierać w zależności od 
potrzeb danej osoby, tak aby art. 5 
dyrektywy mógł zostać skutecznie 
transponowany do prawa krajowego; 
wzywa Komisję do wszczęcia w 
stosownych przypadkach postępowań w 
sprawie naruszenia przepisów; wzywa 
państwa członkowskie do przygotowania 
materiałów pomocniczych i wytycznych 
oraz zapewnienia odpowiednich szkoleń w 
formatach przystępnych dla 
pracodawców, podmiotów 
odpowiedzialnych i osób 
niepełnosprawnych w celu rozwijania 
niezbędnej wiedzy, umiejętności i 
świadomości w zakresie praktycznego 
wdrażania racjonalnych usprawnień, a 
tym samym obalenia mitu o zaporowych 
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kosztach tych usprawnień;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie, aby 
zapewniły racjonalne usprawnienia dla 
osób niepełnosprawnych w miejscach 
pracy oraz zapewniły odpowiednie 
szkolenia w przystępnych formatach dla 
pracodawców i osób niepełnosprawnych; 
wzywa Komisję do przygotowania jasnych 
wytycznych UE w sprawie racjonalnych 
usprawnień, określających szczegółowo, 
jakie formy mogą one przybierać w 
zależności od potrzeb danej osoby, tak aby 
art. 5 dyrektywy mógł zostać skutecznie 
transponowany do prawa krajowego; 
wzywa Komisję do wszczęcia w 
stosownych przypadkach postępowań w 
sprawie naruszenia przepisów;

3. wzywa państwa członkowskie, aby 
zapewniły racjonalne usprawnienia dla 
osób niepełnosprawnych w miejscach 
pracy oraz zapewniły odpowiednie 
szkolenia w przystępnych formatach dla 
pracodawców i osób niepełnosprawnych; 
wzywa Komisję do przygotowania jasnych 
wytycznych UE w sprawie racjonalnych 
usprawnień, określających szczegółowo, 
jakie formy mogą one przybierać w 
zależności od potrzeb danej osoby, tak aby 
art. 5 dyrektywy mógł zostać skutecznie 
transponowany do prawa krajowego; 
wzywa Komisję do wszczęcia w 
stosownych przypadkach postępowań w 
sprawie naruszenia przepisów; wzywa 
Komisję do zaproponowania systemu 
sankcji, zapewniających, by niestosowanie 
racjonalnych usprawnień było uznawane 
za dyskryminację; wzywa państwa 
członkowskie, aby w ramach swoich 
systemów wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych ustanowiły przepisy 
zapewniające, by racjonalne 
usprawnienia nie były uznawane za 
nieproporcjonalne obciążenie;

Or. en

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



PE659.020v01-00 58/137 AM\1216182PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie, aby 
zapewniły racjonalne usprawnienia dla 
osób niepełnosprawnych w miejscach 
pracy oraz zapewniły odpowiednie 
szkolenia w przystępnych formatach dla 
pracodawców i osób niepełnosprawnych; 
wzywa Komisję do przygotowania jasnych 
wytycznych UE w sprawie racjonalnych 
usprawnień, określających szczegółowo, 
jakie formy mogą one przybierać w 
zależności od potrzeb danej osoby, tak aby 
art. 5 dyrektywy mógł zostać skutecznie 
transponowany do prawa krajowego; 
wzywa Komisję do wszczęcia w 
stosownych przypadkach postępowań w 
sprawie naruszenia przepisów;

3. wzywa państwa członkowskie, aby 
zapewniły racjonalne usprawnienia dla 
osób niepełnosprawnych w miejscach 
pracy, zapewniły odpowiednie szkolenia w 
przystępnych formatach dla pracodawców i 
osób niepełnosprawnych oraz zapewniły 
dostępną infrastrukturę poza miejscem 
pracy, aby ułatwić transport do miejsca 
pracy; wzywa Komisję do przygotowania 
jasnych wytycznych UE w sprawie 
racjonalnych usprawnień, określających 
szczegółowo, jakie formy mogą one 
przybierać w zależności od potrzeb danej 
osoby, tak aby art. 5 dyrektywy mógł 
zostać skutecznie transponowany do prawa 
krajowego; wzywa Komisję do wszczęcia 
w stosownych przypadkach postępowań w 
sprawie naruszenia przepisów;

Or. en

Poprawka 110
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie, aby 
zapewniły racjonalne usprawnienia dla 
osób niepełnosprawnych w miejscach 
pracy oraz zapewniły odpowiednie 
szkolenia w przystępnych formatach dla 
pracodawców i osób niepełnosprawnych; 
wzywa Komisję do przygotowania jasnych 
wytycznych UE w sprawie racjonalnych 
usprawnień, określających szczegółowo, 
jakie formy mogą one przybierać w 
zależności od potrzeb danej osoby, tak aby 
art. 5 dyrektywy mógł zostać skutecznie 
transponowany do prawa krajowego; 

3. wzywa państwa członkowskie, aby 
zapewniły racjonalne usprawnienia dla 
osób niepełnosprawnych w miejscach 
pracy oraz zapewniły budowanie 
świadomości i odpowiednie szkolenia w 
przystępnych formatach dla pracodawców, 
osób niepełnosprawnych i ich 
współpracowników; wzywa Komisję do 
przygotowania jasnych wytycznych UE w 
sprawie racjonalnych usprawnień, 
określających szczegółowo, jakie formy 
mogą one przybierać w zależności od 
potrzeb danej osoby, tak aby art. 5 
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wzywa Komisję, aby w stosownych 
przypadkach wszczynała postępowania w 
sprawie naruszenia przepisów;

dyrektywy mógł zostać skutecznie 
transponowany do prawa krajowego, ze 
wsparciem państw członkowskich i UE, 
aby racjonalne usprawnienia nie stały się 
nieproporcjonalnym obciążeniem;

Or. es

Poprawka 111
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie, aby 
zapewniły racjonalne usprawnienia dla 
osób niepełnosprawnych w miejscach 
pracy oraz zapewniły odpowiednie 
szkolenia w przystępnych formatach dla 
pracodawców i osób niepełnosprawnych; 
wzywa Komisję do przygotowania jasnych 
wytycznych UE w sprawie racjonalnych 
usprawnień, określających szczegółowo, 
jakie formy mogą one przybierać w 
zależności od potrzeb danej osoby, tak aby 
art. 5 dyrektywy mógł zostać skutecznie 
transponowany do prawa krajowego; 
wzywa Komisję do wszczęcia w 
stosownych przypadkach postępowań w 
sprawie naruszenia przepisów;

3. wzywa państwa członkowskie, aby 
zapewniły racjonalne usprawnienia dla 
osób niepełnosprawnych w miejscach 
pracy bez ponoszenia kosztów przez 
pracownika oraz zapewniły odpowiednie 
szkolenia w przystępnych formatach dla 
pracodawców i osób niepełnosprawnych; 
wzywa Komisję do przygotowania jasnych 
wytycznych UE w sprawie racjonalnych 
usprawnień, określających szczegółowo, 
jakie formy mogą one przybierać w 
zależności od potrzeb danej osoby, tak aby 
art. 5 dyrektywy mógł zostać skutecznie 
transponowany do prawa krajowego; 
wzywa Komisję do wszczęcia w 
stosownych przypadkach postępowań w 
sprawie naruszenia przepisów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka
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3. wzywa państwa członkowskie, aby 
zapewniły racjonalne usprawnienia dla 
osób niepełnosprawnych w miejscach 
pracy oraz zapewniły odpowiednie 
szkolenia w przystępnych formatach dla 
pracodawców i osób niepełnosprawnych;  
wzywa Komisję do przygotowania jasnych 
wytycznych UE w sprawie racjonalnych 
usprawnień, określających szczegółowo, 
jakie formy mogą one przybierać w 
zależności od potrzeb danej osoby, tak aby 
art. 5 dyrektywy mógł zostać skutecznie 
transponowany do prawa krajowego; 
wzywa Komisję do wszczęcia w 
stosownych przypadkach postępowań w 
sprawie naruszenia przepisów;

3. wzywa państwa członkowskie, aby 
zapewniły racjonalne usprawnienia dla 
osób niepełnosprawnych w miejscach 
pracy oraz zapewniły odpowiednie 
szkolenia w przystępnych formatach dla 
pracodawców i osób niepełnosprawnych; 
wzywa Komisję do przygotowania jasnych 
wytycznych UE w sprawie racjonalnych 
usprawnień, określających szczegółowo, 
jakie formy mogą one przybierać w 
zależności od potrzeb danej osoby, tak aby 
art. 5 dyrektywy mógł zostać skutecznie 
transponowany do prawa krajowego;

Or. it

Poprawka 113
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, w 
tym karami pieniężnymi, z których środki 
będą inwestowane w integracyjne 
programy edukacyjne i programy 
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; 
wzywa również państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych rocznych 
planów dotyczących parytetów 
zawierających cele i okresowe oceny oraz 
do wspierania pracodawców w 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na 
przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy kandydatów, z których 
można będzie zatrudnić kandydatów; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia szkoleń w zakresie 

4. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania pracodawców w zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, na przykład 
poprzez sporządzenie dobrowolnej listy 
kandydatów, z których można będzie 
zatrudnić kandydatów;
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obowiązujących przepisów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, w 
tym karami pieniężnymi, z których środki 
będą inwestowane w integracyjne 
programy edukacyjne i programy 
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; 
wzywa również państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych rocznych 
planów dotyczących parytetów 
zawierających cele i okresowe oceny oraz 
do wspierania pracodawców w 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na 
przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy kandydatów, z których 
można będzie zatrudnić kandydatów; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia szkoleń w zakresie 
obowiązujących przepisów;

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
w celu wspierania integracyjnego miejsca 
pracy za pomocą skutecznych kar za ich 
nieprzestrzeganie, w tym kar pieniężnych, 
z których środki będą inwestowane w 
integracyjne programy edukacyjne i 
programy zatrudnienia dla osób 
niepełnosprawnych, do wspierania 
przedsiębiorstw publicznych i prywatnych, 
do wdrożenia obowiązkowych rocznych 
planów dotyczących parytetów 
zawierających ustalone cele i okresowe 
oceny oraz do wspierania pracodawców w 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
m.in. poprzez sporządzenie dobrowolnej 
listy kandydatów, z których można będzie 
zatrudnić kandydatów; wzywa państwa 
członkowskie, by wprowadzaniu parytetów 
towarzyszyły szkolenia dla pracodawców 
dotyczące treści i zakresu obowiązujących 
przepisów krajowych; wzywa państwa 
członkowskie, by powierzyły publicznym 
służbom zatrudnienia przygotowanie 
dobrowolnej listy osób poszukujących 
pracy, aby pomóc pracodawcom spełnić 
wymóg parytetów;

Or. en

Poprawka 115
Margarita de la Pisa Carrión
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, w 
tym karami pieniężnymi, z których środki 
będą inwestowane w integracyjne 
programy edukacyjne i programy 
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; 
wzywa również państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych rocznych 
planów dotyczących parytetów 
zawierających cele i okresowe oceny oraz 
do wspierania pracodawców 
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
na przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy kandydatów, z których 
można będzie zatrudnić kandydatów; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia szkoleń w zakresie 
obowiązujących przepisów;

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych rocznych 
planów budowania świadomości na temat 
niepełnosprawności oraz do wspierania 
pracodawców w zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych poprzez ustanowienie 
usługi wsparcia w procesie rekrutacji i 
monitorowania kandydatów najlepiej 
pasujących do danego stanowiska za 
pośrednictwem urzędów pracy;

Or. es

Poprawka 116
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, w 
tym karami pieniężnymi, z których środki 
będą inwestowane w integracyjne 
programy edukacyjne i programy 
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; 
wzywa również państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych rocznych 

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, w 
tym karami pieniężnymi, z których środki 
będą inwestowane w integracyjne 
programy edukacyjne i programy 
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; 
podkreśla, że środki te muszą mieć 
charakter proporcjonalny, z 
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planów dotyczących parytetów 
zawierających cele i okresowe oceny oraz 
do wspierania pracodawców 
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
na przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy kandydatów, z których 
można będzie zatrudnić kandydatów; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia szkoleń w zakresie 
obowiązujących przepisów;

uwzględnieniem małych struktur; wzywa 
również państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych rocznych 
planów dotyczących parytetów 
zawierających cele i okresowe oceny oraz 
do wspierania pracodawców 
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
na przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy kandydatów, z których 
można będzie zatrudnić kandydatów; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia szkoleń w zakresie 
obowiązujących przepisów;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, w 
tym karami pieniężnymi, z których środki 
będą inwestowane w integracyjne 
programy edukacyjne i programy 
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; 
wzywa również państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych rocznych 
planów dotyczących parytetów 
zawierających cele i okresowe oceny oraz 
do wspierania pracodawców w 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na 
przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy kandydatów, z których 
można będzie zatrudnić kandydatów; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia szkoleń w zakresie 
obowiązujących przepisów;

4. zachęca państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, 
zachęca również państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych rocznych 
planów dotyczących parytetów 
zawierających cele i okresowe oceny oraz 
do wspierania pracodawców w 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na 
przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy kandydatów, z których 
można będzie zatrudnić kandydatów; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia szkoleń w zakresie 
obowiązujących przepisów;

Or. en
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Poprawka 118
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, w 
tym karami pieniężnymi, z których środki 
będą inwestowane w integracyjne 
programy edukacyjne i programy 
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; 
wzywa również państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych rocznych 
planów dotyczących parytetów 
zawierających cele i okresowe oceny oraz 
do wspierania pracodawców w 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na 
przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy kandydatów, z których 
można będzie zatrudnić kandydatów; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia szkoleń w zakresie 
obowiązujących przepisów;

4. wzywa państwa członkowskie do 
wymiany najlepszych praktyk w celu 
określenia i stosowania ukierunkowanego 
zestawu środków wspierających równe 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w 
tym obowiązkowych parytetów dla osób 
niepełnosprawnych w miejscu pracy, 
programów zachęt, obowiązkowych 
rocznych planów dotyczących parytetów 
zawierających cele i okresowe oceny oraz 
środków wspierających pracodawców w 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na 
przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy kandydatów, z których 
można będzie zatrudnić kandydatów;

Or. en

Poprawka 119
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, w 
tym karami pieniężnymi, z których środki 
będą inwestowane w integracyjne 

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
wraz ze skutecznymi, proporcjonalnymi i 
odstraszającymi karami za ich 
nieprzestrzeganie, w tym karami 
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programy edukacyjne i programy 
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; 
wzywa również państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych rocznych 
planów dotyczących parytetów 
zawierających cele i okresowe oceny oraz 
do wspierania pracodawców w 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na 
przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy kandydatów, z których 
można będzie zatrudnić kandydatów; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia szkoleń w zakresie 
obowiązujących przepisów;

pieniężnymi, z których środki będą 
inwestowane w integracyjne programy 
edukacyjne i programy zatrudnienia dla 
osób niepełnosprawnych; wzywa również 
państwa członkowskie do wdrożenia 
obowiązkowych rocznych planów 
dotyczących parytetów zawierających cele 
i okresowe oceny oraz do wspierania 
pracodawców w zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, na przykład poprzez 
sporządzenie dobrowolnej listy 
kandydatów, z których można będzie 
zatrudnić kandydatów; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia szkoleń w 
zakresie obowiązujących przepisów;

Or. en

Poprawka 120
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, w 
tym karami pieniężnymi, z których środki 
będą inwestowane w integracyjne 
programy edukacyjne i programy 
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; 
wzywa również państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych rocznych 
planów dotyczących parytetów 
zawierających cele i okresowe oceny oraz 
do wspierania pracodawców w 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na 
przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy kandydatów, z których 
można będzie zatrudnić kandydatów; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia szkoleń w zakresie 
obowiązujących przepisów;

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, w 
tym karami pieniężnymi, z których środki 
będą inwestowane w integracyjne 
programy edukacyjne i programy 
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; 
wzywa również państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych rocznych 
planów dotyczących parytetów 
zawierających cele i okresowe oceny oraz 
do wspierania pracodawców w 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na 
przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy lub ustanowienie 
punktu kompleksowej obsługi 
kandydatów, z których można będzie 
zatrudnić kandydatów; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia szkoleń w 
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zakresie obowiązujących przepisów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, w 
tym karami pieniężnymi, z których środki 
będą inwestowane w integracyjne 
programy edukacyjne i programy 
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; 
wzywa również państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych rocznych 
planów dotyczących parytetów 
zawierających cele i okresowe oceny oraz 
do wspierania pracodawców w 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na 
przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy kandydatów, z których 
można będzie zatrudnić kandydatów; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia szkoleń w zakresie 
obowiązujących przepisów;

4. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych parytetów dla 
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy 
wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, w 
tym karami pieniężnymi, z których środki 
będą inwestowane w integracyjne 
programy edukacyjne i programy 
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; 
wzywa również państwa członkowskie do 
wdrożenia obowiązkowych rocznych 
planów dotyczących parytetów 
zawierających cele i okresowe oceny oraz 
do wspierania pracodawców w 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na 
przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy lub ustanowienie 
punktu kompleksowej obsługi 
kandydatów, z których można będzie 
zatrudnić kandydatów; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia szkoleń w 
zakresie obowiązujących przepisów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa instytucje UE, aby dawały 
przykład, ustalając parytety dla osób 
niepełnosprawnych, opracowując 
wewnętrzne wytyczne dotyczące 
rozsądnych usprawnień, zapewniając pełną 
dostępność w procesie rekrutacji i w 
miejscu pracy oraz zatrudniając osoby 
niepełnosprawne na wszystkich 
szczeblach; wzywa państwa członkowskie, 
aby uczyniły to samo w swojej 
administracji publicznej;

5. wzywa instytucje UE, aby dawały 
przykład, ustalając parytet oraz specjalny 
parytet dla osób niepełnosprawnych, 
opracowując wewnętrzne wytyczne 
dotyczące rozsądnych usprawnień, 
zapewniając sprawiedliwość i pełną 
dostępność w procesie rekrutacji i w 
miejscu pracy oraz zatrudniając osoby ze 
wszystkimi rodzajami niepełnosprawności 
na wszystkich szczeblach; wzywa państwa 
członkowskie, aby uczyniły to samo w 
swojej administracji publicznej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa instytucje UE, aby dawały 
przykład, ustalając parytety dla osób 
niepełnosprawnych, opracowując 
wewnętrzne wytyczne dotyczące 
rozsądnych usprawnień, zapewniając pełną 
dostępność w procesie rekrutacji i w 
miejscu pracy oraz zatrudniając osoby 
niepełnosprawne na wszystkich 
szczeblach; wzywa państwa członkowskie, 
aby uczyniły to samo w swojej 
administracji publicznej;

5. wzywa instytucje UE, aby dawały 
przykład, opracowując wewnętrzne 
wytyczne dotyczące rozsądnych 
usprawnień, zapewniając sprawiedliwość i 
pełną dostępność w procesie rekrutacji i w 
miejscu pracy, zatrudniając osoby 
niepełnosprawne na wszystkich szczeblach 
oraz aktywnie poszukując osób 
niepełnosprawnych do obsadzenia 
stanowisk; wzywa państwa członkowskie, 
aby uczyniły to samo w swojej 
administracji publicznej;

Or. en

Poprawka 124
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa instytucje UE, aby dawały 
przykład, ustalając parytety dla osób 
niepełnosprawnych, opracowując 
wewnętrzne wytyczne dotyczące 
rozsądnych usprawnień, zapewniając pełną 
dostępność w procesie rekrutacji i w 
miejscu pracy oraz zatrudniając osoby 
niepełnosprawne na wszystkich 
szczeblach; wzywa państwa członkowskie, 
aby uczyniły to samo w swojej 
administracji publicznej;

5. wzywa instytucje UE, aby dawały 
przykład, ustalając parytety zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, opracowując 
wewnętrzne wytyczne dotyczące 
rozsądnych usprawnień, zapewniając pełną 
dostępność w procesie rekrutacji i w 
miejscu pracy oraz zatrudniając osoby 
niepełnosprawne na wszystkich 
szczeblach; wzywa państwa członkowskie, 
aby uczyniły to samo w swojej 
administracji publicznej;

Or. fr

Poprawka 125
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa instytucje UE, aby dawały 
przykład, ustalając parytety dla osób 
niepełnosprawnych, opracowując 
wewnętrzne wytyczne dotyczące 
rozsądnych usprawnień, zapewniając pełną 
dostępność w procesie rekrutacji i w 
miejscu pracy oraz zatrudniając osoby 
niepełnosprawne na wszystkich 
szczeblach; wzywa państwa członkowskie, 
aby uczyniły to samo w swojej 
administracji publicznej;

5. wzywa instytucje UE, aby dawały 
przykład, opracowując wewnętrzne 
wytyczne dotyczące rozsądnych 
usprawnień, zapewniając pełną dostępność 
w procesie rekrutacji i w miejscu pracy dla 
osób niepełnosprawnych na wszystkich 
szczeblach; wzywa państwa członkowskie, 
aby uczyniły to samo w swojej 
administracji publicznej;

Or. en

Poprawka 126
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa instytucje UE, aby dawały 
przykład, ustalając parytety dla osób 
niepełnosprawnych, opracowując 
wewnętrzne wytyczne dotyczące 
rozsądnych usprawnień, zapewniając 
pełną dostępność w procesie rekrutacji i w 
miejscu pracy oraz zatrudniając osoby 
niepełnosprawne na wszystkich 
szczeblach; wzywa państwa członkowskie, 
aby uczyniły to samo w swojej 
administracji publicznej;

5. wzywa instytucje UE, aby dawały 
przykład, zatrudniając osoby 
niepełnosprawne, stosując rozsądne 
usprawnienia i zapewniając pełną 
dostępność w procesie rekrutacji i w 
miejscu pracy oraz zatrudniając osoby 
niepełnosprawne na wszystkich 
szczeblach; wzywa państwa członkowskie, 
aby uczyniły to samo w swojej 
administracji publicznej;

Or. es

Poprawka 127
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. głęboko ubolewa nad 
niekorzystnym wpływem, jaki środki 
oszczędnościowe przyjęte na szczeblu UE i 
państw członkowskich wywarły na 
perspektywy zatrudnienia i warunki życia 
osób niepełnosprawnych, pogłębiając tym 
samym dyskryminację i wykluczenie 
społeczne; podkreśla pilną potrzebę 
zaprzestania polityki oszczędnościowej i 
zapewnienia wszystkim osobom 
niepełnosprawnym pełnego poszanowania 
ich praw pracowniczych i odpowiedniego 
poziomu życia zgodnie z Konwencją ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 128
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
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Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do wspierania przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne oraz do 
pomocy przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

skreśla się

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do wspierania przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne oraz do 
pomocy przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, takiej jak dostosowane 
procedury rekrutacji, „rzeźbienie” miejsca 
pracy / zatrudnienie dostosowane do 
indywidualnych potrzeb, dzielenie 
stanowiska pracy, indywidualne 
pośrednictwo pracy i wsparcie, 
przedsiębiorstwa sprzyjające włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne 
lub zapewniających im szkolenia 
zawodowe i przyuczanie do zawodu, do 
wspierania przedsiębiorstw sprzyjających 
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włączeniu społecznemu zatrudniających 
osoby niepełnosprawne na otwartym 
rynku pracy poprzez zamówienia 
publiczne, do promowania społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w 
zakresie zatrudniania osób 
niepełnosprawnych oraz do informowania 
pracodawców o tych strategiach 
politycznych i zachętach; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania 
przedsiębiorstw oferujących 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do wspierania przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne oraz do 
pomocy przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do wspierania zgodnych z modelem 
gospodarki społecznej przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu, 
które ponownie inwestują zyski z 
przeznaczeniem na cele społeczne, 
poprzez zamówienia publiczne zgodnie z 
dyrektywą 2014/24/UE, do promowania 
dostosowanych modeli pośrednictwa pracy 
oraz do pomocy przedsiębiorstwom 
oferującym ukierunkowane środki 
pozytywnego działania w celu rozwiązania 
problemu niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy;
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Or. en

Poprawka 131
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do wspierania przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne oraz do 
pomocy przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

6. Wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do wspierania zgodnych z modelem 
gospodarki społecznej przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu, 
które ponownie inwestują zyski z 
przeznaczeniem na cele społeczne, 
poprzez zamówienia publiczne, do 
promowania dostosowanych modeli 
pośrednictwa pracy, do pomocy 
przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 132
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
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finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do wspierania przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne oraz do 
pomocy przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do szerokiego wprowadzenia zatrudnienia 
wspomaganego oraz do korzystania z 
europejskich doświadczeń w tym zakresie, 
do wspierania przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne oraz do 
pomocy przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

Or. pl

Poprawka 133
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do wspierania przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne oraz do 
pomocy przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne 
oraz do wspierania przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne;

Or. es

Poprawka 134
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do wspierania przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne oraz do 
pomocy przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do wspierania przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne, do 
promowania dostosowanych modeli 
pośrednictwa pracy oraz do pomocy 
przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do wspierania przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne oraz do 
pomocy przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, w tym elastycznej 
organizacji pracy dla osób 
niepełnosprawnych, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do wspierania przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne oraz do 
pomocy przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do wspierania przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne oraz do 
pomocy przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla małych i średnich 
przedsiębiorstw zatrudniających osoby 
niepełnosprawne, do wspierania 
przedsiębiorstw sprzyjających włączeniu 
społecznemu poprzez zamówienia 
publiczne oraz do pomocy 
przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki 
zatrudnienia sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, do stosowania zachęt 
podatkowych i innych środków wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia polityki zatrudnienia sprzyjającej 
włączeniu społecznemu, do stosowania 
zachęt podatkowych i innych środków 
wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
do wspierania przedsiębiorstw 
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do wspierania przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne oraz do 
pomocy przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne oraz do 
pomocy przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego 
działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;

Or. it

Poprawka 138
Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę, systemy wspierania 
zatrudnienia nie mogą ograniczać 
kosztów wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych, szczególnie przez 
współfinansowanie publiczne; zwraca 
uwagę, że zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych musi być oparte na 
ramach zatrudnienia mających 
zastosowanie do innych pracowników pod 
względem płacy i czasu pracy, przy 
dostosowaniu tych ram do potrzeb takich 
osób; jest zdania, że osób 
niepełnosprawnych nie można włączać w 
rynek pracy bez ogólnych ram 
regulacyjnych zatrudnienia, podwyżek 
wynagrodzeń i promowania układów 
zbiorowych;

Or. pt

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pilnego wprowadzenia 
środków mających na celu ocenę tendencji 
kluczowych dla przyszłości pracy z punktu 
widzenia niepełnosprawności, przy 
zaangażowaniu osób niepełnosprawnych, 
oraz do określenia i uruchomienia 
odpowiednich inicjatyw integracyjnych 
kształcenia ustawicznego i rozwijanie 
umiejętności osób niepełnosprawnych od 
najmłodszych lat;

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pilnego wprowadzenia 
środków mających na celu ocenę tendencji 
kluczowych dla przyszłości pracy z punktu 
widzenia niepełnosprawności, przy 
aktywnym zaangażowaniu osób 
niepełnosprawnych, do określenia i 
uruchomienia konkretnych działań dla 
zwiększenia ich włączającego charakteru, 
biorąc pod uwagę różnorodność i 
wielowymiarową tożsamość osób 
niepełnosprawnych; podkreśla w tym 
kontekście znaczenie dostępnych inicjatyw 
integracyjnych kształcenia ustawicznego i 
rozwijanie umiejętności osób 
niepełnosprawnych od najmłodszych lat, 
zgodnie z szybko zmieniającymi się 
realiami i wymogami rynku pracy;

Or. en

Poprawka 140
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pilnego wprowadzenia 
środków mających na celu ocenę tendencji 
kluczowych dla przyszłości pracy z punktu 
widzenia niepełnosprawności, przy 
zaangażowaniu osób niepełnosprawnych, 
oraz do określenia i uruchomienia 
odpowiednich inicjatyw integracyjnych 
kształcenia ustawicznego i rozwijanie 
umiejętności osób niepełnosprawnych od 
najmłodszych lat;

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pilnego wprowadzenia 
środków mających na celu ocenę tendencji 
kluczowych dla przyszłości pracy z punktu 
widzenia niepełnosprawności, przy 
zaangażowaniu osób niepełnosprawnych, 
oraz do określenia i uruchomienia 
odpowiednich inicjatyw integracyjnych 
kształcenia ustawicznego i rozwijanie 
umiejętności osób niepełnosprawnych od 
najmłodszych lat i do pomocy osobom 
niepełnosprawnym w uzyskaniu dostępu 
do narzędzi cyfrowych i oprogramowania, 
które są im niezbędne do niezależnego 
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życia;

Or. en

Poprawka 141
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pilnego wprowadzenia 
środków mających na celu ocenę tendencji 
kluczowych dla przyszłości pracy z punktu 
widzenia niepełnosprawności, przy 
zaangażowaniu osób niepełnosprawnych, 
oraz do określenia i uruchomienia 
odpowiednich inicjatyw integracyjnych 
kształcenia ustawicznego i rozwijanie 
umiejętności osób niepełnosprawnych od 
najmłodszych lat;

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pilnego wprowadzenia 
środków mających na celu ocenę tendencji 
kluczowych dla przyszłości pracy z punktu 
widzenia niepełnosprawności, przy 
zaangażowaniu osób niepełnosprawnych, 
oraz do określenia i uruchomienia 
odpowiednich inicjatyw integracyjnych 
kształcenia ustawicznego i rozwijanie 
umiejętności osób niepełnosprawnych od 
najmłodszych lat oraz zapewnienia 
stosownego wsparcia na każdym etapie 
życia;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że osoby 
niepełnosprawne mają często wysokie 
umiejętności i kwalifikacje, które nie są 
brane pod uwagę, co uniemożliwia im 
samorealizację oraz pozbawia 
społeczeństwo społecznej i ekonomicznej 
wartości ich włączenia;
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Or. it

Poprawka 143
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia zdolności publicznych służb 
zatrudnienia do tworzenia sieci 
przedsiębiorstw sprzyjających integracji 
społecznej, do przygotowania 
dobrowolnego wykazu osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy, 
oraz do zatrudnienia trenerów pracy, 
którzy umożliwią im zindywidualizowaną 
ocenę potrzeb i wsparcie, a także 
asystentów ds. świadczenia pracy, którzy 
pomogą osobom niepełnosprawnym 
pracować na otwartym rynku pracy;

8. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia zdolności publicznych służb 
zatrudnienia do tworzenia sieci 
przedsiębiorstw sprzyjających integracji 
społecznej i do wspierania osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy, 
w szczególności poprzez asystentów w 
ramach działalności zawodowej;

Or. fr

Poprawka 144
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia zdolności publicznych służb 
zatrudnienia do tworzenia sieci 
przedsiębiorstw sprzyjających integracji 
społecznej, do przygotowania 
dobrowolnego wykazu osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy, 
oraz do zatrudnienia trenerów pracy, 
którzy umożliwią im zindywidualizowaną 
ocenę potrzeb i wsparcie, a także 
asystentów ds. świadczenia pracy, którzy 

8. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia zdolności publicznych służb 
zatrudnienia do tworzenia sieci 
przedsiębiorstw sprzyjających integracji 
społecznej, do przygotowania 
dobrowolnego wykazu osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy, 
oraz do zatrudnienia trenerów pracy, 
którzy umożliwią im zindywidualizowaną 
ocenę potrzeb i wsparcie, a także 
asystentów ds. świadczenia pracy, którzy 
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pomogą osobom niepełnosprawnym 
pracować na otwartym rynku pracy;

pomogą osobom niepełnosprawnym 
pracować na otwartym rynku pracy; 
podkreśla znaczenie zasady 
subsydiarności i konieczności udzielania 
adekwatnego wsparcia na każdym 
poziomie, począwszy od społeczności 
lokalnej;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia zdolności publicznych służb 
zatrudnienia do tworzenia sieci 
przedsiębiorstw sprzyjających integracji 
społecznej, do przygotowania 
dobrowolnego wykazu osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy, 
oraz do zatrudnienia trenerów pracy, 
którzy umożliwią im zindywidualizowaną 
ocenę potrzeb i wsparcie, a także 
asystentów ds. świadczenia pracy, którzy 
pomogą osobom niepełnosprawnym 
pracować na otwartym rynku pracy;

8. Wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia zdolności publicznych służb 
zatrudnienia do tworzenia sieci 
przedsiębiorstw sprzyjających integracji 
społecznej, do wspierania 
wyspecjalizowanych dostawców usług w 
zakresie zatrudnienia, do przygotowania 
dobrowolnego wykazu osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy, 
oraz do zatrudnienia trenerów pracy, 
którzy umożliwią im zindywidualizowaną 
ocenę potrzeb i wsparcie, a także 
asystentów ds. świadczenia pracy, którzy 
pomogą osobom niepełnosprawnym 
pracować na otwartym rynku pracy;

Or. en

Poprawka 146
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 8. wzywa państwa członkowskie do 
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zwiększenia zdolności publicznych służb 
zatrudnienia do tworzenia sieci 
przedsiębiorstw sprzyjających integracji 
społecznej, do przygotowania 
dobrowolnego wykazu osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy, 
oraz do zatrudnienia trenerów pracy, 
którzy umożliwią im zindywidualizowaną 
ocenę potrzeb i wsparcie, a także 
asystentów ds. świadczenia pracy, którzy 
pomogą osobom niepełnosprawnym 
pracować na otwartym rynku pracy;

zwiększenia zdolności publicznych służb 
zatrudnienia do tworzenia sieci 
przedsiębiorstw sprzyjających integracji 
społecznej, do zatrudnienia trenerów pracy, 
którzy umożliwią osobom 
niepełnosprawnym poszukującym pracy 
zindywidualizowaną ocenę potrzeb, 
szkolenie i wsparcie, a także tak długo, jak 
będzie to konieczne, asystentów ds. 
świadczenia pracy, którzy pomogą osobom 
niepełnosprawnym wykonywać pracę na 
otwartym rynku pracy;

Or. en

Poprawka 147
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia zdolności publicznych służb 
zatrudnienia do tworzenia sieci 
przedsiębiorstw sprzyjających integracji 
społecznej, do przygotowania 
dobrowolnego wykazu osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy, 
oraz do zatrudnienia trenerów pracy, 
którzy umożliwią im zindywidualizowaną 
ocenę potrzeb i wsparcie, a także 
asystentów ds. świadczenia pracy, którzy 
pomogą osobom niepełnosprawnym 
pracować na otwartym rynku pracy;

8. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia zdolności publicznych służb 
zatrudnienia, do przygotowania 
dobrowolnego wykazu osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy, 
oraz do zatrudnienia trenerów pracy, 
którzy umożliwią im zindywidualizowaną 
ocenę potrzeb i wsparcie, a także 
asystentów ds. świadczenia pracy, którzy 
pomogą osobom niepełnosprawnym 
pracować na otwartym rynku pracy w celu 
stworzenia sieci przedsiębiorstw 
sprzyjających integracji społecznej;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania szkoleń w zakresie 
projektowania dla wszystkich, rozsądnych 
usprawnień i różnorodności w miejscu 
pracy dla studentów uczelni wyższych, 
przy zaangażowaniu osób 
niepełnosprawnych, oraz do ułatwiania 
szkolenia trenerów pracy, asystentów ds. 
świadczenia pracy i doradców ds. 
różnorodności, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki różnych 
rodzajów niepełnosprawności;

9. wzywa państwa członkowskie do 
promowania nowoczesnego podejścia 
opartego na prawach człowieka w 
edukacji z myślą o stworzeniu 
akceptujących, włączających i 
tolerancyjnych systemów edukacji, do 
wspierania szkoleń w zakresie 
projektowania dla wszystkich, rozsądnych 
usprawnień i różnorodności w miejscu 
pracy dla studentów uczelni wyższych, 
przy zaangażowaniu osób 
niepełnosprawnych, oraz do ułatwiania 
szkolenia trenerów pracy, asystentów ds. 
świadczenia pracy i doradców ds. 
różnorodności, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki różnych 
rodzajów niepełnosprawności;

Or. en

Poprawka 149
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania szkoleń w zakresie 
projektowania dla wszystkich, rozsądnych 
usprawnień i różnorodności w miejscu 
pracy dla studentów uczelni wyższych, 
przy zaangażowaniu osób 
niepełnosprawnych, oraz do ułatwiania 
szkolenia trenerów pracy, asystentów ds. 
świadczenia pracy i doradców ds. 
różnorodności, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki różnych 
rodzajów niepełnosprawności;

9. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania szkoleń w zakresie 
projektowania dla wszystkich, rozsądnych 
usprawnień i różnorodności w miejscu 
pracy dla studentów uczelni wyższych, 
przy zaangażowaniu osób 
niepełnosprawnych, oraz do ułatwiania 
szkolenia trenerów pracy, asystentów ds. 
świadczenia pracy i doradców ds. 
różnorodności, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki różnych 
rodzajów niepełnosprawności; podkreśla 
znaczenie lepszego wykorzystania 
nowoczesnych technologii na rzecz 
wyrównywania szans i znoszenia barier w 
zatrudnieniu;
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Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania szkoleń w zakresie 
projektowania dla wszystkich, rozsądnych 
usprawnień i różnorodności w miejscu 
pracy dla studentów uczelni wyższych, 
przy zaangażowaniu osób 
niepełnosprawnych, oraz do ułatwiania 
szkolenia trenerów pracy, asystentów ds. 
świadczenia pracy i doradców ds. 
różnorodności, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki różnych 
rodzajów niepełnosprawności;

9. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania w opracowywaniu i 
zapewnianiu szkoleń w zakresie 
projektowania dla wszystkich, rozsądnych 
usprawnień i różnorodności w miejscu 
pracy dla studentów odpowiednich 
wydziałów uczelni wyższych, przy 
zaangażowaniu osób niepełnosprawnych, 
oraz do ułatwiania szkolenia trenerów 
pracy, asystentów ds. świadczenia pracy i 
doradców ds. różnorodności, ze 
szczególnym uwzględnieniem specyfiki 
różnych rodzajów niepełnosprawności;

Or. en

Poprawka 151
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania szkoleń w zakresie 
projektowania dla wszystkich, rozsądnych 
usprawnień i różnorodności w miejscu 
pracy dla studentów uczelni wyższych, 
przy zaangażowaniu osób 
niepełnosprawnych, oraz do ułatwiania 
szkolenia trenerów pracy, asystentów ds. 
świadczenia pracy i doradców 
ds. różnorodności, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki różnych 

9. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania szkoleń w zakresie 
projektowania dla wszystkich, rozsądnych 
usprawnień i różnorodności w miejscu 
pracy dla studentów uczelni wyższych, 
przy zaangażowaniu osób 
niepełnosprawnych, oraz do ułatwiania 
szkolenia trenerów pracy, asystentów ds. 
świadczenia pracy i doradców 
ds. niepełnosprawności, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki różnych 
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rodzajów niepełnosprawności; rodzajów niepełnosprawności;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania – za pomocą 
odpowiedniego finansowania – strategii 
politycznych i projektów mających na celu 
poprawę kształcenia zawodowego i 
zdolności zawodowych osób 
niepełnosprawnych, dostosowanych do 
potrzeb rynku pracy;

Or. en

Poprawka 153
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla potrzebę szkoleń w 
sektorze prywatnym w takich obszarach, 
jak podnoszenie świadomości w zakresie 
niepełnosprawności i równość, w celu 
poprawy warunków pracy osób 
niepełnosprawnych, a ostatecznie 
zapewnienia im godnej i dobrze płatnej 
pracy;

Or. en
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Poprawka 154
Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
oceny skuteczności istniejących zakładów 
pracy chronionej w zapewnianiu osobom 
niepełnosprawnym umiejętności 
umożliwiających im zdobycie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy, do 
zagwarantowania, że są one związane 
ramami prawnymi obejmującymi 
zabezpieczenie społeczne, płace minimalne 
i niedyskryminację oraz do stopniowego 
rezygnowania z takich zakładów; wzywa 
Komisję do monitorowania tego procesu;

10. wzywa państwa członkowskie do 
oceny skuteczności istniejących zakładów 
pracy chronionej w zapewnianiu osobom 
niepełnosprawnym umiejętności 
umożliwiających im zdobycie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy, do 
zagwarantowania, że są one związane 
ramami prawnymi obejmującymi 
zabezpieczenie społeczne, płace minimalne 
i niedyskryminację oraz do stopniowego 
rezygnowania z takich zakładów; wzywa 
Komisję do monitorowania tego procesu; 
ponadto nalega, by pracownikom 
niepełnosprawnym w zakładach pracy 
chronionej zapewniono przynajmniej 
statut prawny odpowiadający prawom 
pracowniczym osób pracujących w 
otwartym środowisku pracy, oparty na 
zastosowaniu odpowiedniego układu 
zbiorowego dla danego sektora 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 155
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
oceny skuteczności istniejących zakładów 
pracy chronionej w zapewnianiu osobom 
niepełnosprawnym umiejętności 
umożliwiających im zdobycie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy, do 
zagwarantowania, że są one związane 

10. wzywa państwa członkowskie do 
oceny skuteczności istniejących zakładów 
pracy chronionej w zapewnianiu osobom 
niepełnosprawnym umiejętności 
umożliwiających im zdobycie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy, do 
zagwarantowania, że są one związane 
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ramami prawnymi obejmującymi 
zabezpieczenie społeczne, płace minimalne 
i niedyskryminację oraz do stopniowego 
rezygnowania z takich zakładów; wzywa 
Komisję do monitorowania tego procesu;

ramami prawnymi obejmującymi 
zabezpieczenie społeczne, płace minimalne 
i niedyskryminację; podkreśla, że 
przeprowadzając ocenę skuteczności, 
należy uwzględniać opinie osób 
niepełnosprawnych pracujących w 
zakładach pracy chronionej; wzywa 
Komisję do monitorowania tego procesu;

Or. en

Poprawka 156
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
oceny skuteczności istniejących zakładów 
pracy chronionej w zapewnianiu osobom 
niepełnosprawnym umiejętności 
umożliwiających im zdobycie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy, do 
zagwarantowania, że są one związane 
ramami prawnymi obejmującymi 
zabezpieczenie społeczne, płace minimalne 
i niedyskryminację oraz do stopniowego 
rezygnowania z takich zakładów; wzywa 
Komisję do monitorowania tego procesu;

10. wzywa państwa członkowskie do 
oceny skuteczności istniejących zakładów 
pracy chronionej w zapewnianiu osobom 
niepełnosprawnym umiejętności 
umożliwiających im zdobycie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy, do 
zagwarantowania, że są one związane 
ramami prawnymi obejmującymi 
zabezpieczenie społeczne, płace minimalne 
i niedyskryminację oraz do stopniowego 
rezygnowania z takich zakładów, 
szczególnie jeśli nie są one zgodne z art. 
27 Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; wzywa Komisję do 
monitorowania tego procesu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
oceny skuteczności istniejących zakładów 
pracy chronionej w zapewnianiu osobom 
niepełnosprawnym umiejętności 
umożliwiających im zdobycie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy, do 
zagwarantowania, że są one związane 
ramami prawnymi obejmującymi 
zabezpieczenie społeczne, płace minimalne 
i niedyskryminację oraz do stopniowego 
rezygnowania z takich zakładów; wzywa 
Komisję do monitorowania tego procesu;

10. wzywa państwa członkowskie do 
oceny skuteczności istniejących zakładów 
pracy chronionej w zapewnianiu osobom 
niepełnosprawnym umiejętności 
umożliwiających im zdobycie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy, do 
zagwarantowania, że są one związane 
ramami prawnymi obejmującymi 
zabezpieczenie społeczne, płace minimalne 
i niedyskryminację oraz do stopniowego 
rezygnowania z tych zakładów pracy 
chronionej, które nie są zgodne z art. 27 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; wzywa Komisję do 
monitorowania tego procesu;

Or. en

Poprawka 158
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
oceny skuteczności istniejących zakładów 
pracy chronionej w zapewnianiu osobom 
niepełnosprawnym umiejętności 
umożliwiających im zdobycie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy, do 
zagwarantowania, że są one związane 
ramami prawnymi obejmującymi 
zabezpieczenie społeczne, płace minimalne 
i niedyskryminację oraz do stopniowego 
rezygnowania z takich zakładów; wzywa 
Komisję do monitorowania tego procesu;

10. wzywa państwa członkowskie do 
oceny skuteczności istniejących zakładów 
pracy chronionej w zapewnianiu osobom 
niepełnosprawnym umiejętności 
umożliwiających im zdobycie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy, do 
zagwarantowania, że są one związane 
ramami prawnymi obejmującymi 
zabezpieczenie społeczne, płace minimalne 
i niedyskryminację oraz do stopniowego 
rezygnowania z tych zakładów pracy 
chronionej, które nie są zgodne z art. 27 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; wzywa Komisję do 
monitorowania tego procesu;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
oceny skuteczności istniejących zakładów 
pracy chronionej w zapewnianiu osobom 
niepełnosprawnym umiejętności 
umożliwiających im zdobycie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy, do 
zagwarantowania, że są one związane 
ramami prawnymi obejmującymi 
zabezpieczenie społeczne, płace minimalne 
i niedyskryminację oraz do stopniowego 
rezygnowania z takich zakładów; wzywa 
Komisję do monitorowania tego procesu;

10. wzywa państwa członkowskie do 
ciągłej oceny skuteczności istniejących 
zakładów pracy chronionej w zapewnianiu 
osobom niepełnosprawnym umiejętności 
umożliwiających im zdobycie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy, do 
zagwarantowania, że są one związane 
ramami prawnymi obejmującymi 
zabezpieczenie społeczne, płace minimalne 
i niedyskryminację oraz do stopniowego 
rezygnowania z takich zakładów; wzywa 
Komisję do monitorowania tego procesu;

Or. en

Poprawka 160
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
oceny skuteczności istniejących zakładów 
pracy chronionej w zapewnianiu osobom 
niepełnosprawnym umiejętności 
umożliwiających im zdobycie zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy, do 
zagwarantowania, że są one związane 
ramami prawnymi obejmującymi 
zabezpieczenie społeczne, płace 
minimalne i niedyskryminację oraz do 
stopniowego rezygnowania z takich 
zakładów; wzywa Komisję do 
monitorowania tego procesu;

10. wzywa państwa członkowskie do 
stymulowania rozwoju oferty różnych 
modeli zatrudnienia, spośród których 
każda osoba mogłaby wybrać model 
najlepiej dostosowany do jej potrzeb i 
które mogłyby mieć formę specjalnych 
zakładów pracy lub planów wsparcia w 
integracji ze zwykłym rynkiem pracy, a 
ponadto należy promować szkolenie 
służące zapewnianiu osobom 
niepełnosprawnym umiejętności 
umożliwiających im zdobycie zatrudnienia;

Or. es
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Poprawka 161
Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przypomina, że zakłady pracy 
chronionej powinny być etapem, 
tymczasowym okresem dla pracowników 
niepełnosprawnych w ich cyklu życia 
zawodowego; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do opracowania 
integracyjnych modeli zatrudnienia 
chronionego i wspomaganego, z 
poszanowaniem praw osób 
niepełnosprawnych, które posłużą jako 
środek skutecznego włączenia i 
późniejszego przejścia na otwarty rynek 
pracy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do zapewnienia 
pełnego, skutecznego i równego dostępu 
technologii i systemów informacyjno-
komunikacyjnych oraz do stosowania w 
tym kontekście wytycznych wspierających 
twórców sztucznej inteligencji w 
uwzględnianiu potrzeb osób 
niepełnosprawnych w procesach 
rozwojowych, co pozwoli uniknąć 
tworzenia kolejnych dyskryminacyjnych 
uprzedzeń;
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Or. en

Poprawka 163
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie do 
zbadania wszelkich środków na rzecz 
poprawy warunków pracy osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, a 
także do zagwarantowania im prawa do 
prawdziwej i sprawiedliwie wynagradzanej 
pracy poza zakładami pracy chronionej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie, aby 
w każdej polityce wspierania osób 
niepełnosprawnych i ich zatrudnienia 
zwracały szczególną uwagę na rodzaj 
niepełnosprawności, tak aby przyjąć 
podejście uwzględniające różnice i 
potrzeby wszystkich osób;

Or. it

Poprawka 165
Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
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Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zagwarantowania, że 
fundusze unijne nie będą wydatkowane na 
oddzielne zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych bez szans na 
znalezienie zatrudnienia, które nie jest 
chronione;

Or. en

Poprawka 166
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca się do państw 
członkowskich o zaprojektowanie 
programów szkolenia przy udziale 
fachowców wyspecjalizowanych w 
dziedzinie niepełnosprawności w celu 
przygotowania osób niepełnosprawnych 
do pracy na danym stanowisku; 

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonej polityki w 
zakresie edukacji sprzyjającej włączeniu 
społecznemu i podjęcia działań w 
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odniesieniu do wykluczenia i 
niedostatecznej reprezentacji uczniów 
niepełnosprawnych w PISA i innych 
międzynarodowych ocenach, co nasila ich 
wykluczenie społeczne i tworzy fałszywy 
obraz systemów edukacji krajów 
uczestniczących;

Or. en

Poprawka 168
Marc Angel, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa państwa członkowskie do 
dalszego rozwijania lub lepszego 
wdrażania środków promujących udział 
osób niepełnosprawnych w rynku pracy 
oraz do uznawania osób 
niepełnosprawnych pracujących w 
zakładach pracy chronionej za 
pracowników na mocy prawa i 
zapewnienia, by należała im się taka sama 
ochrona socjalna jak innym 
pracownikom;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla, że dostępność musi być 
traktowana jako warunek wstępny dla 
każdej inicjatywy unijnej w zakresie 
nowych technologii i badań, a UE 
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powinna działać na rzecz zapewnienia 
dostępności i przystępności technologii 
wspomagających;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. wzywa Komisję do wspierania 
badań nad cechami i różnorodnością 
modeli zatrudnienia chronionego, 
określania najlepszych praktyk i 
zapewniania przestrzegania przepisów 
UE;

Or. en

Poprawka 171
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozpoczęcia kampanii 
szerzących świadomość w dostępnych 
formatach i językach migowych na temat 
zasług osób niepełnosprawnych, aby 
wykorzenić istniejące piętno i uprzedzenia 
wobec osób niepełnosprawnych oraz 
walczyć z prześladowaniem i 
wykorzystywaniem;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzmożenia współpracy z 
osobami niepełnosprawnymi, 
reprezentującymi je organizacjami i 
organami ds. równości w celu 
przygotowania i rozpoczęcia 
kompleksowych kampanii szerzących 
świadomość i ukierunkowanych szkoleń w 
dostępnych formatach i językach 
migowych skierowanych do 
pracodawców, podmiotów 
odpowiedzialnych we wszystkich 
dziedzinach i szerzej rozumianego 
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społeczeństwa na temat możliwości i 
zasług osób niepełnosprawnych oraz na 
temat korzyści płynących z różnorodności, 
równości i niedyskryminacji, aby 
wykorzenić istniejące piętno i uprzedzenia 
wobec osób niepełnosprawnych, walczyć z 
nękaniem, prześladowaniem i 
wykorzystywaniem oraz osiągnąć 
integracyjną równość dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 172
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozpoczęcia kampanii 
szerzących świadomość w dostępnych 
formatach i językach migowych na temat 
zasług osób niepełnosprawnych, aby 
wykorzenić istniejące piętno i uprzedzenia 
wobec osób niepełnosprawnych oraz 
walczyć z prześladowaniem i 
wykorzystywaniem;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozpoczęcia kampanii 
szerzących świadomość w dostępnych 
formatach i językach migowych na temat 
zasług osób niepełnosprawnych, aby 
wykorzenić istniejące piętno i uprzedzenia 
wobec osób niepełnosprawnych oraz 
walczyć z prześladowaniem i 
wykorzystywaniem; konieczne jest 
również szkolenie pracodawców i 
pracowników mających do czynienia z 
osobami niepełnosprawnymi, aby mogli 
oni należycie zająć się sytuacją takich 
osób, a ich doświadczenie przynosiło 
wszystkim korzyści;

Or. es

Poprawka 173
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozpoczęcia kampanii 
szerzących świadomość w dostępnych 
formatach i językach migowych na temat 
zasług osób niepełnosprawnych, aby 
wykorzenić istniejące piętno i uprzedzenia 
wobec osób niepełnosprawnych oraz 
walczyć z prześladowaniem i 
wykorzystywaniem;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozpoczęcia kampanii 
szerzących świadomość w dostępnych 
formatach i językach migowych na temat 
wkładu i potencjału osób 
niepełnosprawnych, aby wykorzenić 
istniejące piętno i uprzedzenia wobec osób 
niepełnosprawnych oraz walczyć z 
prześladowaniem i wykorzystywaniem;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do wspierania 
przedsiębiorstw sprzyjających włączeniu 
społecznemu, które są objęte gospodarką 
społeczną na szczeblu europejskim i 
muszą działać pod jej patronatem;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. wzywa Komisję do opracowania i 
promowania wszechstronnych 
europejskich ram prawnych dla 
przedsiębiorstw sprzyjających włączeniu 
społecznemu w celu tworzenia stałych 
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miejsc pracy na czas nieokreślony, aby 
wspierać realizację projektów 
zawodowych osób niepełnosprawnych na 
zwykłym rynku pracy;

Or. en

Poprawka 176
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia aktywnych działań mających na 
celu ochronę przed dyskryminacją dla 
wszystkich, zapewnienie rozsądnych 
usprawnień na wszystkich etapach pracy 
oraz zagwarantowanie, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły korzystać ze 
swoich praw pracowniczych i 
związkowych na równych warunkach oraz 
że będą chronione przed przemocą i 
prześladowaniem, w tym prześladowaniem 
seksualnym; wzywa instytucje UE do 
podjęcia takich samych działań;

12. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia aktywnych działań mających na 
celu ochronę przed dyskryminacją dla 
wszystkich, zapewnienie rozsądnych 
usprawnień na wszystkich etapach pracy 
oraz zagwarantowanie, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły korzystać ze 
swoich praw pracowniczych i 
związkowych na równych warunkach oraz 
że będą chronione przed przemocą i 
prześladowaniem, w tym prześladowaniem 
seksualnym; wzywa instytucje UE do 
podjęcia takich samych działań; wzywa 
państwa członkowskie do ratyfikowania 
konwencji stambulskiej, która ma mieć 
przekrojowy wpływ na wszystkie przepisy 
UE, ze szczególnym uwzględnieniem 
kobiet niepełnosprawnych, które 
doświadczają dyskryminacji z wielu 
przyczyn jednocześnie i są bardziej 
narażone na molestowanie w miejscu 
pracy;

Or. en

Poprawka 177
Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia aktywnych działań mających na 
celu ochronę przed dyskryminacją dla 
wszystkich, zapewnienie rozsądnych 
usprawnień na wszystkich etapach pracy 
oraz zagwarantowanie, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły korzystać ze 
swoich praw pracowniczych i 
związkowych na równych warunkach oraz 
że będą chronione przed przemocą i 
prześladowaniem, w tym prześladowaniem 
seksualnym; wzywa instytucje UE do 
podjęcia takich samych działań;

12. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia aktywnych działań mających na 
celu ochronę przed dyskryminacją dla 
wszystkich, w tym dla osób 
niepełnosprawnych, oraz do zapewnienia 
rozsądnych usprawnień dla osób 
niepełnosprawnych na wszystkich etapach 
pracy, od rekrutacji, przez awans 
zawodowy, po bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy; apeluje do państw 
członkowskich o zagwarantowanie, że 
osoby niepełnosprawne będą mogły 
korzystać ze swoich praw pracowniczych i 
związkowych na równych warunkach oraz 
że będą chronione przed przemocą i 
prześladowaniem, w tym prześladowaniem 
seksualnym, w szczególności wobec kobiet 
niepełnosprawnych; wzywa instytucje UE 
do podjęcia takich samych działań;

Or. en

Poprawka 178
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia aktywnych działań mających na 
celu ochronę przed dyskryminacją dla 
wszystkich, zapewnienie rozsądnych 
usprawnień na wszystkich etapach pracy 
oraz zagwarantowanie, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły korzystać ze 
swoich praw pracowniczych i 
związkowych na równych warunkach oraz 
że będą chronione przed przemocą i 
prześladowaniem, w tym prześladowaniem 
seksualnym; wzywa instytucje UE do 
podjęcia takich samych działań;

12. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia aktywnych działań mających na 
celu ochronę przed dyskryminacją dla 
wszystkich, zapewnienie rozsądnych 
usprawnień na wszystkich etapach pracy 
oraz zagwarantowanie, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły korzystać ze 
swoich praw pracowniczych i 
związkowych na równych warunkach;
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Or. es

Poprawka 179
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia aktywnych działań mających na 
celu ochronę przed dyskryminacją dla 
wszystkich, zapewnienie rozsądnych 
usprawnień na wszystkich etapach pracy 
oraz zagwarantowanie, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły korzystać ze 
swoich praw pracowniczych i 
związkowych na równych warunkach oraz 
że będą chronione przed przemocą i 
prześladowaniem, w tym prześladowaniem 
seksualnym; wzywa instytucje UE do 
podjęcia takich samych działań;

12. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia aktywnych działań mających na 
celu ochronę przed dyskryminacją dla 
wszystkich, zapewnienie dostępnego 
miejsca pracy i środowiska zbudowanego, 
rozsądnych usprawnień na wszystkich 
etapach pracy oraz zagwarantowanie, że 
osoby niepełnosprawne będą mogły 
korzystać ze swoich praw pracowniczych i 
związkowych na równych warunkach oraz 
że będą chronione przed przemocą i 
prześladowaniem, w tym prześladowaniem 
seksualnym; wzywa instytucje UE do 
podjęcia takich samych działań;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia aktywnych działań mających na 
celu ochronę przed dyskryminacją dla 
wszystkich, zapewnienie rozsądnych 
usprawnień na wszystkich etapach pracy 
oraz zagwarantowanie, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły korzystać ze 
swoich praw pracowniczych i 
związkowych na równych warunkach oraz 

12. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia aktywnych działań mających na 
celu ochronę przed dyskryminacją dla 
wszystkich, zapewnienie rozsądnych 
usprawnień na wszystkich etapach pracy, 
łącznie z rehabilitacją zawodową, oraz 
zagwarantowanie, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły korzystać ze 
swoich praw pracowniczych i 
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że będą chronione przed przemocą i 
prześladowaniem, w tym prześladowaniem 
seksualnym; wzywa instytucje UE do 
podjęcia takich samych działań;

związkowych na równych warunkach oraz 
że będą chronione przed przemocą i 
prześladowaniem, w tym prześladowaniem 
seksualnym; wzywa instytucje UE do 
podjęcia takich samych działań;

Or. en

Poprawka 181
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia aktywnych działań mających na 
celu ochronę przed dyskryminacją dla 
wszystkich, zapewnienie rozsądnych 
usprawnień na wszystkich etapach pracy 
oraz zagwarantowanie, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły korzystać ze 
swoich praw pracowniczych i 
związkowych na równych warunkach oraz 
że będą chronione przed przemocą i 
prześladowaniem, w tym prześladowaniem 
seksualnym; wzywa instytucje UE do 
podjęcia takich samych działań;

12. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia aktywnych działań mających na 
celu ochronę przed dyskryminacją dla 
wszystkich, zapewnienie rozsądnych 
usprawnień na wszystkich etapach pracy, 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
zagwarantowanie, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły korzystać ze 
swoich praw pracowniczych i 
związkowych na równych warunkach oraz 
że będą chronione przed przemocą i 
prześladowaniem, w tym prześladowaniem 
seksualnym; wzywa instytucje UE do 
podjęcia takich samych działań;

Or. pl

Poprawka 182
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że całkowity brak 
komisarzy czarnoskórych, pochodzenia 
azjatyckiego bądź należących do 
mniejszości etnicznych i bardzo niewielka 
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liczba posłów do Parlamentu 
Europejskiego stanowiących osoby 
czarnoskóre, osoby pochodzenia 
azjatyckiego bądź osoby należące do 
mniejszości etnicznych budzi szczere 
wątpliwości co do wiarygodności 
postulatów UE dotyczących różnorodności 
i włączenia; uważa, że jeżeli instytucje 
europejskie mają być poważnie 
traktowane w kwestii różnorodności, 
powinny najpierw zadbać o porządek w tej 
dziedzinie na własnym podwórku;

Or. en

Poprawka 183
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję do stosowania 
wytycznych wspierających twórców 
sztucznej inteligencji w uwzględnianiu 
potrzeb osób niepełnosprawnych w 
procesach rozwojowych, co pozwoli 
uniknąć tworzenia kolejnych 
dyskryminacyjnych uprzedzeń;

Or. en

Poprawka 184
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zagwarantowania, by 
polityka włączenia realizowana na 
poziomie sektorów i przedsiębiorstw była 
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wprowadzana w porozumieniu z 
przedstawicielami pracowników;

Or. en

Poprawka 185
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do udzielenia wsparcia 
pracownikom niepełnosprawnym w 
wyniku wypadku, kontynuującym 
zatrudnienie lub równoważną pracę 
odzwierciedlającą nowe umiejętności 
danej osoby, bez utraty praw i warunków 
pracy przysługujących jej przed 
doznaniem urazu;

Or. en

Poprawka 186
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby przy wspieraniu 
zatrudnienia i powrotu do pracy osób 
niepełnosprawnych przyjęły podejście do 
bezpieczeństwa i higieny pracy oparte na 
profilaktyce i sprzyjające włączeniu 
społecznemu, co można osiągnąć w 
drodze zintegrowanych ścieżek łączących 
profilaktykę w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (BHP) z różnymi rodzajami 
środków zwiększających szanse na 
zatrudnienie, takimi jak indywidualne 
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wsparcie, poradnictwo, wytyczne, dostęp 
do kształcenia i szkolenia zawodowego i 
ogólnego;

Or. en

Poprawka 187
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się istniejącymi 
różnicami pomiędzy wynagrodzeniami 
kobiet i mężczyzn, osób 
niepełnosprawnych i z odmiennych grup 
etnicznych, a tym samym do zwalczania 
dyskryminacji płacowej i zapobiegania 
ryzyku ubóstwa pracujących pracowników 
podlegających dyskryminacji 
międzysektorowej;

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się istniejącymi 
różnicami pomiędzy wynagrodzeniami 
kobiet i mężczyzn, osób 
niepełnosprawnych i z odmiennych grup 
etnicznych, a tym samym do zwalczania 
dyskryminacji płacowej i zapobiegania 
ryzyku ubóstwa pracujących pracowników 
podlegających dyskryminacji 
międzysektorowej; wzywa Komisję do 
przedstawienia dyrektywy w sprawie 
przejrzystości wynagrodzeń w miejscu 
pracy w celu zwalczania dysproporcji 
płacowych, których doświadczają w 
miejscu pracy grupy w niekorzystnej 
sytuacji społecznej, w szczególności osoby 
niepełnosprawne;

Or. en

Poprawka 188
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się istniejącymi 
różnicami pomiędzy wynagrodzeniami 

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się istniejącymi 
różnicami pomiędzy wynagrodzeniami 
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kobiet i mężczyzn, osób 
niepełnosprawnych i z odmiennych grup 
etnicznych, a tym samym do zwalczania 
dyskryminacji płacowej i zapobiegania 
ryzyku ubóstwa pracujących pracowników 
podlegających dyskryminacji 
międzysektorowej;

kobiet i mężczyzn, osób 
niepełnosprawnych i z odmiennych grup 
etnicznych, które znajdują 
odzwierciedlenie również w 
nieproporcjonalnie niskim 
wynagrodzeniu, a tym samym do 
zwalczania dyskryminacji płacowej, w 
szczególności dyskryminacji ze względu 
na niepełnosprawność, i zapobiegania 
ryzyku ubóstwa pracujących pracowników 
podlegających dyskryminacji 
międzysektorowej;

Or. en

Poprawka 189
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się istniejącymi 
różnicami pomiędzy wynagrodzeniami 
kobiet i mężczyzn, osób 
niepełnosprawnych i z odmiennych grup 
etnicznych, a tym samym do zwalczania 
dyskryminacji płacowej i zapobiegania 
ryzyku ubóstwa pracujących pracowników 
podlegających dyskryminacji 
międzysektorowej;

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się istniejącymi 
różnicami pomiędzy wynagrodzeniami, 
niezależnie od tego, kogo one dotyczą;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 13. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do zajęcia się istniejącymi 
różnicami pomiędzy wynagrodzeniami 
kobiet i mężczyzn, osób 
niepełnosprawnych i z odmiennych grup 
etnicznych, a tym samym do zwalczania 
dyskryminacji płacowej i zapobiegania 
ryzyku ubóstwa pracujących pracowników 
podlegających dyskryminacji 
międzysektorowej;

członkowskie do zajęcia się istniejącymi 
różnicami pomiędzy wynagrodzeniami 
kobiet i mężczyzn, osób 
niepełnosprawnych i z odmiennych grup 
etnicznych, a tym samym do zwalczania 
dyskryminacji płacowej i zapobiegania 
ryzyku ubóstwa pracujących pracowników 
podlegających dyskryminacji 
międzysektorowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób LGBTI, kobiet, 
Romów i uchodźców;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się istniejącymi 
różnicami pomiędzy wynagrodzeniami 
kobiet i mężczyzn, osób 
niepełnosprawnych i z odmiennych grup 
etnicznych, a tym samym do zwalczania 
dyskryminacji płacowej i zapobiegania 
ryzyku ubóstwa pracujących pracowników 
podlegających dyskryminacji 
międzysektorowej;

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się istniejącymi 
różnicami pomiędzy wynagrodzeniami 
kobiet i mężczyzn, osób 
niepełnosprawnych i z odmiennych grup 
etnicznych, a tym samym do zwalczania 
bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji 
płacowej i zapobiegania ryzyku ubóstwa 
pracujących pracowników napotykających 
bariery w pracy i podlegających 
dyskryminacji międzysektorowej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się istniejącymi 
różnicami pomiędzy wynagrodzeniami 
kobiet i mężczyzn, osób 
niepełnosprawnych i z odmiennych grup 
etnicznych, a tym samym do zwalczania 
dyskryminacji płacowej i zapobiegania 
ryzyku ubóstwa pracujących pracowników 
podlegających dyskryminacji 
międzysektorowej;

13. wzywa państwa członkowskie do 
zajęcia się istniejącymi różnicami 
pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i 
mężczyzn, osób niepełnosprawnych i z 
odmiennych grup etnicznych, a tym 
samym do zwalczania dyskryminacji 
płacowej i zapobiegania ryzyku ubóstwa 
pracujących pracowników podlegających 
dyskryminacji;

Or. it

Poprawka 193
Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zagwarantowania, że 
pracodawcy publiczni i prywatni oraz 
służby zatrudnienia będą informować o 
wszystkich dostępnych wakatach;

Or. en

Poprawka 194
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie, aby 
nie pozbawiały osób niepełnosprawnych 
uprawnień do świadczeń z tytułu 
niepełnosprawności pokrywających 
dodatkowe koszty związane z 
niepełnosprawnością w momencie wejścia 

14. wzywa państwa członkowskie, aby 
nie pozbawiały osób niepełnosprawnych 
uprawnień do świadczeń z tytułu 
niepełnosprawności pokrywających 
dodatkowe koszty związane z 
niepełnosprawnością w momencie wejścia 
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na rynek pracy lub przekroczenia pewnego 
progu dochodów;

na rynek pracy lub przekroczenia pewnego 
progu dochodów oraz aby przyjęły przepisy 
zapewniające ich asystentom osobistym (w 
stosownych przypadkach) diety dzienne;

Or. en

Poprawka 195
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie, aby 
nie pozbawiały osób niepełnosprawnych 
uprawnień do świadczeń z tytułu 
niepełnosprawności pokrywających 
dodatkowe koszty związane z 
niepełnosprawnością w momencie wejścia 
na rynek pracy lub przekroczenia pewnego 
progu dochodów;

14. wzywa państwa członkowskie, aby 
nie pozbawiały osób niepełnosprawnych 
uprawnień do świadczeń z tytułu 
niepełnosprawności pokrywających 
dodatkowe koszty związane z 
niepełnosprawnością w momencie wejścia 
na rynek pracy lub przekroczenia pewnego 
progu dochodów, ponieważ utrzymanie ich 
uprawnień może motywować osoby 
niepełnosprawne do wejścia na otwarty 
rynek i pozostania na nim;

Or. en

Poprawka 196
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie, aby 
nie pozbawiały osób niepełnosprawnych 
uprawnień do świadczeń z tytułu 
niepełnosprawności pokrywających 
dodatkowe koszty związane z 
niepełnosprawnością w momencie wejścia 
na rynek pracy lub przekroczenia pewnego 

14. wzywa państwa członkowskie, aby 
nie pozbawiały osób niepełnosprawnych 
uprawnień do świadczeń z tytułu 
niepełnosprawności pokrywających 
dodatkowe koszty związane z 
niepełnosprawnością w momencie wejścia 
na rynek pracy lub przekroczenia pewnego 
progu dochodów, ponieważ praktyka ta 
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progu dochodów; przyczynia się do ubóstwa osób 
pracujących i osób starszych;

Or. en

Poprawka 197
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie, aby 
nie pozbawiały osób niepełnosprawnych 
uprawnień do świadczeń z tytułu 
niepełnosprawności pokrywających 
dodatkowe koszty związane 
z niepełnosprawnością w momencie 
wejścia na rynek pracy lub przekroczenia 
pewnego progu dochodów;

14. wzywa państwa członkowskie, aby 
nie pozbawiały osób niepełnosprawnych 
uprawnień do świadczeń z tytułu 
niepełnosprawności, gdy gwarantują one 
minimalny wymagany poziom godnego 
życia na równi ze wszystkimi obywatelami;

Or. es

Poprawka 198
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. apeluje do państw członkowskich, 
aby dopuszczały dostateczną elastyczność 
w zapewnianiu wsparcia socjalnego i 
świadczeń socjalnych, by umożliwić 
dostosowanie ich do indywidualnych 
potrzeb i ścieżki kariery osób 
niepełnosprawnych, oraz by zapewniały, 
by udostępniano osobom 
niepełnosprawnym niedrogie narzędzia i 
oprogramowanie dostosowane do ich 
potrzeb, a także by korzystały z wiedzy 
fachowej organizacji osób 
niepełnosprawnych przy określaniu, które 
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narzędzia cyfrowe lub programy 
komputerowe są najodpowiedniejsze dla 
indywidualnych potrzeb osoby 
niepełnosprawnej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla kluczową rolę członków 
rodziny pełniących funkcję opiekunów, 
którzy często zaspokajają potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami w zakresie opieki 
i pomocy; podkreśla w związku z tym, że 
polityka i strategie UE i poszczególnych 
państw muszą zapewniać silne wsparcie 
członkom rodziny i opiekunom;

Or. it

Poprawka 200
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. apeluje do państw członkowskich, 
aby dopuszczały dostateczną elastyczność 
w zapewnianiu wsparcia socjalnego i 
świadczeń socjalnych, aby możliwe było 
ich dostosowanie do indywidualnych 
potrzeb i ścieżki kariery osób 
niepełnosprawnych;

Or. en
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Poprawka 201
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do 
zaproponowania wiążących przepisów 
dotyczących standardów dla organów ds. 
równości, co zapewni im silniejszy mandat 
do zagwarantowania równego 
traktowania osób niepełnosprawnych;

skreśla się

Or. es

Poprawka 202
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do 
zaproponowania wiążących przepisów 
dotyczących standardów dla organów ds. 
równości, co zapewni im silniejszy mandat 
do zagwarantowania równego 
traktowania osób niepełnosprawnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 203
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do 15. wzywa Komisję do rozpoczęcia 
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zaproponowania wiążących przepisów 
dotyczących standardów dla organów ds. 
równości, co zapewni im silniejszy mandat 
do zagwarantowania równego traktowania 
osób niepełnosprawnych;

konsultacji z przedstawicielami osób 
niepełnosprawnych w celu 
zaproponowania standardów dla organów 
ds. równości, co zapewni im silniejszy 
mandat do zagwarantowania równego 
traktowania osób niepełnosprawnych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do 
zaproponowania wiążących przepisów 
dotyczących standardów dla organów ds. 
równości, co zapewni im silniejszy mandat 
do zagwarantowania równego traktowania 
osób niepełnosprawnych;

15. wzywa Komisję do 
zaproponowania wiążących przepisów 
dotyczących standardów dla organów ds. 
równości, co zapewni im silniejszy mandat 
i odpowiednie zasoby do zagwarantowania 
równego traktowania osób 
niepełnosprawnych i zapewnienia, by 
dostępne informacje były 
rozpowszechniane wśród wszystkich;

Or. en

Poprawka 205
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do 
zaproponowania wiążących przepisów 
dotyczących standardów dla organów ds. 
równości, co zapewni im silniejszy mandat 
do zagwarantowania równego traktowania 
osób niepełnosprawnych;

15. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania organów ds. równości, co 
zapewni im niezbędny mandat do 
zagwarantowania równego traktowania 
osób niepełnosprawnych;
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Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do 
zaproponowania wiążących przepisów 
dotyczących standardów dla organów ds. 
równości, co zapewni im silniejszy mandat 
do zagwarantowania równego traktowania 
osób niepełnosprawnych;

15. wzywa państwa członkowskie do 
zaproponowania wiążących przepisów 
krajowych dotyczących standardów dla 
organów ds. równości, co zapewni im 
silniejszy mandat do zagwarantowania 
równego traktowania osób 
niepełnosprawnych;

Or. it

Poprawka 207
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do 
zaproponowania wiążących przepisów 
dotyczących standardów dla organów ds. 
równości, co zapewni im silniejszy mandat 
do zagwarantowania równego traktowania 
osób niepełnosprawnych;

15. wzywa Komisję do 
zaproponowania wytycznych dotyczących 
standardów dla organów ds. równości, co 
zapewni im silniejszy mandat do 
zagwarantowania równego traktowania 
osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 208
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa państwa członkowskie, aby 
procedury wymagane w celu uznania 
niepełnosprawności miały przystępny i 
elastyczny terminowo charakter, aby 
ułatwić osobom niepełnosprawnym 
wyklarowanie ich sytuacji finansowej, 
osobistej i zawodowej;

Or. es

Poprawka 209
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia trwałego 
finansowania rozwoju zdolności 
organizacji reprezentujących osoby 
niepełnosprawne, a tym samym do 
uznania ich ważnej roli w zajmowaniu się 
podejrzeniami dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 210
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy koordynacji służb sanitarnych, 
socjalnych i pomocy rodzinie, aby 
umożliwić diagnozowanie i oferowanie 
opieki na wczesnym etapie w celu 
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maksymalnego zwiększenia skuteczności 
leczenia i obniżenia wskaźnika 
niepełnosprawności;

Or. es

Poprawka 211
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zharmonizowania 
definicji niepełnosprawności oraz do 
zapewnienia wzajemnego uznawania 
statusu niepełnosprawności we wszystkich 
państwach członkowskich, tak aby 
zapewnić swobodny przepływ osób 
niepełnosprawnych oraz korzystanie z 
praw wynikających z obywatelstwa UE;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeprowadzenia analizy 
przepisów i najlepszych praktyk 
stosowanych w państwach członkowskich 
w celu zharmonizowania definicji 
niepełnosprawności oraz do zapewnienia 
wzajemnego uznawania statusu 
niepełnosprawności we wszystkich 
państwach członkowskich, tak aby 
zapewnić swobodny przepływ osób 
niepełnosprawnych oraz korzystanie z 
praw wynikających z obywatelstwa UE;

Or. en

Poprawka 212
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zharmonizowania 
definicji niepełnosprawności oraz do 
zapewnienia wzajemnego uznawania 
statusu niepełnosprawności we wszystkich 
państwach członkowskich, tak aby 
zapewnić swobodny przepływ osób 
niepełnosprawnych oraz korzystanie z 

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zharmonizowania 
definicji niepełnosprawności oraz do 
zapewnienia wzajemnego uznawania 
statusu niepełnosprawności we wszystkich 
państwach członkowskich, tak aby 
zapewnić swobodny przepływ osób 
niepełnosprawnych i ich osobistych 
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praw wynikających z obywatelstwa UE; asystentów oraz korzystanie z praw 
wynikających z obywatelstwa UE;

Or. en

Poprawka 213
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zharmonizowania 
definicji niepełnosprawności oraz do 
zapewnienia wzajemnego uznawania 
statusu niepełnosprawności we wszystkich 
państwach członkowskich, tak aby 
zapewnić swobodny przepływ osób 
niepełnosprawnych oraz korzystanie z 
praw wynikających z obywatelstwa UE;

16. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do zharmonizowania 
definicji niepełnosprawności oraz do 
zapewnienia wzajemnego uznawania 
statusu niepełnosprawności we wszystkich 
państwach członkowskich, tak aby 
zapewnić swobodny przepływ osób 
niepełnosprawnych oraz korzystanie z 
praw wynikających z obywatelstwa UE;

Or. es

Poprawka 214
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. apeluje do Komisji o utworzenie 
centralnego punktu informacyjnego – w 
krajowych językach migowych i w 
formatach dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych – na temat usług 
dostępnych dla osób niepełnosprawnych w 
poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 215
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa do ustanowienia 
zharmonizowanych ram prawnych 
dotyczących osobistych asystentów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do rozszerzenia 
zastosowania unijnej karty osoby 
niepełnosprawnej na wszystkie państwa 
członkowskie i do rozszerzenia jej zakresu, 
tak aby można było z niej korzystać w celu 
uznania statusu osoby niepełnosprawnej i 
dostępu do usług w całej UE;

17. wzywa Komisję do rozszerzenia 
zastosowania unijnej karty osoby 
niepełnosprawnej na wszystkie państwa 
członkowskie i do rozszerzenia jej zakresu, 
co pozwoli na uznanie statusu osoby 
niepełnosprawnej i dostęp do usług w całej 
UE; apeluje do Komisji o utworzenie 
centralnego punktu informacyjnego – w 
krajowych językach migowych i w 
formatach dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych – na temat usług 
dostępnych dla osób niepełnosprawnych w 
poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do rozszerzenia 
zastosowania unijnej karty osoby 
niepełnosprawnej na wszystkie państwa 
członkowskie i do rozszerzenia jej zakresu, 
tak aby można było z niej korzystać w celu 
uznania statusu osoby niepełnosprawnej i 
dostępu do usług w całej UE;

17. przyznaje, że swoboda 
przemieszczania się jest prawem 
podstawowym w Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do rozszerzenia zastosowania unijnej karty 
osoby niepełnosprawnej na wszystkie 
państwa członkowskie i do rozszerzenia jej 
zakresu, tak aby można było z niej 
korzystać w celu uznania statusu osoby 
niepełnosprawnej i dostępu do usług w 
całej UE, ułatwiając w ten sposób osobom 
niepełnosprawnym pracę za granicą;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia polityki mającej na celu 
zapobieganie przypadkom mobbingu ze 
względu na niepełnosprawność; ponadto 
wzywa państwa członkowskie, aby w 
porozumieniu z pracodawcami wdrożyły 
politykę zapobiegania cyberprzemocy w 
miejscu pracy wobec osób 
niepełnosprawnych;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17b. wzywa Komisję do 
zaproponowania karty praw 
podstawowych UE na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami w celu 
ustanowienia wspólnych norm i praw 
(obywatelskich, politycznych, 
gospodarczych i społecznych) dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zapewnienia 
ich poszanowania i uznawania we 
wszystkich państwach członkowskich UE;

Or. it

Poprawka 220
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do położenia 
szczególnego nacisku w strategii UE w 
sprawie niepełnosprawności po 2020 r. na 
zatrudnienie, do objęcia wszystkich 
postanowień Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, do wyznaczenia 
wiążących celów związanych z 
różnorodnością w miejscu pracy, do 
zajęcia się kwestią dyskryminacji 
międzysektorowej oraz do monitorowania 
skuteczności strategii z udziałem osób 
niepełnosprawnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania środków mających na 
celu stawienie czoła wyzwaniom 
związanym z pandemią COVID-19 i 
naruszaniem praw osób 
niepełnosprawnych;

18. wzywa Komisję do położenia 
szczególnego nacisku w strategii UE w 
sprawie niepełnosprawności po 2020 r. na 
zatrudnienie, a także do objęcia wszystkich 
postanowień Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, do wyznaczenia 
jasnych i wiążących celów związanych z 
różnorodnością w miejscu pracy 
odzwierciedlającą różnorodność osób 
niepełnosprawnych, do zajęcia się kwestią 
dyskryminacji międzysektorowej i z wielu 
przyczyn jednocześnie oraz do 
monitorowania skuteczności strategii z 
udziałem osób niepełnosprawnych i 
reprezentujących je organizacji; wzywa 
Komisję do powiązania przyszłej strategii 
w sprawie niepełnosprawności z procesem 
europejskiego semestru; wzywa Komisję 
do zaproponowania środków mających na 
celu stawienie czoła wyzwaniom 
związanym z pandemią COVID-19 i 
naruszaniem praw osób 
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niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 221
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do położenia 
szczególnego nacisku w strategii UE w 
sprawie niepełnosprawności po 2020 r. na 
zatrudnienie, do objęcia wszystkich 
postanowień Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, do wyznaczenia 
wiążących celów związanych z 
różnorodnością w miejscu pracy, do 
zajęcia się kwestią dyskryminacji 
międzysektorowej oraz do monitorowania 
skuteczności strategii z udziałem osób 
niepełnosprawnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania środków mających na 
celu stawienie czoła wyzwaniom 
związanym z pandemią COVID-19 i 
naruszaniem praw osób 
niepełnosprawnych;

18. wzywa Komisję do położenia 
szczególnego nacisku w strategii UE w 
sprawie niepełnosprawności po 2020 r. na 
zatrudnienie, do objęcia wszystkich 
postanowień Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, do wyznaczenia 
wiążących celów związanych z 
różnorodnością w miejscu pracy, do 
zajęcia się kwestią dyskryminacji 
międzysektorowej oraz do monitorowania 
skuteczności strategii z udziałem osób 
niepełnosprawnych;

Or. pl

Poprawka 222
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do położenia 
szczególnego nacisku w strategii UE w 
sprawie niepełnosprawności po 2020 r. na 
zatrudnienie, do objęcia wszystkich 
postanowień Konwencji ONZ o prawach 

18. wzywa Komisję do położenia 
szczególnego nacisku w strategii UE w 
sprawie niepełnosprawności po 2020 r. na 
zatrudnienie, do objęcia wszystkich 
postanowień Konwencji ONZ o prawach 
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osób niepełnosprawnych, do wyznaczenia 
wiążących celów związanych z 
różnorodnością w miejscu pracy, do 
zajęcia się kwestią dyskryminacji 
międzysektorowej oraz do monitorowania 
skuteczności strategii z udziałem osób 
niepełnosprawnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania środków mających na 
celu stawienie czoła wyzwaniom 
związanym z pandemią COVID-19 i 
naruszaniem praw osób 
niepełnosprawnych;

osób niepełnosprawnych, do zajęcia się 
kwestią dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych oraz do 
monitorowania skuteczności strategii 
wobec osób niepełnosprawnych; wzywa 
Komisję do zaproponowania środków 
mających na celu stawienie czoła 
wyzwaniom związanym z pandemią 
COVID-19 i naruszaniem praw osób 
niepełnosprawnych;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do położenia 
szczególnego nacisku w strategii UE w 
sprawie niepełnosprawności po 2020 r. na 
zatrudnienie, do objęcia wszystkich 
postanowień Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, do wyznaczenia 
wiążących celów związanych z 
różnorodnością w miejscu pracy, do 
zajęcia się kwestią dyskryminacji 
międzysektorowej oraz do monitorowania 
skuteczności strategii z udziałem osób 
niepełnosprawnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania środków mających na 
celu stawienie czoła wyzwaniom 
związanym z pandemią COVID-19 i 
naruszaniem praw osób 
niepełnosprawnych;

18. wzywa Komisję do położenia 
szczególnego nacisku w strategii UE w 
sprawie niepełnosprawności po 2020 r. na 
zatrudnienie, do objęcia wszystkich 
postanowień Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, do 
przedstawienia wskazówek związanych z 
różnorodnością w miejscu pracy, do 
zajęcia się kwestią dyskryminacji oraz do 
monitorowania skuteczności strategii z 
udziałem osób niepełnosprawnych; wzywa 
Komisję do zaproponowania, w 
porozumieniu z państwami 
członkowskimi, środków mających na celu 
stawienie czoła wyzwaniom związanym z 
pandemią COVID-19 i naruszaniem praw 
osób niepełnosprawnych;

Or. it

Poprawka 224
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Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do położenia 
szczególnego nacisku w strategii UE w 
sprawie niepełnosprawności po 2020 r. na 
zatrudnienie, do objęcia wszystkich 
postanowień Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, do wyznaczenia 
wiążących celów związanych z 
różnorodnością w miejscu pracy, do 
zajęcia się kwestią dyskryminacji 
międzysektorowej oraz do monitorowania 
skuteczności strategii z udziałem osób 
niepełnosprawnych; wzywa Komisję do 
zaproponowania środków mających na 
celu stawienie czoła wyzwaniom 
związanym z pandemią COVID-19 i 
naruszaniem praw osób 
niepełnosprawnych;

18. wzywa Komisję do położenia 
szczególnego nacisku w strategii UE w 
sprawie niepełnosprawności po 2020 r. na 
zatrudnienie, do objęcia wszystkich 
postanowień Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, do wyznaczenia 
celów związanych z różnorodnością w 
miejscu pracy, do zajęcia się kwestią 
dyskryminacji międzysektorowej oraz do 
monitorowania skuteczności strategii z 
udziałem osób niepełnosprawnych; wzywa 
Komisję do zaproponowania środków 
mających na celu stawienie czoła 
wyzwaniom związanym z pandemią 
COVID-19 i naruszaniem praw osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 225
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do położenia 
szczególnego nacisku w strategii UE w 
sprawie niepełnosprawności po 2020 r. na 
zatrudnienie, do objęcia wszystkich 
postanowień Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, do wyznaczenia 
wiążących celów związanych z 
różnorodnością w miejscu pracy, do 
zajęcia się kwestią dyskryminacji 
międzysektorowej oraz do monitorowania 
skuteczności strategii z udziałem osób 
niepełnosprawnych; wzywa Komisję do 

18. wzywa Komisję do położenia 
szczególnego nacisku w strategii UE w 
sprawie niepełnosprawności po 2020 r. na 
zatrudnienie, do objęcia wszystkich 
postanowień Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, do wyznaczenia 
celów związanych z różnorodnością w 
miejscu pracy, do zajęcia się kwestią 
dyskryminacji międzysektorowej oraz do 
monitorowania skuteczności strategii z 
udziałem osób niepełnosprawnych; wzywa 
Komisję do zaproponowania środków 
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zaproponowania środków mających na 
celu stawienie czoła wyzwaniom 
związanym z pandemią COVID-19 i 
naruszaniem praw osób 
niepełnosprawnych;

mających na celu stawienie czoła 
wyzwaniom związanym z pandemią 
COVID-19 i naruszaniem praw osób 
niepełnosprawnych;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. z zadowoleniem przyjmuje 
konsultacje publiczne przeprowadzone 
przez Komisję w związku z opracowaną 
przez nią strategią w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych na lata 2021–2030, 
podkreśla, że współpraca z władzami, 
organizacjami i społeczeństwem 
obywatelskim na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym jest niezbędna, aby 
zapewnić wdrożenie Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych, 
podkreśla, że we wszystkich procesach 
decyzyjnych powinna być stosowana 
zasada „nic dla osób niepełnosprawnych 
bez ich udziału”;

Or. en

Poprawka 227
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do 
zaproponowania środków mających na 
celu stawienie czoła wyzwaniom 
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związanym z pandemią COVID-19 i 
naruszaniem praw osób 
niepełnosprawnych; podkreśla, że 
dyskryminacja osób z 
niepełnosprawnościami nasiliła się 
podczas pandemii COVID - 19 powodując 
zagrożenie dla ich życia i zdrowia 
psychicznego i fizycznego;

Or. pl

Poprawka 228
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do gromadzenia 
ogólnounijnych danych dotyczących 
niepełnosprawności w oparciu o podejście 
oparte na prawach człowieka, z podziałem 
na płeć, wiek, rodzaj niepełnosprawności, 
rasę/ pochodzenie etniczne, orientację 
seksualną itp., z uwzględnieniem tych 
osób niepełnosprawnych, które do tej pory 
były wykluczane ze statystyk;

skreśla się

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do gromadzenia 
ogólnounijnych danych dotyczących 
niepełnosprawności w oparciu o podejście 
oparte na prawach człowieka, z podziałem 
na płeć, wiek, rodzaj niepełnosprawności, 

19. wzywa do gromadzenia 
ogólnounijnych danych dotyczących 
niepełnosprawności, ze szczególnym 
naciskiem na zatrudnienie, w oparciu o 
podejście oparte na prawach człowieka, z 
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rasę/ pochodzenie etniczne, orientację 
seksualną itp., z uwzględnieniem tych osób 
niepełnosprawnych, które do tej pory były 
wykluczane ze statystyk;

podziałem na płeć, wiek, rodzaj 
niepełnosprawności, rasę/ pochodzenie 
etniczne, orientację seksualną itp., z 
uwzględnieniem tych osób 
niepełnosprawnych, które do tej pory były 
wykluczane ze statystyk; wzywa Komisję 
do oceny, w jaki sposób wysokie wskaźniki 
bierności zawodowej wpływają na 
dostępne statystyki zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w rezultacie czego 
wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia nie 
odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji tej 
grupy;

Or. en

Poprawka 230
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do gromadzenia 
ogólnounijnych danych dotyczących 
niepełnosprawności w oparciu o podejście 
oparte na prawach człowieka, z podziałem 
na płeć, wiek, rodzaj niepełnosprawności, 
rasę/ pochodzenie etniczne, orientację 
seksualną itp., z uwzględnieniem tych osób 
niepełnosprawnych, które do tej pory były 
wykluczane ze statystyk;

19. wzywa do gromadzenia 
ogólnounijnych danych dotyczących 
niepełnosprawności w oparciu o podejście 
szczegółowe oparte na zatrudnieniu i 
prawach człowieka, z podziałem na płeć, 
wiek, rodzaj niepełnosprawności, rasę/ 
pochodzenie etniczne, orientację seksualną 
itp., z uwzględnieniem tych osób 
niepełnosprawnych, które do tej pory były 
wykluczane ze statystyk; zwraca się do 
Komisji, aby przeanalizowała, w jaki 
sposób wysoki wskaźnik bierności 
zawodowej dotyczy dostępnych danych 
statystycznych na temat osób 
niepełnosprawnych, sprawiając, że 
wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia nie 
odpowiadają rzeczywistej sytuacji tej 
grupy ludności;

Or. es
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Poprawka 231
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do gromadzenia 
ogólnounijnych danych dotyczących 
niepełnosprawności w oparciu o podejście 
oparte na prawach człowieka, z podziałem 
na płeć, wiek, rodzaj niepełnosprawności, 
rasę/ pochodzenie etniczne, orientację 
seksualną itp., z uwzględnieniem tych osób 
niepełnosprawnych, które do tej pory były 
wykluczane ze statystyk;

19. wzywa do gromadzenia wysokiej 
jakości ogólnounijnych danych 
dotyczących niepełnosprawności w oparciu 
o podejście oparte na prawach człowieka, z 
podziałem na płeć, wiek, rodzaj 
niepełnosprawności, rasę/ pochodzenie 
etniczne, orientację seksualną itp., z 
uwzględnieniem tych osób 
niepełnosprawnych, które do tej pory były 
wykluczane ze statystyk; wzywa do 
gromadzenia danych dotyczących wpływu 
kryzysu związanego z COVID-19 na osoby 
niepełnosprawne, aby sformułować 
politykę przygotowania się na przyszłe 
sytuacje kryzysowe;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do gromadzenia 
ogólnounijnych danych dotyczących 
niepełnosprawności w oparciu o podejście 
oparte na prawach człowieka, z podziałem 
na płeć, wiek, rodzaj niepełnosprawności, 
rasę/ pochodzenie etniczne, orientację 
seksualną itp., z uwzględnieniem tych osób 
niepełnosprawnych, które do tej pory były 
wykluczane ze statystyk;

19. wzywa do gromadzenia 
ogólnounijnych danych dotyczących 
niepełnosprawności w oparciu o podejście 
oparte na prawach człowieka, w tym 
dotyczących zatrudnienia, z podziałem na 
płeć, wiek, rodzaj niepełnosprawności1s, 
rasę/ pochodzenie etniczne, orientację 
seksualną, poziom wykształcenia itp., z 
uwzględnieniem tych osób 
niepełnosprawnych, które do tej pory były 
wykluczane ze statystyk;

_________________
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1s Dzięki krótkiemu zestawowi pytań 
opracowanemu przez organizację 
Washington Group dane można 
gromadzić według rodzaju 
niepełnosprawności: 
http://www.washingtongroup-
disability.com/washington-group-
question-sets/short-set-of-disability-
questions/ 

Or. en

Poprawka 233
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa do gromadzenia 
ogólnounijnych danych dotyczących 
niepełnosprawności w oparciu o podejście 
oparte na prawach człowieka, z podziałem 
na płeć, wiek, rodzaj niepełnosprawności, 
rasę/ pochodzenie etniczne, orientację 
seksualną itp., z uwzględnieniem tych osób 
niepełnosprawnych, które do tej pory były 
wykluczane ze statystyk;

19. wzywa do gromadzenia 
ogólnounijnych danych dotyczących 
niepełnosprawności w oparciu o podejście 
oparte na prawach człowieka, z podziałem 
na płeć, wiek, rodzaj niepełnosprawności, 
kształcenie i szkolenie zawodowe, rasę/ 
pochodzenie etniczne, orientację seksualną 
itp., z uwzględnieniem tych osób 
niepełnosprawnych, które do tej pory były 
wykluczane ze statystyk;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa państwa członkowskie do 
przyspieszenia procesu 
deinstytucjonalizacji, dzięki czemu 
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powstaną skuteczne, regionalne i 
zdecentralizowane systemy opieki, w tym 
usługi aktywizacji społecznej, na 
wszystkich poziomach społeczeństwa, 
zapewniające płynniejsze wejście na rynek 
pracy i ogólne zaangażowanie w życie 
społeczeństwa;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. wzywa państwa członkowskie do 
uwzględnienia praw osób 
niepełnosprawnych przy opracowywaniu i 
wdrażaniu działań mających na celu 
rozwój umiejętności cyfrowych i 
proekologicznych, aby umożliwić 
wszystkim obywatelom uczestnictwo w 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 236
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa wszystkie instytucje UE i 
państwa członkowskie do nawiązania 
ścisłej współpracy z osobami 
niepełnosprawnymi i reprezentującymi je 
organizacjami oraz do zapewnienia ich 
dostępnego i znaczącego udziału we 
wszystkich etapach tworzenia 

20. wzywa wszystkie instytucje UE i 
państwa członkowskie do nawiązania 
ścisłej współpracy z osobami 
niepełnosprawnymi;



AM\1216182PL.docx 127/137 PE659.020v01-00

PL

odpowiednich przepisów i programów, w 
tym w programach głównego nurtu;

Or. es

Poprawka 237
Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa wszystkie instytucje UE i 
państwa członkowskie do nawiązania 
ścisłej współpracy z osobami 
niepełnosprawnymi i reprezentującymi je 
organizacjami oraz do zapewnienia ich 
dostępnego i znaczącego udziału we 
wszystkich etapach tworzenia 
odpowiednich przepisów i programów, w 
tym w programach głównego nurtu;

20. wzywa wszystkie instytucje UE i 
państwa członkowskie do nawiązania 
ścisłej współpracy z osobami 
niepełnosprawnymi i reprezentującymi je 
organizacjami, w tym z partnerami 
społecznymi, oraz do zapewnienia ich 
dostępnego i znaczącego udziału we 
wszystkich etapach tworzenia 
odpowiednich przepisów i programów, w 
tym w programach głównego nurtu i 
układach zbiorowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa wszystkie instytucje UE i 
państwa członkowskie do nawiązania 
ścisłej współpracy z osobami 
niepełnosprawnymi i reprezentującymi je 
organizacjami oraz do zapewnienia ich 
dostępnego i znaczącego udziału we 
wszystkich etapach tworzenia 
odpowiednich przepisów i programów, w 
tym w programach głównego nurtu;

20. wzywa wszystkie instytucje UE i 
państwa członkowskie do nawiązania 
ścisłej współpracy z osobami 
niepełnosprawnymi i reprezentującymi je 
organizacjami oraz do zapewnienia ich 
dostępnego i znaczącego udziału we 
wszystkich etapach tworzenia 
odpowiednich przepisów, strategii, polityk 
i programów, w tym w programach 



PE659.020v01-00 128/137 AM\1216182PL.docx

PL

głównego nurtu;

Or. en

Poprawka 239
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie do korzystania z wiedzy 
fachowej organizacji osób 
niepełnosprawnych oraz do aktywnego 
angażowania ich w podejmowanie 
wszelkich decyzji związanych z 
niepełnosprawnością;

Or. en

Poprawka 240
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania praw osób 
niepełnosprawnych we wszystkich 
wnioskach dotyczących zatrudnienia;

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania praw osób 
niepełnosprawnych we wszystkich 
wnioskach dotyczących zatrudnienia, 
takich jak przyszły wniosek dotyczący 
sprawiedliwej płacy minimalnej, oraz we 
wszystkich wnioskach dotyczących 
spodziewanych zmian, jeśli chodzi o 
przyszłość pracy, łącznie z rozwojem 
odpowiednich umiejętności;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania praw osób 
niepełnosprawnych we wszystkich 
wnioskach dotyczących zatrudnienia;

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania praw osób 
niepełnosprawnych we wszystkich 
wnioskach dotyczących zatrudnienia, przy 
jednoczesnym braniu pod uwagę 
szczególnej sytuacji osób narażonych na 
dyskryminację krzyżową;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla w związku z tym 
potrzebę powołania punktu kontaktowego 
ds. niepełnosprawności we wszystkich 
instytucjach UE, w tym we wszystkich 
dyrekcjach generalnych i agencjach 
Komisji, wraz z ustanowieniem 
międzyinstytucjonalnego mechanizmu 
koordynacji, aby zapewnić włączenie 
problematyki niepełnosprawności do 
wszystkich przepisów UE;

Or. en

Poprawka 243
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van 
Sparrentak, Marc Angel
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Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję, a w szczególności 
grupę zadaniową ds. równości, oraz 
państwa członkowskie do systematycznego 
włączania praw osób niepełnosprawnych 
do głównego nurtu polityki, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych, które 
są przedmiotem dyskryminacji 
międzysektorowej;

22. wzywa Komisję, a w szczególności 
grupę zadaniową ds. równości, oraz 
państwa członkowskie do systematycznego 
włączania praw osób niepełnosprawnych 
do głównego nurtu polityki, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych, które 
są przedmiotem dyskryminacji 
międzysektorowej, we wszystkich 
odpowiednich aktach prawnych, 
politykach i programach, ponieważ 
równość w zatrudnieniu jest 
nierozerwalnie związana z równym 
dostępem do edukacji, opieki zdrowotnej, 
mieszkania, wymiaru sprawiedliwości, 
ochrony socjalnej, oraz do położenia 
większego nacisku na dostępność, aby 
osiągać postępy w dążeniu do dostępności 
środowiska zbudowanego, przestrzeni 
publicznej, transportu, informacji, 
technologii komunikacyjnych itd.;

Or. en

Poprawka 244
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję, a w szczególności 
grupę zadaniową ds. równości, oraz 
państwa członkowskie do systematycznego 
włączania praw osób niepełnosprawnych 
do głównego nurtu polityki, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych, które 
są przedmiotem dyskryminacji 
międzysektorowej;

22. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do systematycznego 
włączania praw osób niepełnosprawnych 
do głównego nurtu polityki;

Or. es
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Poprawka 245
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję, a w szczególności 
grupę zadaniową ds. równości, oraz 
państwa członkowskie do systematycznego 
włączania praw osób niepełnosprawnych 
do głównego nurtu polityki, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych, które 
są przedmiotem dyskryminacji 
międzysektorowej;

22. wzywa Komisję, a w szczególności 
grupę zadaniową ds. równości, oraz 
państwa członkowskie do systematycznego 
włączania praw osób niepełnosprawnych 
do głównego nurtu polityki, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych, które 
są przedmiotem dyskryminacji;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Radę do przyjęcia 
proponowanej horyzontalnej dyrektywy 
antydyskryminacyjnej, a tym samym do 
rozszerzenia ochrony na osoby 
niepełnosprawne poza zatrudnieniem;

23. wzywa Radę do odblokowania 
proponowanej horyzontalnej dyrektywy 
antydyskryminacyjnej bez dalszej zwłoki, a 
tym samym do rozszerzenia ochrony na 
osoby niepełnosprawne poza sferę 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 247
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Radę do przyjęcia 
proponowanej horyzontalnej dyrektywy 
antydyskryminacyjnej, a tym samym do 
rozszerzenia ochrony na osoby 
niepełnosprawne poza zatrudnieniem;

23. wzywa Komisję do zastąpienia 
horyzontalnej dyrektywy 
antydyskryminacyjnej dyrektywą, która 
koncentruje się na osobach 
niepełnosprawnych, a tym samym do 
rozszerzenia ochrony na osoby 
niepełnosprawne poza zatrudnieniem;

Or. en

Poprawka 248
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Radę do przyjęcia 
proponowanej horyzontalnej dyrektywy 
antydyskryminacyjnej, a tym samym do 
rozszerzenia ochrony na osoby 
niepełnosprawne poza zatrudnieniem;

23. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia ochrony osób 
niepełnosprawnych poza zatrudnieniem;

Or. en

Poprawka 249
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że większość podstawowych 
programów, w tym programów objętych 
funduszami strukturalnymi, nie dociera 
do grup najbardziej potrzebujących, w tym 
do osób niepełnosprawnych; w związku z 
tym wzywa Trybunał Obrachunkowy do 
kompleksowego sprawdzania wyników 
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funkcjonowania programów UE, ze 
szczególnym naciskiem na unijne 
programy na rzecz edukacji i 
zatrudnienia, takie jak np. EFS+, 
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych, EFRR, Erasmus+;

Or. en

Poprawka 250
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że fundusze UE będą 
przestrzegały unijnych i 
międzynarodowych standardów w zakresie 
praw człowieka i nie będą wspierały 
żadnych środków i programów 
przyczyniających się do segregacji, oraz do 
zagwarantowania, że działania 
finansowane przez UE dotrą do osób 
niepełnosprawnych i zapewnią ich aktywne 
zaangażowanie;

24. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że fundusze UE będą 
przestrzegały unijnych i 
międzynarodowych standardów w zakresie 
praw człowieka i nie będą wspierały 
żadnych środków i programów 
przyczyniających się do segregacji, oraz do 
zagwarantowania, że działania 
finansowane przez UE dotrą do osób 
niepełnosprawnych i zapewnią ich aktywne 
zaangażowanie; w związku z tym wzywa do 
natychmiastowego zawieszenia 
finansowania UE dla krajów, które 
wprowadzają prawo szariatu, ponieważ 
wprowadzanie tego prawa jest niezgodne z 
prawami człowieka, prawami kobiet i 
prawami osób LGBT;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że fundusze UE będą 
przestrzegały unijnych i 
międzynarodowych standardów w zakresie 
praw człowieka i nie będą wspierały 
żadnych środków i programów 
przyczyniających się do segregacji, oraz do 
zagwarantowania, że działania 
finansowane przez UE dotrą do osób 
niepełnosprawnych i zapewnią ich aktywne 
zaangażowanie;

24. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że fundusze UE będą 
przestrzegały unijnych i 
międzynarodowych standardów w zakresie 
praw człowieka i nie będą wspierały 
żadnych środków i programów 
przyczyniających się do segregacji; wzywa 
Komisję do zagwarantowania, że działania 
finansowane przez UE dotrą do osób 
niepełnosprawnych i zapewnią ich aktywne 
zaangażowanie, wspierając otoczenie, 
usługi, praktyki i urządzenia, co sprzyja 
deinstytucjonalizacji, w tym przez wyraźne 
wspieranie pomocy osobistej;

Or. en

Poprawka 252
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że fundusze UE będą 
przestrzegały unijnych i 
międzynarodowych standardów w zakresie 
praw człowieka i nie będą wspierały 
żadnych środków i programów 
przyczyniających się do segregacji, oraz do 
zagwarantowania, że działania 
finansowane przez UE dotrą do osób 
niepełnosprawnych i zapewnią ich aktywne 
zaangażowanie;

24. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że fundusze UE będą 
przestrzegały unijnych i 
międzynarodowych standardów w zakresie 
praw człowieka i konwencji, takich jak 
Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, i nie będą wspierały 
żadnych środków i programów 
przyczyniających się do segregacji, oraz do 
zagwarantowania, że działania 
finansowane przez UE dotrą do osób 
niepełnosprawnych i zapewnią ich aktywne 
zaangażowanie;

Or. en

Poprawka 253
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel
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Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że fundusze UE będą 
przestrzegały unijnych i 
międzynarodowych standardów w zakresie 
praw człowieka i nie będą wspierały 
żadnych środków i programów 
przyczyniających się do segregacji, oraz do 
zagwarantowania, że działania 
finansowane przez UE dotrą do osób 
niepełnosprawnych i zapewnią ich aktywne 
zaangażowanie;

24. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że fundusze UE będą 
przestrzegały unijnych i 
międzynarodowych standardów w zakresie 
praw człowieka i nie będą wspierały 
żadnych środków i programów 
przyczyniających się do segregacji lub 
wykluczenia społecznego, oraz do 
zagwarantowania, że działania 
finansowane przez UE dotrą do osób 
niepełnosprawnych i zapewnią ich aktywne 
zaangażowanie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że fundusze UE będą 
przestrzegały unijnych i 
międzynarodowych standardów w zakresie 
praw człowieka i nie będą wspierały 
żadnych środków i programów 
przyczyniających się do segregacji, oraz do 
zagwarantowania, że działania 
finansowane przez UE dotrą do osób 
niepełnosprawnych i zapewnią ich aktywne 
zaangażowanie;

24. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że fundusze UE będą 
zgodne z wytycznymi w zakresie 
przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych i nie będą wspierały 
żadnych środków i programów 
przyczyniających się do segregacji, oraz do 
zagwarantowania, że działania 
finansowane przez UE dotrą do osób 
niepełnosprawnych i zapewnią ich aktywne 
zaangażowanie;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że fundusze europejskie 
nigdy nie powinny być wykorzystywane do 
finansowania niedostępnych produktów, 
usług lub obiektów infrastruktury; 
zachęca państwa członkowskie do 
zagwarantowania osobom z 
niepełnosprawnościami pełnej mobilności, 
również przez usuwanie barier 
architektonicznych uniemożliwiających 
im swobodne poruszanie się;

Or. it

Poprawka 256
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania programów 
badawczych ukierunkowanych na rozwój 
technologii wspomagających, w tym 
robotyki, technologii cyfrowych i sztucznej 
inteligencji, umożliwiających pełną 
integrację osób niepełnosprawnych we 
wszystkich aspektach życia;

Or. en

Poprawka 257
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Komisji i Radzie oraz 
rządom i parlamentom państw 
członkowskich.

25. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, 
rządom i parlamentom państw 
członkowskich i krajów kandydujących, 
Agencji Praw Podstawowych UE, 
Trybunałowi Obrachunkowemu, 
Trybunałowi Sprawiedliwości, 
Europejskiemu Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich, Komitetowi Regionów, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu, w celu przekazania 
parlamentom i radom na szczeblu niższym 
niż krajowy, Radzie Europy i Organizacji 
Narodów Zjednoczonych;

Or. en


