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Pozmeňujúci návrh 1
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Dohovor OSN 
o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien,

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 2
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Citácia 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Dohovor Rady 
Európy o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu 
(Istanbulský dohovor),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na smernicu Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod,

vypúšťa sa

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 4
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie zo 
17. apríla 2020 o koordinovanom postupe 
EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej 
dôsledkom36 ,

vypúšťa sa

_________________
36 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 5
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na index rodovej 
rovnosti Európskeho inštitútu pre rodovú 
rovnosť,

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 6
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Citácia 48 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Rady z 
12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na 
podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany 
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zdravia pracovníkov pri práci 
(89/391/EHS), najmä na povinnosť 
zamestnávateľa zaistiť bezpečnosť a 
ochranu zdravia pracovníkov pri práci po 
všetkých stránkach, pričom na 
dosiahnutie tohto cieľa nemôže 
pracovníkom ukladať finančné náklady,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže osobám so zdravotným 
postihnutím sa odopiera právo na prácu za 
rovnakých podmienok, ako majú ostatní;

A. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím čelia výzvam spôsobeným 
diskrimináciou vrátane viacnásobnej 
diskriminácie v mnohých oblastiach 
života; keďže tieto výzvy sa v jednotlivých 
členských štátoch líšia; keďže osoby so 
zdravotným postihnutím čelia veľkým 
ťažkostiam pri dosahovaní ich rovnakého 
prístupu a rovnakých podmienok na trhu 
práce;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže osobám so zdravotným 
postihnutím sa odopiera právo na prácu za 
rovnakých podmienok, ako majú ostatní;

A. keďže osobám so zdravotným 
postihnutím1a sa v EÚ upierajú základné 
práva, keďže sú vo výraznej miere 
vylúčené z otvoreného trhu práce a 
odopiera sa im právo na prácu za 
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rovnakých podmienok, ako majú ostatní;

_________________
1a  Uplatňujeme pojem „osoby so 
zdravotným postihnutím“, ako sa 
stanovuje v článku 1 UNCRPD.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže osobám so zdravotným 
postihnutím sa odopiera právo na prácu za 
rovnakých podmienok, ako majú ostatní;

A. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím majú právo na plnú účasť na 
trhu práce a v spoločnosti; keďže existuje 
množstvo dôkazov, že osobám so 
zdravotným postihnutím sa odopiera právo 
zúčastňovať sa na trhu práce za 
rovnakých podmienok, ako majú ostatní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže osobám so zdravotným 
postihnutím sa odopiera právo na prácu za 
rovnakých podmienok, ako majú ostatní;

A. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím stále čelia výzvam pri 
pôsobení na trhu práce za rovnakých 
podmienok, ako majú ostatní;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 11
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže osobám so zdravotným 
postihnutím sa odopiera právo na prácu za 
rovnakých podmienok, ako majú ostatní;

A. keďže osobám so zdravotným 
postihnutím sa často odopiera právo na 
prácu za rovnakých podmienok, ako majú 
ostatní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže chránené pracovisko je 
model podniku, v ktorom je vysoký podiel 
pracovníkov so zdravotným postihnutím, 
pokým chránené dielne zahŕňajú aj 
modely pracovnej terapie a osobných a 
sociálnych úprav, t. j. sociálne služby, 
ktoré nepatria do oblasti zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím trpia diskrimináciou v 
rôznych fázach pracovného cyklu od 
náboru zamestnancov1a;
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_________________
1a Zdroj: Eurofound (2020), Úloha 
sociálnych partnerov v boji proti 
diskriminácii v práci, Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg, 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef20011en.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže chránené pracovisko je 
model podniku, v ktorom je vysoký podiel 
pracovníkov so zdravotným postihnutím, 
pokým chránené dielne zahŕňajú aj 
modely pracovnej terapie a osobných a 
sociálnych úprav, t. j. sociálne služby, 
ktoré nepatria do oblasti zamestnanosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím čelia diskriminácii tam, kde sa 
prelína ich zdravotné postihnutie a 
pohlavím, rasou, etnickou príslušnosťou, 
vekom, náboženstvom alebo vierou, 
sexuálnou orientáciou, migračným 

B. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím čelia vážnej diskriminácii;



AM\1216182SK.docx 9/129 PE659.020v01-00

SK

postavením alebo sociálno-ekonomickým 
zázemím;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 16
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím čelia diskriminácii tam, kde 
sa prelína ich zdravotné postihnutie a 
pohlavím, rasou, etnickou príslušnosťou, 
vekom, náboženstvom alebo vierou, 
sexuálnou orientáciou, migračným 
postavením alebo sociálno-ekonomickým 
zázemím;

B. keďže nevýhody a prekážky môžu 
v prípade, ak ich ako spoločnosť 
neprekonáme, vyvolať sociálnu 
marginalizáciu;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím čelia diskriminácii tam, kde sa 
prelína ich zdravotné postihnutie a 
pohlavím, rasou, etnickou príslušnosťou, 
vekom, náboženstvom alebo vierou, 
sexuálnou orientáciou, migračným 
postavením alebo sociálno-ekonomickým 
zázemím;

B. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím čelia diskriminácii a 
znevýhodneniu tam, kde sa prelína ich 
zdravotné postihnutie s pohlavím, rasou, 
etnickou príslušnosťou, vekom, 
náboženstvom alebo vierou, sexuálnou 
orientáciou, migračným postavením alebo 
sociálno-ekonomickým zázemím vrátane 
ich úrovne vzdelania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím čelia diskriminácii tam, kde sa 
prelína ich zdravotné postihnutie a 
pohlavím, rasou, etnickou príslušnosťou, 
vekom, náboženstvom alebo vierou, 
sexuálnou orientáciou, migračným 
postavením alebo sociálno-ekonomickým 
zázemím;

B. keďže mnohé osoby so zdravotným 
postihnutím čelia viacnásobnej 
diskriminácii tam, kde sa prelína ich 
zdravotné postihnutie a iné faktory vrátane 
pohlavia, rasy, etnickej príslušnosti, veku, 
náboženstva alebo viery, sexuálnej 
orientácie, migračného postavenia alebo 
sociálno-ekonomického zázemia;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím čelia diskriminácii tam, kde sa 
prelína ich zdravotné postihnutie a 
pohlavím, rasou, etnickou príslušnosťou, 
vekom, náboženstvom alebo vierou, 
sexuálnou orientáciou, migračným 
postavením alebo sociálno-ekonomickým 
zázemím;

B. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím naďalej čelia viacnásobnej a 
prierezovej diskriminácii na základe ich 
zdravotného postihnutia a pohlavia, rasy, 
etnickej príslušnosti, veku, náboženstva 
alebo viery, sexuálnej orientácie, 
migračného postavenia alebo sociálno-
ekonomického zázemia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže členské štáty, európske 
organizácie a spoločnosti vyvíjajúce 
inkluzívne modely chránených pracovísk 
a podporovaného zamestnávania pri 
dodržiavaní práv osôb so zdravotným 
postihnutím, ktoré slúžia ako opatrenie na 
účinné začlenenie a neskorší prechod na 
otvorený trh práce, keďže sú v súlade s 
medzinárodne uznávanými kritériami 
kvality; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže v charte sa zakazuje 
diskriminácia na akomkoľvek základe, a 
to aj na základe zdravotného postihnutia, 
a uznávajú sa práva osôb so zdravotným 
postihnutím1b;
_________________
1b Články 21 a 26 Charty základných práv 
Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže EÚ sa v decembri 2010 stala 
stranou dohovoru UNCRPD, pričom 
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dohovor nadobudol pre EÚ platnosť v 
januári 2011;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Dohovor OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím je 
záväzný pre EÚ, jej inštitúcie a jej členské 
štáty, ktoré majú priamu povinnosť ho v 
plnej miere vykonávať;

C. keďže Dohovor OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím je 
záväzný pre EÚ, jej inštitúcie a jej členské 
štáty, ktoré majú priamu povinnosť ho v 
plnej miere vykonávať; keďže hoci sa od 
jeho prijatia v roku 2006 dosiahol 
pozoruhodný pokrok, v mnohých 
oblastiach pretrvávajú významné 
obmedzenia pri dosahovaní cieľov 
UNCRPD;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Dohovor OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím je 
záväzný pre EÚ, jej inštitúcie a jej členské 
štáty, ktoré majú priamu povinnosť ho v 
plnej miere vykonávať;

C. keďže Dohovor OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím je 
záväzný pre EÚ, jej inštitúcie a jej členské 
štáty, ktoré majú priamu povinnosť ho v 
plnej miere vykonávať vrátane jeho 
článku 27 o práci a zamestnávaní;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Dohovor OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím je 
záväzný pre EÚ, jej inštitúcie a jej členské 
štáty, ktoré majú priamu povinnosť ho v 
plnej miere vykonávať;

C. keďže Dohovor OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím je 
záväzný pre EÚ, jej inštitúcie a jej členské 
štáty; rovnako berúc do úvahy výhrady, 
ktoré voči dohovoru UNCRPD predložili 
členské štáty; 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 26
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže EÚ je preto povinná konať 
spôsobom, ktorý je zlučiteľný s 
dohovorom UNCRPD, a Súdny dvor 
Európskej únie je povinný vykladať 
právne predpisy EÚ vrátane smernice o 
rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní 
spôsobom, ktorý je zlučiteľný s 
dohovorom UNCRPD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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D. keďže UNCRPD odmieta 
medicínsky model zdravotného postihnutia 
a miesto neho sa hlási k zdravotnému 
postihnutiu podľa modelu v oblasti 
ľudských práv; keďže UNCRPD požaduje 
inkluzívnu rovnosť pre osoby so 
zdravotným postihnutím;

D. keďže UNCRPD odmieta 
medicínsky model zdravotného postihnutia 
a miesto neho sa hlási k zdravotnému 
postihnutiu podľa modelu v oblasti 
ľudských práv; keďže UNCRPD požaduje 
inkluzívnu rovnosť pre osoby so 
zdravotným postihnutím; keďže v 
dohovore UNCRPD sa uznáva právo osôb 
so zdravotným postihnutím pracovať 
rovnako ako ostatní, právo slobodne si 
vybrať, byť prijatý do zamestnania a 
pracovať v otvorenom, inkluzívnom a 
prístupnom pracovnom prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže UNCRPD odmieta 
medicínsky model zdravotného postihnutia 
a miesto neho sa hlási k zdravotnému 
postihnutiu podľa modelu v oblasti 
ľudských práv; keďže UNCRPD požaduje 
inkluzívnu rovnosť pre osoby so 
zdravotným postihnutím;

D. keďže UNCRPD odmieta 
medicínsky model zdravotného postihnutia 
a miesto neho sa hlási k zdravotnému 
postihnutiu podľa modelu v oblasti 
ľudských práv aj k chápaniu jeho 
sociálneho kontextu; keďže UNCRPD 
požaduje inkluzívnu rovnosť pre osoby so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže UNCRPD odmieta 
medicínsky model zdravotného 

D. keďže UNCRPD ochraňuje ľudské 
práva osôb so zdravotným postihnutím 
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postihnutia a miesto neho sa hlási 
k zdravotnému postihnutiu podľa modelu 
v oblasti ľudských práv; keďže UNCRPD 
požaduje inkluzívnu rovnosť pre osoby so 
zdravotným postihnutím;

a požaduje rovnosť pre osoby so 
zdravotným postihnutím;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže UNCRPD odmieta 
medicínsky model zdravotného postihnutia 
a miesto neho sa hlási k zdravotnému 
postihnutiu podľa modelu v oblasti 
ľudských práv; keďže UNCRPD požaduje 
inkluzívnu rovnosť pre osoby so 
zdravotným postihnutím;

D. keďže UNCRPD odmieta 
medicínsky model zdravotného postihnutia 
a miesto neho sa hlási k zdravotnému 
postihnutiu podľa modelu v oblasti 
ľudských práv; keďže UNCRPD požaduje 
inkluzívnu rovnosť1c pre osoby so 
zdravotným postihnutím;

_________________
1c Podľa všeobecnej poznámky č. 6 výboru 
UNCRPD „Inkluzívna rovnosť zahŕňa: i) 
rozmer spravodlivého prerozdeľovania; ii) 
rozmer uznávania; iii) participatívny 
rozmer; a iv) a rozmer úprav.“ 
CRPD/C/GC/6, ods. 11.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže primeraná úprava sa 
zameriavana osobitné potreby jednotlivca, 
pričom pozitívne opatrenia sa vzťahujú na 

E. keďže ako vyplýva z UNCRPD, 
primeraná úprava sa zameriava na osobitné 
potreby jednotlivca, pričom pozitívne 
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celú skupinu osôb vystavených 
potenciálnej diskriminácii; keďže obe sú 
potrebné na zabezpečenie toho, aby si 
osoby so zdravotným postihnutím mohli 
rovnako uplatňovať právo na prácu; keďže 
jasné usmernenia EÚ o primeraných 
úpravách neexistujú;

opatrenia sa vzťahujú na celú skupinu osôb 
vystavených potenciálnej diskriminácii; 
keďže obe sú potrebné na zachovanie 
dosiahnutia rozmanitosti na pracoviskách 
a na zabezpečenie toho, aby si osoby so 
zdravotným postihnutím mohli rovnako 
uplatňovať právo na prácu; keďže jasné 
usmernenia EÚ o primeraných úpravách, 
pričom tento pojem zamestnávatelia často 
dostatočne nechápu, často nie sú k 
dispozícii alebo sú nedostatočné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže primeraná úprava sa 
zameriava na osobitné potreby 
jednotlivca, pričom pozitívne opatrenia sa 
vzťahujú na celú skupinu osôb 
vystavených potenciálnej diskriminácii; 
keďže obe sú potrebné na zabezpečenie 
toho, aby si osoby so zdravotným 
postihnutím mohli rovnako uplatňovať 
právo na prácu; keďže jasné usmernenia 
EÚ o primeraných úpravách neexistujú;

E. keďže primerané úpravy sú 
potrebným nástrojom umožňujúcim 
osobám so zdravotným postihnutím 
prekonať prekážky v pracovnom prostredí 
a môžu si rovnako uplatňovať právo na 
prácu; keďže jasné usmernenia EÚ 
o primeraných úpravách neexistujú;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 33
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže jedným z kľúčových 
aspektov zamestnávania osôb so 
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zdravotným postihnutím je ich účasť na 
spoločenskom živote a prechod z ústavnej 
na komunitnú podporu; keďže proces 
deinštitucionalizácie v členských štátoch 
sa musí dokončiť, keďže osoby so 
zdravotným postihnutím majú právo žiť v 
komunite a byť do nej v plnej miere 
začlenené; keďže pokrok v oblasti 
deinštitucionalizácie je v jednotlivých 
členských štátoch nerovnomerný a 
napriek zavedeniu politík a prideleniu 
značného financovania v EÚ stále žije v 
ústavoch jeden milión ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže primerané úpravy na 
základe potrieb pracovníkov so 
zdravotným postihnutím môžu mať 
významný vplyv na kvalitu ich práce, 
kariérne vyhliadky a udržateľnosť práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže smernica o rovnakom 
zaobchádzaní v zamestnaní (smernica) je 
len čiastočne v súlade s dohovorom 
UNCRPD, keďže nezahŕňa model 
ľudských práv v oblasti zdravotného 

vypúšťa sa
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postihnutia, nezameriava sa na prierezovú 
diskrimináciu, nevyžaduje od členských 
štátov prijatie pozitívnych opatrení, 
nevzťahuje sa na všetky oblasti života, 
nezaoberá sa slobodou pohybu, 
nevyžaduje si nezávislé monitorovacie 
mechanizmy, nestanovuje systémové 
zapojenie osôb so zdravotným postihnutím 
do monitorovania a nezahŕňa povinnosť 
zhromažďovať rozčlenené údaje;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 36
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže smernica o rovnakom 
zaobchádzaní v zamestnaní (smernica) je 
len čiastočne v súlade s dohovorom 
UNCRPD, keďže nezahŕňa model 
zdravotného postihnutia založený na 
ľudských právach, nezameriava sa na 
prierezovú diskrimináciu, nevyžaduje od 
členských štátov prijatie pozitívnych 
opatrení, nevzťahuje sa na všetky oblasti 
života, nezaoberá sa slobodou pohybu, 
nevyžaduje si nezávislé monitorovacie 
mechanizmy, nestanovuje systémové 
zapojenie osôb so zdravotným postihnutím 
do monitorovania a nezahŕňa povinnosť 
zhromažďovať rozčlenené údaje;

F. keďže smernica o rovnakom 
zaobchádzaní v zamestnaní (smernica), 
ktorá nadobudla účinnosť v roku 2000, je 
v súčasnosti kľúčovým právnym 
nástrojom EÚ na zabezpečenie ochrany 
osôb so zdravotným postihnutím pred 
diskrimináciou; keďže zachovanie 
rovnosti a nediskriminácie je spoločnou 
právomocou EÚ a jej členských štátov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F



AM\1216182SK.docx 19/129 PE659.020v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže smernica o rovnakom 
zaobchádzaní v zamestnaní (smernica) je 
len čiastočne v súlade s dohovorom 
UNCRPD, keďže nezahŕňa model 
ľudských práv v oblasti zdravotného 
postihnutia, nezameriava sa na prierezovú 
diskrimináciu, nevyžaduje od členských 
štátov prijatie pozitívnych opatrení, 
nevzťahuje sa na všetky oblasti života, 
nezaoberá sa slobodou pohybu, nevyžaduje 
si nezávislé monitorovacie mechanizmy, 
nestanovuje systémové zapojenie osôb so 
zdravotným postihnutím do monitorovania 
a nezahŕňa povinnosť zhromažďovať 
rozčlenené údaje;

F. keďže smernica o rovnakom 
zaobchádzaní v zamestnaní (smernica) je 
len čiastočne v súlade s dohovorom 
UNCRPD, keďže nezahŕňa model 
ľudských práv v oblasti zdravotného 
postihnutia, nevyžaduje od členských 
štátov prijatie pozitívnych opatrení, 
nevzťahuje sa na všetky oblasti života, 
nezaoberá sa slobodou pohybu, nevyžaduje 
si nezávislé monitorovacie mechanizmy, 
nestanovuje systémové zapojenie osôb so 
zdravotným postihnutím do monitorovania 
a nezahŕňa povinnosť zhromažďovať 
rozčlenené údaje;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže smernica je len čiastočne v 
súlade s dohovorom UNCRPD, keďže 
nezahŕňa model zdravotného postihnutia 
založený na ľudských právach, nezaoberá 
sa diskrimináciou na základe 
predpokladaného alebo budúceho 
zdravotného postihnutia, nezameriava sa 
na prierezovú diskrimináciu, nevyžaduje 
sa v nej od členských štátov prijatie 
pozitívnych opatrení, je obmedzená na 
oblasť zamestnania, povolania a odbornej 
prípravy, nevzťahuje sa na všetky oblasti 
života, ako sa vyžaduje v UNCRPD, 
nezaoberá sa slobodou pohybu za prácou, 
nepožadujú sa v nej nezávislé 
monitorovacie mechanizmy, nestanovuje 
sa v nej systémové zapojenie osôb so 
zdravotným postihnutím a ich 
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zastupujúcich organizácií do procesu 
monitorovania a nezahŕňa povinnosť 
zhromažďovať rozčlenené údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže smernica z právneho 
hľadiska nevyžaduje, aby členské štáty 
určili orgán pre rovnosť na účely 
diskriminácie na základe zdravotného 
postihnutia;

vypúšťa sa

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže smernica z právneho 
hľadiska nevyžaduje, aby členské štáty 
určili orgán pre rovnosť na účely 
diskriminácie na základe zdravotného 
postihnutia;

G. keďže smernica z právneho 
hľadiska nevyžaduje, aby členské štáty 
určili orgán pre rovnosť na účely 
diskriminácie na základe zdravotného 
postihnutia, ktorá je veľmi problematická, 
keďže orgány pre rovnosť zohrávajú 
ústrednú úlohu pri vykonávaní smerníc o 
rovnakom zaobchádzaní na základoch, 
ktoré patria do ich mandátu, ako je 
pohlavie, rasa a etnický pôvod;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 41
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc 
Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže chýbajú rozčlenené oficiálne 
štatistiky o zdravotnom postihnutí;

H. keďže chýbajú oficiálne štatistiky o 
zdravotnom postihnutí, a to aj pokiaľ ide o 
zamestnanie, rozčlenené podľa typov 
zdravotného postihnutia, rasy/etnického 
pôvodu, sexuálnej orientácie atď., čo sa 
požaduje aj v usmerneniach o údajoch o 
rovnosti; keďže takmer úplne chýbajú 
údaje o osobách so zdravotným 
postihnutím žijúcich v ústavnej 
starostlivosti; keďže takýto zber údajov je 
nevyhnutný na tvorbu politík a prijímanie 
rozhodnutí založených na dôkazoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže chýbajú rozčlenené oficiálne 
štatistiky o zdravotnom postihnutí;

H. keďže sa musia zhromažďovať 
kvalitné a porovnateľné údaje, pretože 
chýbajú rozčlenené oficiálne štatistiky o 
zdravotnom postihnutí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže len 50,6 % osôb so 
zdravotným postihnutím je zamestnaných v 
porovnaní so 74,8 % osôb bez zdravotného 
postihnutia39; keďže osoby so zdravotným 
postihnutím v ústavoch alebo považované 
za neschopné pracovať sú z týchto štatistík 
vylúčené40; keďže tieto údaje 
neprezrádzajú typ, kvalitu a podmienky 
zamestnania; keďže osoby so zdravotným 
postihnutím sú rôznorodou skupinou a 
často sú predmetom prierezovej 
diskriminácie, ktorej kumulatívne účinky 
majú citeľný vplyv na zamestnanosť;

I. keďže len 50,6 % osôb so 
zdravotným postihnutím (48,3 % žien a 
53,3 % mužov) je zamestnaných v 
porovnaní so 74,8 % osôb bez zdravotného 
postihnutia39; keďže osoby so zdravotným 
postihnutím v ústavoch alebo považované 
za neschopné pracovať sú z týchto štatistík 
vylúčené40; keďže tieto údaje 
neprezrádzajú typ, kvalitu a podmienky 
zamestnania, t. j. či je zamestnanie 
poskytnuté na otvorenom trhu práce a či 
je zaručené postavenie zamestnanca s 
užívaním pracovných práv a poskytnutie 
minimálnej mzdy; keďže osoby so 
zdravotným postihnutím sú rôznorodou 
skupinou a často sú predmetom prierezovej 
diskriminácie, ktorej kumulatívne účinky 
majú citeľný vplyv na zamestnanosť;

_________________ _________________
39 Štatistika príjmov a životných 
podmienok (EU-SILC), 2017.

39 Štatistika príjmov a životných 
podmienok (EU-SILC), 2017.

40 Tamže. 40 Tamže.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže len 50,6 % osôb so 
zdravotným postihnutím je zamestnaných v 
porovnaní so 74,8 % osôb bez zdravotného 
postihnutia39; keďže osoby so zdravotným 
postihnutím v ústavoch alebo považované 
za neschopné pracovať sú z týchto štatistík 
vylúčené40; keďže tieto údaje 
neprezrádzajú typ, kvalitu a podmienky 
zamestnania; keďže osoby so zdravotným 
postihnutím sú rôznorodou skupinou a 

I. keďže len 50,6 % osôb so 
zdravotným postihnutím je zamestnaných v 
porovnaní so 74,8 % osôb bez zdravotného 
postihnutia39; keďže iba 20,7 % žien so 
zdravotným postihnutím a 28,6 % mužov 
so zdravotným postihnutím je 
zamestnaných na plný úväzok1a; keďže 
osoby so zdravotným postihnutím v 
ústavoch alebo považované za neschopné 
pracovať sú z týchto štatistík vylúčené40; 
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často sú predmetom prierezovej 
diskriminácie, ktorej kumulatívne účinky 
majú citeľný vplyv na zamestnanosť;

keďže tieto údaje neprezrádzajú typ, 
kvalitu a podmienky zamestnania; keďže 
osoby so zdravotným postihnutím sú 
rôznorodou skupinou a často sú predmetom 
prierezovej diskriminácie, ktorej 
kumulatívne účinky majú citeľný vplyv na 
zamestnanosť;

_________________ _________________
1a Index rodovej rovnosti, 2019.

39 Štatistika príjmov a životných 
podmienok (EU-SILC), 2017.

39 Štatistika príjmov a životných 
podmienok (EU-SILC), 2017.

40 Tamže. 40 Tamže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže len 50,6 % osôb so 
zdravotným postihnutím je zamestnaných 
v porovnaní so 74,8 % osôb bez 
zdravotného postihnutia39 ; keďže osoby so 
zdravotným postihnutím v ústavoch alebo 
považované za neschopné pracovať sú 
z týchto štatistík vylúčené40 ; keďže tieto 
údaje neprezrádzajú typ, kvalitu 
a podmienky zamestnania; keďže osoby so 
zdravotným postihnutím sú rôznorodou 
skupinou a často sú predmetom 
prierezovej diskriminácie, ktorej 
kumulatívne účinky majú citeľný vplyv na 
zamestnanosť;

I. keďže len 50,6 % osôb so 
zdravotným postihnutím je zamestnaných 
v porovnaní so 74,8 % osôb bez 
zdravotného postihnutia39; keďže osoby so 
zdravotným postihnutím v ústavoch alebo 
považované za neschopné pracovať sú 
z týchto štatistík vylúčené40; keďže tieto 
údaje neprezrádzajú typ, kvalitu 
a podmienky zamestnania; keďže osoby so 
zdravotným postihnutím sú rôznorodou 
skupinou, ktorej kumulatívne účinky majú 
citeľný vplyv na zamestnanosť;

_________________ _________________
39 Štatistika príjmov a životných 
podmienok (EU-SILC), 2017.

39 Štatistika príjmov a životných 
podmienok (EU-SILC), 2017.

40 Tamtiež. 40 Tamtiež.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 46
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže len 50,6 % osôb so 
zdravotným postihnutím je zamestnaných 
v porovnaní so 74,8 % osôb bez 
zdravotného postihnutia39; keďže osoby so 
zdravotným postihnutím v ústavoch alebo 
považované za neschopné pracovať sú z 
týchto štatistík vylúčené40; keďže tieto 
údaje neprezrádzajú typ, kvalitu a 
podmienky zamestnania; keďže osoby so 
zdravotným postihnutím sú rôznorodou 
skupinou a často sú predmetom prierezovej 
diskriminácie, ktorej kumulatívne účinky 
majú citeľný vplyv na zamestnanosť;

I. keďže len 50,6 % osôb so 
zdravotným postihnutím je zamestnaných 
v porovnaní so 74,8 % osôb bez 
zdravotného postihnutia39; keďže osoby so 
zdravotným postihnutím v ústavoch alebo 
považované za neschopné pracovať sú z 
týchto štatistík vylúčené40; keďže tieto 
údaje neprezrádzajú typ, kvalitu a 
podmienky zamestnania; keďže osoby so 
zdravotným postihnutím sú rôznorodou 
skupinou a často sú predmetom 
diskriminácie, ktorej kumulatívne účinky 
majú citeľný vplyv na zamestnanosť;

_________________ _________________
39 Štatistika príjmov a životných 
podmienok (EU-SILC), 2017.

39 Štatistika príjmov a životných 
podmienok (EU-SILC), 2017.

40 Tamtiež. 40 Tamtiež.

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže chránené pracovisko je 
model podniku, v ktorom je vysoký podiel 
pracovníkov so zdravotným postihnutím, 
pokým chránené dielne zahŕňajú aj 
modely pracovnej terapie a osobných a 
sociálnych úprav, t. j. sociálne služby, 
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ktoré nepatria do oblasti zamestnanosti;;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže každá osoba so zdravotným 
postihnutím má bez ohľadu na svoj talent 
a zručnosti má právo na prácu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže v niekoľkých členských 
štátoch sú osoby so zdravotným 
postihnutím prevažne zamestnané v 
chránených dielňach v segregovanom 
prostredí, v ktorom často nemajú 
postavenie zamestnanca, pracovné práva 
alebo garantovanú minimálnu mzdu, čo je 
porušením Dohovoru OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím;

J. keďže v niektorých členských 
štátoch sú osoby so zdravotným 
postihnutím prevažne zamestnané v rámci 
chránených modelov, ktoré nie sú v súlade 
s UNCRPD, v segregovanom prostredí, v 
ktorom často nemajú postavenie 
zamestnanca, pracovné práva alebo 
garantovanú minimálnu mzdu, čo je 
porušením Dohovoru OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže v niekoľkých členských 
štátoch sú osoby so zdravotným 
postihnutím prevažne zamestnané v 
chránených dielňach v segregovanom 
prostredí, v ktorom často nemajú 
postavenie zamestnanca, pracovné práva 
alebo garantovanú minimálnu mzdu, čo je 
porušením Dohovoru OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím;

J. keďže v niekoľkých členských 
štátoch sú osoby so zdravotným 
postihnutím prevažne zamestnané v 
chránených dielňach v segregovanom 
prostredí, v ktorom často nemajú 
postavenie zamestnanca, pracovné práva 
ani garantovanú minimálnu mzdu1d, čo 
obmedzuje samostatnosť osoby so 
zdravotným postihnutím; keďže to je 
porušením Dohovoru OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím aj charty;

_________________
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

Pozmeňujúci návrh 51
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže v niekoľkých členských 
štátoch sú osoby so zdravotným 
postihnutím prevažne zamestnané 
v chránených dielňach v segregovanom 
prostredí, v ktorom často nemajú 
postavenie zamestnanca, pracovné práva 
alebo garantovanú minimálnu mzdu, čo je 
porušením Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím;

J. keďže v niekoľkých členských 
štátoch sa osoby so zdravotným 
postihnutím zapájajú 
do ergoterapeutických dielní, na ktoré sa 
táto smernica nevzťahuje, pretože tam 
neexistuje pracovnoprávny vzťah;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 52
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže v niekoľkých členských 
štátoch sú osoby so zdravotným 
postihnutím prevažne zamestnané v 
chránených dielňach v segregovanom 
prostredí, v ktorom často nemajú 
postavenie zamestnanca, pracovné práva 
alebo garantovanú minimálnu mzdu, čo je 
porušením Dohovoru OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím;

J. keďže v niektorých členských 
štátoch sú osoby so zdravotným 
postihnutím prevažne zamestnané najmä v 
rámci modelov chránených dielní, ktoré 
nie sú v súlade s UNCRPD, v 
segregovanom prostredí, v ktorom často 
nemajú postavenie zamestnanca, pracovné 
práva alebo garantovanú minimálnu mzdu, 
čo je porušením Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže v niekoľkých členských 
štátoch sú osoby so zdravotným 
postihnutím prevažne zamestnané v 
chránených dielňach v segregovanom 
prostredí, v ktorom často nemajú 
postavenie zamestnanca, pracovné práva 
alebo garantovanú minimálnu mzdu, čo je 
porušením Dohovoru OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím;

J. keďže v niektorých členských 
štátoch sú osoby so zdravotným 
postihnutím prevažne zamestnané najmä v 
rámci modelov chránených dielní, ktoré 
nie sú v súlade s UNCRPD, v 
segregovanom prostredí, v ktorom často 
nemajú postavenie zamestnanca, pracovné 
práva alebo garantovanú minimálnu mzdu, 
čo je porušením Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže chránená práca, špeciálne 
centrá zamestnanosti, predpokladá 
pracovný model s vysokým percentom 
pracujúcich so zdravotným postihnutím, 
zatiaľ čo chránené dielne zahŕňajú model 
odbornej prípravy, ergoterapie, osobnej 
terapie a sociálnej integrácie, ktoré sa 
môžu stať sociálnou službou mimo 
zamestnania a v takom prípade by sa na to 
dohovor nevzťahoval;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže miera nezamestnanosti osôb 
so zdravotným postihnutím (17,1 %) je 
takmer dvojnásobná v porovnaní s 
celkovou populáciou (10,2 %)1e a 
nezamestnanosť osôb so zdravotným 
postihnutím trvá dlhšie ako 
nezamestnanosť osôb bez zdravotného 
postihnutia bez ohľadu na kvalifikáciu;
_________________
1e EU-SILC 2017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie J b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Jb. keďže členské štáty, európske 
organizácie a spoločnosti rozvinuli model 
špeciálnych centier zamestnanosti alebo 
podporovaného zamestnania rešpektujúci 
práva osôb so zdravotným postihnutím, 
a ktorý navyše slúži ako okamžité 
opatrenie inklúzie a následného prechodu 
na medzinárodne uznávaný otvorený trh 
práce;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Jb. keďže miera nezamestnanosti je 
najvyššia u mladých ľudí so zdravotným 
postihnutím (veková skupina 16 – 24 
rokov), pričom 24,9 % z nich je 
nezamestnaných v porovnaní s 16,6 % v 
celkovej populácii, čo je neoddeliteľne 
spojené s možnosťami vzdelávania1f;
_________________
1f ANED, 2019.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J c (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Jc. keďže ženy so zdravotným 
postihnutím, ktoré tvoria 16 % celkovej 
populácie žien a 60 % celkovej populácie 
osôb so zdravotným postihnutím v EÚ, 
naďalej čelia viacnásobnej a prierezovej 
diskriminácii vo všetkých oblastiach 
života; keďže len 20,7 % žien so 
zdravotným postihnutím je zamestnaných 
na plný úväzok v porovnaní s 28,6 % 
mužov so zdravotným postihnutím1g; 
keďže miera ekonomickej neaktivity žien 
so zdravotným postihnutím je viac ako dve 
tretiny vyššia než v celkovej populácii žien 
v produktívnom veku (16 – 64 rokov);
_________________
1g Index rodovej rovnosti, 2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Jc. keďže aj nové technológie môžu 
predstavovať veľký problém pri 
výberových konaniach tým, že môžu 
obsahovať parametre diskriminujúce na 
základe stavu a postihnutia;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J d (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Jd. keďže v širšej Európe je viac ako 
30 miliónov nevidiacich a čiastočne 
zrakovo postihnutých osôb; keďže 
priemerná miera ich nezamestnanosti je 
75 % – a ešte vyššia medzi ženami – čo 
vedie k ich sociálnemu vylúčeniu a 
chudobe1h; keďže v EÚ je približne jeden 
milión nepočujúcich používateľov 
posunkovej reči a 51 miliónov sluchovo 
postihnutých, z ktorých mnohí tiež 
používajú posunkovú reč1i a ich 
nezamestnanosť je nedostatočne 
vykazovaná a nedostatočne skúmaná; 
keďže v EÚ je približne sedem miliónov 
ľudí s mentálnym postihnutím, ktorých 
miera zamestnanosti je značne nízka1j; 
keďže sa odhaduje, že v celej Európe je 
zamestnaných len približne 10 % osôb 
autistického spektra, a to najmä na 
čiastočný úväzok a slabo platených 
pracovných miestach, na pozíciách so 
slabou kvalifikáciou alebo v chránenom 
prostredí1k;
_________________
1h 
http://euroblind.org/sites/default/files/doc
uments/once_ebu_employment_report_en.
pdf. 
1i 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2016-
0442_EN.html#def_1_15.
1j Inclusion Europe.
1k https://autismeurope.org/wp-
content/uploads/2014/03/Report-on-
autism-and-employment_EN.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže medzi osobami so 
zdravotným postihnutím v EÚ je 29,5 % 
žien a 27,5 % mužov ohrozených41 
chudobou a sociálnym vylúčením; keďže 
u osôb so zdravotným postihnutím je 
vyššia pravdepodobnosť chudoby 
zamestnaných ako u osôb bez zdravotného 
postihnutia (11 % v porovnaní s 9,1 %) 
z dôvodu dodatočných nákladov 
súvisiacich s ich zdravotným postihnutím, 
straty nárokov z dôvodu zdravotného 
postihnutia nástupom do práce 
a skutočnosti, že zarábajú menej ako ich 
kolegovia v rovnocennej pozícii a ich 
povýšenie je menej pravdepodobné;

K. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím v EÚ sú ohrozené chudobou 
a sociálnym vylúčením a z dôvodu 
dodatočných nákladov súvisiacich s ich 
zdravotným postihnutím;

_________________
41 Štatistika príjmov a životných 
podmienok (EU-SILC), 2018.

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže medzi osobami so 
zdravotným postihnutím v EÚ je 29,5 % 
žien a 27,5 % mužov41 ohrozených 
chudobou a sociálnym vylúčením; keďže u 
osôb so zdravotným postihnutím je vyššia 
pravdepodobnosť chudoby zamestnaných 
ako u osôb bez zdravotného postihnutia (11 
% v porovnaní s 9,1 %) z dôvodu 
dodatočných nákladov súvisiacich s ich 
zdravotným postihnutím, straty nárokov z 
dôvodu zdravotného postihnutia nástupom 
do práce a skutočnosti, že zarábajú menej 

K. keďže medzi osobami so 
zdravotným postihnutím v EÚ je 29,5 % 
žien a 27,5 % mužov41 ohrozených 
chudobou a sociálnym vylúčením v 
porovnaní s 22,4 celkovej populácie; 
keďže u osôb so zdravotným postihnutím 
je vyššia pravdepodobnosť chudoby 
zamestnaných ako u osôb bez zdravotného 
postihnutia (11 % v porovnaní s 9,1 %) z 
dôvodu dodatočných nákladov súvisiacich 
s ich zdravotným postihnutím, napr. na 
zdravotnú starostlivosť, logistickú a 
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ako ich kolegovia v rovnocennej pozícii a 
ich povýšenie je menej pravdepodobné;

ľudskú podporu, straty nárokov z dôvodu 
zdravotného postihnutia nástupom do práce 
a skutočnosti, že zarábajú menej ako ich 
kolegovia v rovnocennej pozícii a ich 
povýšenie je menej pravdepodobné1l; 
keďže riziko chudoby sa prehlbuje v 
prípade tých, ktorí deklarujú závažnejšie 
stupne zdravotného postihnutia;

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

41 Štatistika EÚ príjmov a životných 
podmienok (EU-SILC), 2018.

41 Štatistika EÚ príjmov a životných 
podmienok (EU-SILC), 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže neúmerný počet osôb so 
zdravotným postihnutím je bez domova a 
existuje zvýšené riziko, že sa osoba so 
zdravotným postihnutím stane 
bezdomovcom, a naopak, bezdomovci sa 
často stanú zdravotne postihnutými, keď 
podstúpia amputácie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. neúmerný počet osôb so 
zdravotným postihnutím je bez domova1m 
a riziko bezdomovectva je medzi ľuďmi so 
zdravotným postihnutím zvýšené1n;
_________________
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

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Kb. keďže v dôsledku kumulatívnych 
účinkov prierezovej diskriminácie sa 
predpokladá, že Rómovia so zdravotným 
postihnutím čelia početnejším prekážkam, 
väčšej nezamestnanosti, závažnejšej 
chudobe a obmedzenejšiemu prístupu k 
vzdelávaniu a službám ako ich rovesníci 
bez zdravotného postihnutia1o;
_________________
1o 
https://www.ecmi.de/publications/studies/
8-not-even-in-the-margins-where-are-
roma-with-disabilities.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Kc. keďže LGBTI osoby so 
zdravotným postihnutím čelia dodatočným 
prekážkam v zamestnaní; 16 % z nich 
uviedlo, že ich z dôvodu ich identity 
odmietli zamestnať alebo povýšiť – v 
porovnaní s 10 % LGBTI zamestnancov 
vo všeobecnosti; každá štvrtá LGBTI 
osoba so zdravotným postihnutím bola 
predmetom ponižujúcich poznámok, 
šikanovania a zneužívania a čelila 
vylúčeniu bez svojho súhlasu1p;
_________________
1p 
https://www.stonewall.org.uk/system/files/
lgbt_in_britain_work_report.pdf.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Kd. keďže z nedávneho 
celoeurópskeho prieskumu s osobami so 
zdravotným postihnutím vyplýva, že 96 % 
z nich považuje prístup na otvorený trh 
práce za nedostatočný alebo požaduje 
zlepšenie, len 10 % z nich sa domnieva, že 
platné právne predpisy na ochranu osôb 
so zdravotným postihnutím pred 
diskrimináciou na otvorenom trhu práce 
sú primerané, a 18 % z nich nevedelo o 
existencii právnych predpisov vlastnej 
krajiny, ktoré by ich chránili pred 
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diskrimináciou1q;
_________________
1q Prieskum vykonala sieť ENIL.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ke. keďže z týchto údajov vyplýva, že 
v európskej stratégii pre oblasť 
zdravotného postihnutia na roky 2010 – 
2020 sa nekládol dostatočný dôraz na 
zamestnanosť osôb so zdravotným 
postihnutím a prierezovú diskrimináciu, 
ktorej čelia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže obťažovanie na pracovisku 
je prekážkou prístupu k zamestnaniu, 
najmä pre ženy so zdravotným 
postihnutím;

L. keďže obťažovanie na pracovisku 
vrátane sexuálneho obťažovania a 
odvetných opatrení pre obete, ktoré tieto 
činy oznámia, je prekážkou prístupu k 
práci a zamestnaniu, najmä pre ženy so 
zdravotným postihnutím1r;

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

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže obťažovanie na pracovisku 
je prekážkou prístupu k zamestnaniu, 
najmä pre ženy so zdravotným 
postihnutím;

L. keďže obťažovanie na pracovisku 
je prekážkou prístupu k zamestnaniu, 
udržania pracovného miesta a rovnakých 
kariérnych možností najmä pre ženy so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže obťažovanie na pracovisku 
je prekážkou prístupu k zamestnaniu, 
najmä pre ženy so zdravotným 
postihnutím;

L. keďže obťažovanie na pracovisku 
je sankcionované zákonom a preto je 
takéto zneužívanie pracovnej sily 
typizované;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 72
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže diskriminácia osôb so 
zdravotným postihnutím v súvislosti so 
zamestnaním súvisí s nedostatkom 
inkluzívneho vzdelávania a odbornej 
prípravy, diskrimináciou v oblasti bývania, 
zdravia a nedostatočnej prístupnosti;

M. keďže diskriminácia osôb so 
zdravotným postihnutím v súvislosti so 
zamestnaním súvisí s nedostatkom 
inkluzívneho vzdelávania a odbornej 
prípravy, diskrimináciou v oblasti bývania, 
zdravia a nedostatočnej prístupnosti; keďže 
rovnakému prístupu osôb so zdravotným 
postihnutím k zamestnaniu často bránia 
prekážky na pracovisku, ako aj prekážky 
v rámci zastavaného prostredia, ktoré 
bránia možnosti nájsť si zamestnanie 
mimo chránených dielní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže diskriminácia osôb so 
zdravotným postihnutím v súvislosti so 
zamestnaním súvisí s nedostatkom 
inkluzívneho vzdelávania a odbornej 
prípravy, diskrimináciou v oblasti 
bývania, zdravia a nedostatočnej 
prístupnosti;

M. keďže diskriminácia osôb so 
zdravotným postihnutím v súvislosti so 
zamestnaním súvisí s nedostatkom 
osobného vzdelávania a odbornej prípravy 
v etických a morálnych princípoch 
a hodnotách a v mnohých prípadoch 
z praktických dôvodov tým, že sa 
nezohľadňujú rôzne formy zdravotného 
postihnutia, ktoré zdôrazňujú potrebu 
uplatniť rôzne druhy príležitostí 
a opatrení na liečenie;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže diskriminácia osôb so 
zdravotným postihnutím v súvislosti so 
zamestnaním súvisí s nedostatkom 
inkluzívneho vzdelávania a odbornej 
prípravy, diskrimináciou v oblasti bývania, 
zdravia a nedostatočnej prístupnosti;

M. keďže diskriminácia osôb so 
zdravotným postihnutím v súvislosti so 
zamestnaním nie je samostatným 
problémom, ale súvisí s nedostatkom 
inkluzívneho vzdelávania a odbornej 
prípravy a segregáciou a diskrimináciou v 
oblasti bývania, zdravia, nedostatočnou 
prístupnosťou dopravy a iných služieb a 
výrobkov atď.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže diskriminácia osôb so 
zdravotným postihnutím v súvislosti so 
zamestnaním súvisí s nedostatkom 
inkluzívneho vzdelávania a odbornej 
prípravy, diskrimináciou v oblasti bývania, 
zdravia a nedostatočnej prístupnosti;

M. keďže diskriminácia osôb so 
zdravotným postihnutím v súvislosti so 
zamestnaním súvisí s nedostatkom 
inkluzívneho vzdelávania a odbornej 
prípravy, diskrimináciou v oblasti bývania, 
zdravia a nedostatočnej prístupnosti, a 
preto je potrebný komplexnejší prístup;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže diskriminácia osôb so 
zdravotným postihnutím v súvislosti so 
zamestnaním súvisí s nedostatkom 
inkluzívneho vzdelávania a odbornej 

M. keďže znevýhodnenie, vylúčenie a 
diskriminácia osôb so zdravotným 
postihnutím na trhu práce súvisia s 
nedostatkom inkluzívneho vzdelávania a 
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prípravy, diskrimináciou v oblasti bývania, 
zdravia a nedostatočnej prístupnosti;

odbornej prípravy, diskrimináciou v oblasti 
bývania, zdravia a nedostatočnej 
prístupnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže diskriminácia osôb so 
zdravotným postihnutím v súvislosti so 
zamestnaním súvisí s nedostatkom 
inkluzívneho vzdelávania a odbornej 
prípravy, diskrimináciou v oblasti bývania, 
zdravia a nedostatočnej prístupnosti;

M. keďže diskriminácia osôb so 
zdravotným postihnutím v súvislosti so 
zamestnaním súvisí s nedostatkom 
inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
diskrimináciou v oblasti bývania, zdravia a 
nedostatočnej prístupnosti;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže rovnaký prístup ku 
kvalitnému vzdelávaniu a celoživotnému 
vzdelávaniu je nevyhnutný na to, aby sa 
osobám so zdravotným postihnutím 
umožnila plnohodnotná účasť na trhu 
práce, a teda aj v spoločnosti; keďže 
digitálne a ekologické zručnosti sú 
nevyhnutné na zabezpečenie rovnakého 
prístupu osôb so zdravotným postihnutím 
na súčasný a budúci trh práce;

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže opatrenia na pracovisku sú 
kľúčové na podporu pozitívneho 
duševného zdravia a predchádzanie 
mentálnemu a psychosociálnemu 
postihnutiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže prístupnosť pracovísk, 
dopravy a podporných služieb je 
nevyhnutná na to, aby si osoby so 
zdravotným postihnutím mohli uplatniť 
právo na prácu;

N. keďže prístupnosť pracovísk, 
dopravy a podporných služieb je 
nevyhnutná na to, aby si osoby so 
zdravotným postihnutím mohli uplatniť 
právo na prácu; keďže smernica (EÚ) 
2019/882 o požiadavkách na prístupnosť 
výrobkov a služieb (európsky akt o 
prístupnosti) bude po uplynutí obdobia 
transpozície významným zdrojom 
bezbariérovej spoločnosti a jej 
transpozícia sa musí monitorovať; keďže 
členské štáty by mali podporovať aj 
bezbariérové zastavané prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže prístupnosť pracovísk, 
dopravy a podporných služieb je 
nevyhnutná na to, aby si osoby so 
zdravotným postihnutím mohli uplatniť 
právo na prácu;

N. keďže prístupnosť pracovísk, 
dopravy a podporných služieb, najmä 
osobnej asistencie a personalizovaného 
kariérneho poradenstva, je nevyhnutná na 
podporu nezávislého života a na to, aby si 
osoby so zdravotným postihnutím mohli 
uplatniť právo na prácu;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže prístupnosť pracovísk, 
dopravy a podporných služieb je 
nevyhnutná na to, aby si osoby so 
zdravotným postihnutím mohli uplatniť 
právo na prácu;

N. keďže prístupnosť pracovísk, 
dopravy a podporných služieb a 
spoločnosti ako takej je nevyhnutná na to, 
aby si osoby so zdravotným postihnutím 
mohli účinne uplatniť právo na prácu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na. keďže odobratie dávok hneď po 
tom, ako osoba zo zdravotným 
postihnutím začne s platenou prácou, 
predstavuje vysokorizikovú politiku, 
významnú prekážku prístupu k práci a 
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táto praktika je sociálne nespravodlivá, 
pretože sa pri nej nezohľadňujú vyššie 
životné náklady osoby so zdravotným 
postihnutím;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 84
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže rôzne definície zdravotného 
postihnutia, rôzne metódy posudzovania a 
klasifikácie zdravotného postihnutia 
používané v členských štátoch a chýbajúce 
vzájomné uznávanie zdravotného 
postihnutia bránia voľnému pohybu osôb 
so zdravotným postihnutím v rámci EÚ;

O. keďže rôzne definície zdravotného 
postihnutia, rôzne metódy posudzovania a 
rozdielne a často nejasné klasifikácie 
zdravotného postihnutia používané v 
členských štátoch a chýbajúce vzájomné 
uznávanie zdravotného postihnutia bránia 
voľnému pohybu osôb so zdravotným 
postihnutím v rámci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Oa. keďže osoba so zdravotným 
postihnutím je osoba, ktorá má dlhodobé 
alebo trvalé zmyslové, komunikačné, 
telesné alebo psychosociálne postihnutie 
alebo poruchu učenia alebo akúkoľvek 
ich kombináciu, ktorá obmedzuje 
dotknutej osobe možnosť účinne a 
rovnocenne sa zúčastňovať na živote 
spoločnosti alebo jej v tom bráni z dôvodu 
vzájomného pôsobenia 
environmentálnych, sociálnych a iných 
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významných prekážok;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 86
Jordi Cañas, Radka Maxová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Oa. keďže členské štáty, európske 
organizácie a spoločnosti, ktoré vyvíjajú 
inkluzívne modely podporovaného 
zamestnávania, pričom dodržiavajú práva 
osôb so zdravotným postihnutím, slúžia 
ako opatrenie na účinné okamžité 
začlenenie a následný prechod na 
otvorený trh práce;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Oa. keďže členské štáty, európske 
organizácie a spoločnosti, ktoré vyvíjajú 
inkluzívne modely podporovaného 
zamestnávania, dodržiavajú práva osôb so 
zdravotným postihnutím, slúžia ako 
opatrenie na účinné okamžité začlenenie 
a následný prechod na otvorený trh práce;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Oa. keďže zvyšovanie informovanosti 
je nevyhnutné na to, aby zamestnávatelia 
a pracovníci mohli konať a primerane 
reagovať, a to na základe znalosti svojich 
povinností a práv v oblasti 
nediskriminácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Oa. keďže hodnota osôb sa neurčuje 
na základe stupňa ich užitočnosti ani 
rozvoja schopností, ale je daná vlastným 
stavom človeka a samotnou existenciou;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 90
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Oa. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím sú obzvlášť zraniteľné voči 
negatívnemu hospodárskemu vplyvu 
pandémie COVID-19 a v širšom kontexte 
aj voči nezamestnanosti a chudobe;
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 91
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Oa. keďže nikto z komisárov nie je 
čiernej pleti, ázijského pôvodu a 
nepochádza z etnickej menšiny a v 
Parlamente je len 24 poslancov z týchto 
skupín;1a

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Oa. keďže diskriminácia a 
nedostatočná rozmanitosť na pracovisku 
so sebou prinášajú značné ľudské, ako aj 
hospodárske náklady

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie O b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ob. keďže nové technológie, najmä 
systémy umelej inteligencie, majú 
potenciál rozvíjať účinné, prístupné a 
nediskriminačné postupy prijímania 
zamestnancov, ale neinkluzívny vývoj 
technológií by mohol predstavovať riziko 
nových dodatočných prekážok a 
diskriminácie; keďže v článku 9 
Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím sa vyžaduje 
prístupnosť informácií, ako aj 
komunikačných technológií a systémov na 
rovnakom základe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ob. keďže osoby so zdravotným 
postihnutím musia byť vítané vo všetkých 
etapách svojho života vrátane vývoja 
v matkinom lone;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva inštitúcie EÚ a členské 1. vyzýva inštitúcie EÚ a členské 
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štáty, aby opätovne potvrdili svoj záväzok 
dosiahnuť inkluzívnu rovnosť osôb so 
zdravotným postihnutím, plne vykonávali 
UNCRPD a zintenzívnili úsilie o 
vytvorenie inkluzívneho, dostupného a 
nediskriminačného trhu práce EÚ pre 
osoby so zdravotným postihnutím a pre 
všetkých;

štáty, aby opätovne potvrdili svoj záväzok 
dosiahnuť inkluzívnu rovnosť osôb so 
zdravotným postihnutím a plne vykonávali 
UNCRPD vrátane jeho článku 27 o práci 
a zamestnávaní; na tento účel ich vyzýva, 
aby zintenzívnili úsilie o vytvorenie 
inkluzívneho, dostupného a 
nediskriminačného trhu práce EÚ pre 
osoby so zdravotným postihnutím a pre 
všetkých v súlade so Zmluvou o EÚ a 
s právami zakotvenými v Európskom 
pilieri sociálnych práv, ako aj s 
medzinárodnými hodnotami zakotvenými 
v Agende 2030 OSN a v cieľoch 
udržateľného rozvoja;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva inštitúcie EÚ a členské 
štáty, aby opätovne potvrdili svoj záväzok 
dosiahnuť inkluzívnu rovnosť osôb so 
zdravotným postihnutím, plne vykonávali 
UNCRPD a zintenzívnili úsilie o 
vytvorenie inkluzívneho, dostupného a 
nediskriminačného trhu práce EÚ pre 
osoby so zdravotným postihnutím a pre 
všetkých;

1. vyzýva inštitúcie EÚ a členské 
štáty, aby opätovne potvrdili svoj záväzok 
dosiahnuť inkluzívnu rovnosť osôb so 
zdravotným postihnutím, plne vykonávali 
UNCRPD a zintenzívnili úsilie o podporu 
vytvorenia inkluzívneho, dostupného a 
nediskriminačného trhu práce na úrovni 
členských štátov pre osoby so zdravotným 
postihnutím a pre všetkých;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 97
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva inštitúcie EÚ a členské 
štáty, aby opätovne potvrdili svoj záväzok 
dosiahnuť inkluzívnu rovnosť osôb so 
zdravotným postihnutím, plne vykonávali 
UNCRPD a zintenzívnili úsilie o 
vytvorenie inkluzívneho, dostupného a 
nediskriminačného trhu práce EÚ pre 
osoby so zdravotným postihnutím a pre 
všetkých;

1. vyzýva inštitúcie EÚ a členské 
štáty, aby opätovne potvrdili svoj záväzok 
dosiahnuť inkluzívnu rovnosť osôb so 
zdravotným postihnutím, plne a 
konzistentne vykonávali UNCRPD a 
zintenzívnili úsilie o vytvorenie 
inkluzívneho, dostupného a 
nediskriminačného trhu práce EÚ pre 
osoby so zdravotným postihnutím a pre 
všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva inštitúcie EÚ a členské 
štáty, aby opätovne potvrdili svoj záväzok 
dosiahnuť inkluzívnu rovnosť osôb so 
zdravotným postihnutím, plne vykonávali 
UNCRPD a zintenzívnili úsilie 
o vytvorenie inkluzívneho, dostupného 
a nediskriminačného trhu práce EÚ pre 
osoby so zdravotným postihnutím a pre 
všetkých;

1. vyzýva inštitúcie EÚ a členské 
štáty, aby opätovne potvrdili svoj záväzok 
dosiahnuť inkluzívnu rovnosť osôb so 
zdravotným postihnutím, vykonávali 
UNCRPD a snažili sa vytvoriť inkluzívny, 
dostupný a nediskriminačný trh práce EÚ 
pre osoby so zdravotným postihnutím a pre 
všetkých;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 99
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že revízia smernice o 
rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní sa 
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musí uskutočniť čo najskôr s cieľom plne 
ju zosúladiť s ustanoveniami UNCRPD, 
pričom sa vykoná participatívny proces 
zameraný na zabezpečenie priameho a 
plného zapojenia organizácií 
zastupujúcich osoby so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali holistický prístup založený na 
politike životného cyklu s cieľom 
podporiť predchádzanie diskriminácii a 
zabezpečiť účinné udržanie osôb so 
zdravotným postihnutím na trhu práce a 
ich začlenenie naň;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. nabáda Radu, aby odblokovala 
rokovania o navrhovanej horizontálnej 
smernici o rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
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Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. vyzýva všetky členské štáty, aby 
ratifikovali opčný protokol k UNCRPD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
výskum vlastností a rozmanitosti modelov 
chránených pracovísk, určila najlepšie 
postupy a zabezpečila súlad s právnymi 
predpismi EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali univerzálne normy navrhovania 
a usmernenia pre dostupnosť prostredí, 
programov, služieb a výrobkov;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali univerzálne normy navrhovania 
a usmernenia pre dostupnosť prostredí, 
programov, služieb a výrobkov – vrátane 
pracovísk, ich vybavenia a zariadení – s 
cieľom, aby ich mohli všetci používať;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 105
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali univerzálne normy navrhovania 
a usmernenia pre dostupnosť prostredí, 
programov, služieb a výrobkov;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali štandardy a univerzálne 
príručky navrhovania pre dostupnosť 
prostredí, programov, služieb a výrobkov;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva členské štáty, aby 
zohľadnili rôzne druhy zdravotného 
postihnutia a uznali osobitné druhy 
zdravotného postihnutia, napríklad 
hluchoslepotu, s cieľom uľahčiť prístup 
na trh práce podľa osobitných vlastností 
každého zdravotného postihnutia;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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3. vyzýva členské štáty, aby na 
pracovisku zabezpečili primerané úpravy 
pre osoby so zdravotným postihnutím a 
aby príslušnú odbornú prípravu 
poskytovali v formátoch prístupných pre 
zamestnávateľov aj osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva Komisiu, aby 
pripravila jasné usmernenia EÚ o 
primeraných úpravách, v ktorých podrobne 
uvedie, aké formy môžu mať v súlade s 
potrebami jednotlivca, aby sa článok 5 
smernice mohol účinne transponovať do 
vnútroštátneho práva; vyzýva Komisiu, aby 
v prípade potreby začala príslušné konania 
o porušení povinnosti;

3. vyzýva členské štáty, aby na 
pracovisku zabezpečili poskytovanie 
primeraných úprav pre osoby so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby pripravila jasné usmernenia EÚ o 
primeraných úpravách, v ktorých podrobne 
uvedie, aké formy môžu mať v súlade s 
potrebami jednotlivca, aby sa článok 5 
smernice mohol účinne transponovať do 
vnútroštátneho práva; vyzýva Komisiu, aby 
v prípade potreby začala príslušné konania 
o porušení povinnosti; vyzýva členské 
štáty, aby pripravili podporné a 
usmerňujúce materiály a poskytli 
relevantnú odbornú prípravu v 
prístupných formátoch pre 
zamestnávateľov, zodpovedné orgány a 
osoby so zdravotným postihnutím s 
cieľom rozvíjať potrebné vedomosti, 
zručnosti a povedomie o praktickom 
vykonávaní primeraných úprav, čím sa 
zároveň rozbije mýtus o ich 
neprimeraných nákladoch;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby na 
pracovisku zabezpečili primerané úpravy 
pre osoby so zdravotným postihnutím a 
aby príslušnú odbornú prípravu 
poskytovali v formátoch prístupných pre 
zamestnávateľov aj osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva Komisiu, aby 
pripravila jasné usmernenia EÚ o 
primeraných úpravách, v ktorých podrobne 
uvedie, aké formy môžu mať v súlade s 
potrebami jednotlivca, aby sa článok 5 
smernice mohol účinne transponovať do 

3. vyzýva členské štáty, aby na 
pracovisku zabezpečili primerané úpravy 
pre osoby so zdravotným postihnutím a 
aby príslušnú odbornú prípravu 
poskytovali v formátoch prístupných pre 
zamestnávateľov aj osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva Komisiu, aby 
pripravila jasné usmernenia EÚ o 
primeraných úpravách, v ktorých podrobne 
uvedie, aké formy môžu mať v súlade s 
potrebami jednotlivca, aby sa článok 5 
smernice mohol účinne transponovať do 
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vnútroštátneho práva; vyzýva Komisiu, aby 
v prípade potreby začala príslušné konania 
o porušení povinnosti;

vnútroštátneho práva; vyzýva Komisiu, aby 
v prípade potreby začala príslušné konania 
o porušení povinnosti; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla systém sankcií s cieľom 
zabezpečiť, aby sa nevykonanie 
primeraných úprav považovalo za 
diskrimináciu; vyzýva členské štáty, aby v 
rámci svojich systémov podpory pre osoby 
so zdravotným postihnutím stanovili 
ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa 
primerané úpravy nemohli považovať za 
neprimeranú záťaž;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby na 
pracovisku zabezpečili primerané úpravy 
pre osoby so zdravotným postihnutím a 
aby príslušnú odbornú prípravu 
poskytovali v formátoch prístupných pre 
zamestnávateľov aj osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva Komisiu, aby 
pripravila jasné usmernenia EÚ o 
primeraných úpravách, v ktorých podrobne 
uvedie, aké formy môžu mať v súlade s 
potrebami jednotlivca, aby sa článok 5 
smernice mohol účinne transponovať do 
vnútroštátneho práva; vyzýva Komisiu, aby 
v prípade potreby začala príslušné konania 
o porušení povinnosti;

3. vyzýva členské štáty, aby na 
pracovisku zabezpečili primerané úpravy 
pre osoby so zdravotným postihnutím, aby 
príslušnú odbornú prípravu poskytovali v 
formátoch prístupných pre 
zamestnávateľov aj osoby so zdravotným 
postihnutím a aby zabezpečili prístupnú 
infraštruktúru nad rámec pracoviska s 
cieľom uľahčiť dopravu na pracovisko; 
vyzýva Komisiu, aby pripravila jasné 
usmernenia EÚ o primeraných úpravách, v 
ktorých podrobne uvedie, aké formy môžu 
mať v súlade s potrebami jednotlivca, aby 
sa článok 5 smernice mohol účinne 
transponovať do vnútroštátneho práva; 
vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby 
začala príslušné konania o porušení 
povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
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Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby na 
pracovisku zabezpečili primerané úpravy 
pre osoby so zdravotným postihnutím 
a aby príslušnú odbornú prípravu 
poskytovali v formátoch prístupných pre 
zamestnávateľov aj osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva Komisiu, aby 
pripravila jasné usmernenia EÚ 
o primeraných úpravách, v ktorých 
podrobne uvedie, aké formy môžu mať 
v súlade s potrebami jednotlivca, aby sa 
článok 5 smernice mohol účinne 
transponovať do vnútroštátneho práva; 
vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby 
začala príslušné konania o porušení 
povinnosti;

3. vyzýva členské štáty, aby na 
pracovisku zabezpečili primerané úpravy 
pre osoby so zdravotným postihnutím 
a aby bola príslušná odborná príprava 
citlivejšia a poskytovali ju vo formátoch 
prístupných pre zamestnávateľov aj osoby 
so zdravotným postihnutím a ich kolegom; 
vyzýva Komisiu, aby pripravila jasné 
usmernenia EÚ o primeraných úpravách, 
v ktorých podrobne uvedie, aké formy 
môžu mať v súlade s potrebami 
jednotlivca, aby sa článok 5 smernice 
mohol účinne transponovať do 
vnútroštátneho práva s podporou 
členských štátov a EÚ, aby primerané 
úpravy nemohli predstavovať 
neprimeranú záťaž;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 111
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby na 
pracovisku zabezpečili primerané úpravy 
pre osoby so zdravotným postihnutím a 
aby príslušnú odbornú prípravu 
poskytovali v formátoch prístupných pre 
zamestnávateľov aj osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva Komisiu, aby 
pripravila jasné usmernenia EÚ o 
primeraných úpravách, v ktorých podrobne 
uvedie, aké formy môžu mať v súlade s 
potrebami jednotlivca, aby sa článok 5 
smernice mohol účinne transponovať do 

3. vyzýva členské štáty, aby na 
pracovisku zabezpečili primerané úpravy 
pre osoby so zdravotným postihnutím bez 
akýchkoľvek nákladov pre pracovníka a 
aby príslušnú odbornú prípravu 
poskytovali v formátoch prístupných pre 
zamestnávateľov aj osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva Komisiu, aby 
pripravila jasné usmernenia EÚ o 
primeraných úpravách, v ktorých podrobne 
uvedie, aké formy môžu mať v súlade s 
potrebami jednotlivca, aby sa článok 5 
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vnútroštátneho práva; vyzýva Komisiu, aby 
v prípade potreby začala príslušné konania 
o porušení povinnosti;

smernice mohol účinne transponovať do 
vnútroštátneho práva; vyzýva Komisiu, aby 
v prípade potreby začala príslušné konania 
o porušení povinnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby na 
pracovisku zabezpečili primerané úpravy 
pre osoby so zdravotným postihnutím a 
aby príslušnú odbornú prípravu 
poskytovali v formátoch prístupných pre 
zamestnávateľov aj osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva Komisiu, aby 
pripravila jasné usmernenia EÚ o 
primeraných úpravách, v ktorých podrobne 
uvedie, aké formy môžu mať v súlade s 
potrebami jednotlivca, aby sa článok 5 
smernice mohol účinne transponovať do 
vnútroštátneho práva; vyzýva Komisiu, aby 
v prípade potreby začala príslušné 
konania o porušení povinnosti;

3. vyzýva členské štáty, aby na 
pracovisku zabezpečili primerané úpravy 
pre osoby so zdravotným postihnutím a 
aby príslušnú odbornú prípravu 
poskytovali v formátoch prístupných pre 
zamestnávateľov aj osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva Komisiu, aby 
pripravila jasné usmernenia EÚ o 
primeraných úpravách, v ktorých podrobne 
uvedie, aké formy môžu mať v súlade s 
potrebami jednotlivca, aby sa článok 5 
smernice mohol účinne transponovať do 
vnútroštátneho práva;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 113
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku 
spolu so sankciami za nedodržiavanie 

4. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali zamestnávateľov pri nábore 
osôb so zdravotným postihnutím, napríklad 
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predpisov vrátane pokút, z ktorých 
prostriedky sa majú investovať do 
programov inkluzívneho vzdelávania a 
zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva členské štáty, aby tiež 
realizovali povinné ročné plány 
rozmanitosti s cieľmi a pravidelným 
hodnotením a aby podporovali 
zamestnávateľov pri nábore osôb so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
odbornú prípravu o príslušných 
pravidlách;

vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku 
spolu so sankciami za nedodržiavanie 
predpisov vrátane pokút, z ktorých 
prostriedky sa majú investovať do 
programov inkluzívneho vzdelávania a 
zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva členské štáty, aby tiež 
realizovali povinné ročné plány 
rozmanitosti s cieľmi a pravidelným 
hodnotením a aby podporovali 
zamestnávateľov pri nábore osôb so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
odbornú prípravu o príslušných 
pravidlách;

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku s 
cieľom podporovať inkluzívne pracoviská 
s účinnými sankciami za nedodržiavanie 
vrátane pokút, ktoré sa majú investovať do 
programov inkluzívneho vzdelávania a 
zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím, s cieľom podporiť verejné a 
súkromné podniky, aby realizovali 
povinné ročné plány rozmanitosti so 
stanovenými cieľmi a s pravidelným 
hodnotením a aby podporovali 
zamestnávateľov pri nábore osôb so 
zdravotným postihnutím, okrem iného 
vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby zavedenie kvót 
doplnili odbornou prípravou pre 
zamestnávateľov týkajúcou sa obsahu a 
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rozsahu platných vnútroštátnych 
pravidiel; vyzýva členské štáty, aby 
poverili verejné služby zamestnanosti 
vypracovaním dobrovoľného zoznamu 
uchádzačov o zamestnanie s cieľom 
pomôcť zamestnávateľom splniť 
požiadavku kvót na rozmanitosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku 
spolu so sankciami za nedodržiavanie 
predpisov vrátane pokút, z ktorých 
prostriedky sa majú investovať do 
programov inkluzívneho vzdelávania 
a zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva členské štáty, aby tiež 
realizovali povinné ročné plány 
rozmanitosti s cieľmi a pravidelným 
hodnotením a aby podporovali 
zamestnávateľov pri nábore osôb so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
odbornú prípravu o príslušných 
pravidlách;

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
vyzýva členské štáty, aby realizovali ročné 
plány o zvyšovaní povedomia 
o zdravotnom postihnutí a aby podporovali 
zamestnávateľov pri nábore osôb so 
zdravotným postihnutím vytvorením 
pomocnej služby pre výber 
a monitorovanie uchádzačov, ktorí sa 
najlepšie hodia na pozíciu cez oficiálny 
úrad práce;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 116
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku 
spolu so sankciami za nedodržiavanie 
predpisov vrátane pokút, z ktorých 
prostriedky sa majú investovať do 
programov inkluzívneho vzdelávania a 
zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva členské štáty, aby tiež 
realizovali povinné ročné plány 
rozmanitosti s cieľmi a pravidelným 
hodnotením a aby podporovali 
zamestnávateľov pri nábore osôb so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
odbornú prípravu o príslušných pravidlách;

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku 
spolu so sankciami za nedodržiavanie 
predpisov vrátane pokút, z ktorých 
prostriedky sa majú investovať do 
programov inkluzívneho vzdelávania a 
zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím; zdôrazňuje, že tieto opatrenia 
musia byť primerané a musia 
zohľadňovať malé štruktúry; vyzýva 
členské štáty, aby tiež realizovali povinné 
ročné plány rozmanitosti s cieľmi a 
pravidelným hodnotením a aby 
podporovali zamestnávateľov pri nábore 
osôb so zdravotným postihnutím, napríklad 
vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
odbornú prípravu o príslušných pravidlách;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku 
spolu so sankciami za nedodržiavanie 
predpisov vrátane pokút, z ktorých 
prostriedky sa majú investovať do 
programov inkluzívneho vzdelávania a 
zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva členské štáty, aby tiež 
realizovali povinné ročné plány 
rozmanitosti s cieľmi a pravidelným 
hodnotením a aby podporovali 
zamestnávateľov pri nábore osôb so 
zdravotným postihnutím, napríklad 

4. povzbudzuje členské štáty, aby 
využívali povinné kvóty rozmanitosti na 
pracovisku spolu so sankciami za 
nedodržiavanie predpisov; povzbudzuje 
členské štáty, aby tiež realizovali povinné 
ročné plány rozmanitosti s cieľmi a 
pravidelným hodnotením a aby 
podporovali zamestnávateľov pri nábore 
osôb so zdravotným postihnutím, napríklad 
vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
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vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
odbornú prípravu o príslušných pravidlách;

odbornú prípravu o príslušných pravidlách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku 
spolu so sankciami za nedodržiavanie 
predpisov vrátane pokút, z ktorých 
prostriedky sa majú investovať do 
programov inkluzívneho vzdelávania a 
zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva členské štáty, aby tiež 
realizovali povinné ročné plány 
rozmanitosti s cieľmi a pravidelným 
hodnotením a aby podporovali 
zamestnávateľov pri nábore osôb so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
odbornú prípravu o príslušných 
pravidlách;

4. vyzýva členské štáty, aby si 
vymieňali najlepšie postupy s cieľom 
určiť a uplatňovať cielenú kombináciu 
opatrení na podporu rovnakého 
zamestnávania osôb so zdravotným 
postihnutím vrátane povinných kvót 
rozmanitosti na pracovisku, motivačných 
programov, ročných plánov rozmanitosti s 
cieľmi a pravidelným hodnotením a 
opatrení na podporu zamestnávateľov pri 
nábore osôb so zdravotným postihnutím, 
napríklad vytvorením dobrovoľného 
zoznamu žiadateľov so zdravotným 
postihnutím, z ktorých budú zamestnávať 
uchádzačov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku 
spolu so sankciami za nedodržiavanie 
predpisov vrátane pokút, z ktorých 
prostriedky sa majú investovať do 
programov inkluzívneho vzdelávania a 
zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva členské štáty, aby tiež 
realizovali povinné ročné plány 
rozmanitosti s cieľmi a pravidelným 
hodnotením a aby podporovali 
zamestnávateľov pri nábore osôb so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
odbornú prípravu o príslušných pravidlách;

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku 
spolu s účinnými, primeranými a 
odrádzajúcimi sankciami za 
nedodržiavanie predpisov vrátane pokút, z 
ktorých prostriedky sa majú investovať do 
programov inkluzívneho vzdelávania a 
zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva členské štáty, aby tiež 
realizovali povinné ročné plány 
rozmanitosti s cieľmi a pravidelným 
hodnotením a aby podporovali 
zamestnávateľov pri nábore osôb so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
odbornú prípravu o príslušných pravidlách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku 
spolu so sankciami za nedodržiavanie 
predpisov vrátane pokút, z ktorých 
prostriedky sa majú investovať do 
programov inkluzívneho vzdelávania a 
zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva členské štáty, aby tiež 
realizovali povinné ročné plány 
rozmanitosti s cieľmi a pravidelným 
hodnotením a aby podporovali 
zamestnávateľov pri nábore osôb so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku 
spolu so sankciami za nedodržiavanie 
predpisov vrátane pokút, z ktorých 
prostriedky sa majú investovať do 
programov inkluzívneho vzdelávania a 
zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva členské štáty, aby tiež 
realizovali povinné ročné plány 
rozmanitosti s cieľmi a pravidelným 
hodnotením a aby podporovali 
zamestnávateľov pri nábore osôb so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
vytvorením dobrovoľného zoznamu alebo 
jednotného kontaktného miesta pre 
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ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
odbornú prípravu o príslušných pravidlách;

žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
odbornú prípravu o príslušných pravidlách;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku 
spolu so sankciami za nedodržiavanie 
predpisov vrátane pokút, z ktorých 
prostriedky sa majú investovať do 
programov inkluzívneho vzdelávania a 
zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva členské štáty, aby tiež 
realizovali povinné ročné plány 
rozmanitosti s cieľmi a pravidelným 
hodnotením a aby podporovali 
zamestnávateľov pri nábore osôb so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
odbornú prípravu o príslušných pravidlách;

4. vyzýva členské štáty, aby využívali 
povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku 
spolu so sankciami za nedodržiavanie 
predpisov vrátane pokút, z ktorých 
prostriedky sa majú investovať do 
programov inkluzívneho vzdelávania a 
zamestnanosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím; vyzýva členské štáty, aby tiež 
realizovali povinné ročné plány 
rozmanitosti s cieľmi a pravidelným 
hodnotením a aby podporovali 
zamestnávateľov pri nábore osôb so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
vytvorením dobrovoľného zoznamu alebo 
jednotného kontaktného miesta pre 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z 
ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
odbornú prípravu o príslušných pravidlách;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva, aby inštitúcie EÚ šli 
príkladom stanovením kvót rozmanitosti, 
vypracovaním interných usmernení pre 
primerané úpravy, zabezpečením úplnej 
prístupnosti v procese náboru 
zamestnancov a na pracovisku a 
zamestnávaním osôb so zdravotným 
postihnutím na všetkých úrovniach; 
vyzýva členské štáty, aby vo svojej 
verejnej správe urobili to isté;

5. vyzýva, aby inštitúcie EÚ šli 
príkladom stanovením kvóty rozmanitosti a 
osobitnej kvóty rozmanitosti pre osoby so 
zdravotným postihnutím, vypracovaním 
interných usmernení pre primerané úpravy, 
zabezpečením spravodlivosti a úplnej 
prístupnosti v procese náboru 
zamestnancov a na pracovisku a 
zamestnávaním osôb so všetkými druhmi 
zdravotného postihnutia na všetkých 
úrovniach; vyzýva členské štáty, aby vo 
svojej verejnej správe urobili to isté;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva, aby inštitúcie EÚ šli 
príkladom stanovením kvót rozmanitosti, 
vypracovaním interných usmernení pre 
primerané úpravy, zabezpečením úplnej 
prístupnosti v procese náboru 
zamestnancov a na pracovisku a 
zamestnávaním osôb so zdravotným 
postihnutím na všetkých úrovniach; vyzýva 
členské štáty, aby vo svojej verejnej správe 
urobili to isté;

5. vyzýva, aby inštitúcie EÚ šli 
príkladom vypracovaním interných 
usmernení pre primerané úpravy, 
zabezpečením spravodlivosti a úplnej 
prístupnosti v procese náboru 
zamestnancov a na pracovisku, 
zamestnávaním osôb so zdravotným 
postihnutím na všetkých úrovniach a 
aktívnym vyhľadávaním osôb so 
zdravotným postihnutím, ktoré by mohli 
obsadiť pracovné miesta; vyzýva členské 
štáty, aby vo svojej verejnej správe urobili 
to isté;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Anne Sander

Návrh uznesenia
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Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva, aby inštitúcie EÚ šli 
príkladom stanovením kvót rozmanitosti, 
vypracovaním interných usmernení pre 
primerané úpravy, zabezpečením úplnej 
prístupnosti v procese náboru 
zamestnancov a na pracovisku a 
zamestnávaním osôb so zdravotným 
postihnutím na všetkých úrovniach; vyzýva 
členské štáty, aby vo svojej verejnej správe 
urobili to isté;

5. vyzýva, aby inštitúcie EÚ šli 
príkladom stanovením kvót týkajúcich sa 
prijímania zdravotne postihnutých osôb, 
vypracovaním interných usmernení pre 
primerané úpravy, zabezpečením úplnej 
prístupnosti v procese náboru 
zamestnancov a na pracovisku a 
zamestnávaním osôb so zdravotným 
postihnutím na všetkých úrovniach; vyzýva 
členské štáty, aby vo svojej verejnej správe 
urobili to isté;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 125
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva, aby inštitúcie EÚ šli 
príkladom stanovením kvót rozmanitosti, 
vypracovaním interných usmernení pre 
primerané úpravy, zabezpečením úplnej 
prístupnosti v procese náboru 
zamestnancov a na pracovisku a 
zamestnávaním osôb so zdravotným 
postihnutím na všetkých úrovniach; vyzýva 
členské štáty, aby vo svojej verejnej správe 
urobili to isté;

5. vyzýva, aby inštitúcie EÚ šli 
príkladom vypracovaním interných 
usmernení pre primerané úpravy, 
zabezpečením úplnej prístupnosti v procese 
náboru zamestnancov a na pracovisku pre 
osoby so zdravotným postihnutím na 
všetkých úrovniach; vyzýva členské štáty, 
aby vo svojej verejnej správe urobili to 
isté;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva, aby inštitúcie EÚ šli 
príkladom stanovením kvót rozmanitosti, 
vypracovaním interných usmernení pre 
primerané úpravy, zabezpečením úplnej 
prístupnosti v procese náboru 
zamestnancov a na pracovisku a 
zamestnávaním osôb so zdravotným 
postihnutím na všetkých úrovniach; vyzýva 
členské štáty, aby vo svojej verejnej správe 
urobili to isté;

5. vyzýva, aby inštitúcie EÚ šli 
príkladom využitím najatia si osoby so 
zdravotným postihnutím a uplatnením 
primeraných úprav a zabezpečením úplnej 
prístupnosti v procese náboru 
zamestnancov a na pracovisku 
a zamestnávaním osôb so zdravotným 
postihnutím na všetkých úrovniach; vyzýva 
členské štáty, aby vo svojej verejnej správe 
urobili to isté;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 127
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
nepriaznivým účinkom, ktorý mali 
úsporné opatrenia prijaté na úrovni EÚ a 
členských štátov na vyhliadky 
zamestnanosti a pracovné podmienky 
osôb so zdravotným postihnutím, čím sa 
prehĺbila diskriminácia a sociálne 
vylúčenie; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
zastaviť úsporné opatrenia a zabezpečiť, 
aby boli dodržané zamestnanecké práva 
všetkých osôb so zdravotným postihnutím 
a ich primeraná životná úroveň v súlade s 
UNCRPD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly a 
iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky prostredníctvom 
verejného obstarávania a pomáhali 
podnikom, ktoré poskytujú cielené 
pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly a 
iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky prostredníctvom 
verejného obstarávania a pomáhali 
podnikom, ktoré poskytujú cielené 
pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, ako sú upravené náborové 
postupy, pracovné miesta na 
mieru/prispôsobené pracovné miesta, 
delené pracovné miesta, individuálne 
umiestňovanie a podpora, inkluzívne 
podniky, aby využívali fiškálne stimuly a 
iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím alebo im 
poskytujú odbornú prípravu a učňovskú 
prípravu, aby podporovali inkluzívne 
podniky poskytujúce zamestnanie osobám 
so zdravotným postihnutím na otvorenom 
trhu práce prostredníctvom verejného 
obstarávania, podporovali sociálnu 
zodpovednosť podnikov v súvislosti so 
zamestnávaním osôb so zdravotným 
postihnutím a informovali 
zamestnávateľov o týchto politikách a 
stimuloch; vyzýva členské štáty, aby 
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podporovali podniky, ktoré poskytujú 
cielené pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly a 
iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky prostredníctvom 
verejného obstarávania a pomáhali 
podnikom, ktoré poskytujú cielené 
pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly a 
iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky v rámci modelu 
sociálneho hospodárstva, ktoré svoj zisk 
opätovne investujú do sociálnych cieľov, 
prostredníctvom verejného obstarávania v 
súlade so smernicou 2014/24/EÚ, 
propagovali prispôsobené modely 
sprostredkovania práce a pomáhali 
podnikom, ktoré poskytujú cielené 
pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly a 

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly a 
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iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky prostredníctvom 
verejného obstarávania a pomáhali 
podnikom, ktoré poskytujú cielené 
pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky v rámci modelu 
sociálneho hospodárstva, ktoré svoj zisk 
opätovne investujú do sociálnych cieľov, 
prostredníctvom verejného obstarávania, 
propagovali prispôsobené modely 
sprostredkovania práce, pomáhali 
podnikom, ktoré poskytujú cielené 
pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly a 
iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky prostredníctvom 
verejného obstarávania a pomáhali 
podnikom, ktoré poskytujú cielené 
pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly a 
iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, zaviedli 
podporované zamestnávanie vo veľkom 
rozsahu, pričom využijú európske 
skúsenosti v tejto oblasti, podporovali 
inkluzívne podniky prostredníctvom 
verejného obstarávania a pomáhali 
podnikom, ktoré poskytujú cielené 
pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 133
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly 
a iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky prostredníctvom 
verejného obstarávania a pomáhali 
podnikom, ktoré poskytujú cielené 
pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly 
a iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky prostredníctvom 
verejného obstarávania;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 134
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly a 
iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky prostredníctvom 
verejného obstarávania a pomáhali 
podnikom, ktoré poskytujú cielené 
pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly a 
iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky prostredníctvom 
verejného obstarávania, propagovali 
prispôsobené modely sprostredkovania 
práce a pomáhali podnikom, ktoré 
poskytujú cielené pozitívne opatrenia na 
riešenie prierezového znevýhodnenia;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly a 
iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky prostredníctvom 
verejného obstarávania a pomáhali 
podnikom, ktoré poskytujú cielené 
pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti vrátane flexibilných 
pracovných podmienok pre osoby so 
zdravotným postihnutím, využívali 
fiškálne stimuly a iné opatrenia finančnej 
podpory pre podniky, ktoré najímajú osoby 
so zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky prostredníctvom 
verejného obstarávania a pomáhali 
podnikom, ktoré poskytujú cielené 
pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly a 
iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky prostredníctvom 
verejného obstarávania a pomáhali 
podnikom, ktoré poskytujú cielené 
pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly a 
iné opatrenia finančnej podpory pre MSP, 
ktoré najímajú osoby so zdravotným 
postihnutím, podporovali inkluzívne 
podniky prostredníctvom verejného 
obstarávania a pomáhali podnikom, ktoré 
poskytujú cielené pozitívne opatrenia na 
riešenie prierezového znevýhodnenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné inkluzívne politiky 
zamestnanosti, využívali fiškálne stimuly a 
iné opatrenia finančnej podpory pre 
podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali 
inkluzívne podniky prostredníctvom 
verejného obstarávania a pomáhali 
podnikom, ktoré poskytujú cielené 
pozitívne opatrenia na riešenie 
prierezového znevýhodnenia;

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
inkluzívne politiky zamestnanosti, 
využívali fiškálne stimuly a iné opatrenia 
finančnej podpory pre podniky, ktoré 
najímajú osoby so zdravotným 
postihnutím, podporovali inkluzívne 
podniky prostredníctvom verejného 
obstarávania a pomáhali podnikom, ktoré 
poskytujú cielené pozitívne opatrenia na 
riešenie prierezového znevýhodnenia;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 138
Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. poukazuje na to, že systémy na 
podporu prijímania do zamestnania 
nedokážu znížiť mzdové náklady osôb so 
zdravotným postihnutím, najmä 
prostredníctvom verejného 
spolufinancovania; poukazuje na to, že 
prijímanie osôb so zdravotným 
postihnutím do zamestnania sa musí 
zakladať na rámci zamestnávania 
uplatňovanom na ostatných pracovníkov, 
pokiaľ ide o mzdu alebo pracovný čas, 
pričom tento rámec sa musí prispôsobiť 
ich potrebám; zastáva názor, že osoby so 
zdravotným postihnutím nemožno 
zahrnúť do trhu práce bez všeobecného 
rámca regulácie zamestnávania, 
zvyšovania miezd a podpory kolektívneho 
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vyjednávania;

Or. pt

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlene zaviedli opatrenia na 
posúdenie kľúčových trendov pre 
budúcnosť práce z hľadiska zdravotného 
postihnutia so zapojením osôb so 
zdravotným postihnutím a identifikovali a 
uviedli príslušné inkluzívne iniciatívy 
zamerané na celoživotné vzdelávanie a 
rozvoj zručností pre osoby so zdravotným 
postihnutím od raného veku;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlene zaviedli opatrenia na 
posúdenie kľúčových trendov pre 
budúcnosť práce z hľadiska zdravotného 
postihnutia s aktívnym zapojením osôb so 
zdravotným postihnutím, identifikovali a 
uviedli konkrétne opatrenia, aby zvýšili jej 
inkluzívnosť s ohľadom na rozmanitosť a 
prierezové identity osôb so zdravotným 
postihnutím; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam inkluzívnych a prístupných 
iniciatív zameraných na celoživotné 
vzdelávanie a rozvoj zručností pre osoby 
so zdravotným postihnutím od raného veku 
v súlade s rýchlo sa meniacou realitou a 
požiadavkami trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlene zaviedli opatrenia na 
posúdenie kľúčových trendov pre 
budúcnosť práce z hľadiska zdravotného 
postihnutia so zapojením osôb so 

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlene zaviedli opatrenia na 
posúdenie kľúčových trendov pre 
budúcnosť práce z hľadiska zdravotného 
postihnutia so zapojením osôb so 
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zdravotným postihnutím a identifikovali a 
uviedli príslušné inkluzívne iniciatívy 
zamerané na celoživotné vzdelávanie a 
rozvoj zručností pre osoby so zdravotným 
postihnutím od raného veku;

zdravotným postihnutím a identifikovali a 
uviedli príslušné inkluzívne iniciatívy 
zamerané na celoživotné vzdelávanie a 
rozvoj zručností pre osoby so zdravotným 
postihnutím od raného veku a aby pomohli 
osobám so zdravotným postihnutím získať 
prístup k digitálnym nástrojom a softvéru, 
ktoré sú nevyhnutné pre ich nezávislý 
život;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlene zaviedli opatrenia na 
posúdenie kľúčových trendov pre 
budúcnosť práce z hľadiska zdravotného 
postihnutia so zapojením osôb so 
zdravotným postihnutím a identifikovali a 
uviedli príslušné inkluzívne iniciatívy 
zamerané na celoživotné vzdelávanie a 
rozvoj zručností pre osoby so zdravotným 
postihnutím od raného veku;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlene zaviedli opatrenia na 
posúdenie kľúčových trendov pre 
budúcnosť práce z hľadiska zdravotného 
postihnutia so zapojením osôb so 
zdravotným postihnutím a identifikovali a 
uviedli príslušné inkluzívne iniciatívy 
zamerané na celoživotné vzdelávanie a 
rozvoj zručností pre osoby so zdravotným 
postihnutím od raného veku a na 
zabezpečenie primeranej podpory 
v priebehu celého života;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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7a. zdôrazňuje, že osoby 
so zdravotným postihnutím majú často 
schopnosti a kvalifikácie na vysokej 
úrovni, ktoré nie sú ohodnotené; to im 
bráni v realizovaní sa a bráni sociálnej a 
hospodárskej hodnote ich začlenenia do 
spoločnosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 143
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8 vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
kapacitu verejných služieb zamestnanosti s 
cieľom vytvoriť sieť inkluzívnych 
podnikov, vypracovať dobrovoľný zoznam 
uchádzačov o prácu so zdravotným 
postihnutím a najať odborných poradcov 
na individualizované posudzovanie 
potrieb a podporu osôb so zdravotným 
postihnutím a asistentov pri výkone práce 
s cieľom pomáhať pri práci osobám so 
zdravotným postihnutím na otvorenom 
trhu práce;

8 vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
kapacitu verejných služieb zamestnanosti s 
cieľom vytvoriť sieť inkluzívnych 
podnikov, podporovať uchádzačov o prácu 
so zdravotným postihnutím, najmä 
prostredníctvom pomocných pracovníkov 
v rámci odborných činností;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 144
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
kapacitu verejných služieb zamestnanosti s 
cieľom vytvoriť sieť inkluzívnych 
podnikov, vypracovať dobrovoľný zoznam 

8. vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
kapacitu verejných služieb zamestnanosti s 
cieľom vytvoriť sieť inkluzívnych 
podnikov, vypracovať dobrovoľný zoznam 
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uchádzačov o prácu so zdravotným 
postihnutím a najať odborných poradcov 
na individualizované posudzovanie potrieb 
a podporu osôb so zdravotným postihnutím 
a asistentov pri výkone práce s cieľom 
pomáhať pri práci osobám so zdravotným 
postihnutím na otvorenom trhu práce;

uchádzačov o prácu so zdravotným 
postihnutím a najať odborných poradcov 
na individualizované posudzovanie potrieb 
a podporu osôb so zdravotným postihnutím 
a asistentov pri výkone práce s cieľom 
pomáhať pri práci osobám so zdravotným 
postihnutím na otvorenom trhu práce; 
zdôrazňuje význam zásady subsidiarity a 
potrebu sprístupniť primeranú podporu 
na všetkých úrovniach, počnúc od 
miestnej komunity smerom nahor;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
kapacitu verejných služieb zamestnanosti s 
cieľom vytvoriť sieť inkluzívnych 
podnikov, vypracovať dobrovoľný zoznam 
uchádzačov o prácu so zdravotným 
postihnutím a najať odborných poradcov 
na individualizované posudzovanie potrieb 
a podporu osôb so zdravotným postihnutím 
a asistentov pri výkone práce s cieľom 
pomáhať pri práci osobám so zdravotným 
postihnutím na otvorenom trhu práce;

8. vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
kapacitu verejných služieb zamestnanosti s 
cieľom vytvoriť sieť inkluzívnych 
podnikov, podporovať poskytovateľov 
špecializovaných služieb zamestnanosti, 
vypracovať dobrovoľný zoznam 
uchádzačov o prácu so zdravotným 
postihnutím a najať odborných poradcov 
na individualizované posudzovanie potrieb 
a podporu osôb so zdravotným postihnutím 
a asistentov pri výkone práce s cieľom 
pomáhať pri práci osobám so zdravotným 
postihnutím na otvorenom trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
kapacitu verejných služieb zamestnanosti s 
cieľom vytvoriť sieť inkluzívnych 
podnikov, vypracovať dobrovoľný zoznam 
uchádzačov o prácu so zdravotným 
postihnutím a najať odborných poradcov 
na individualizované posudzovanie potrieb 
a podporu osôb so zdravotným postihnutím 
a asistentov pri výkone práce s cieľom 
pomáhať pri práci osobám so zdravotným 
postihnutím na otvorenom trhu práce;

8. vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
kapacitu verejných služieb zamestnanosti s 
cieľom vytvoriť sieť inkluzívnych 
podnikov, najať odborných poradcov na 
individualizované posudzovanie potrieb, 
odbornú prípravu a podporu osôb so 
zdravotným postihnutím, ktoré si hľadajú 
prácu, a asistentov pri výkone práce na 
potrebné obdobie s cieľom pomáhať pri 
výkone práce osobám so zdravotným 
postihnutím na otvorenom trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
kapacitu verejných služieb zamestnanosti 
s cieľom vytvoriť sieť inkluzívnych 
podnikov, vypracovať dobrovoľný zoznam 
uchádzačov o prácu so zdravotným 
postihnutím a najať odborných poradcov 
na individualizované posudzovanie potrieb 
a podporu osôb so zdravotným postihnutím 
a asistentov pri výkone práce s cieľom 
pomáhať pri práci osobám so zdravotným 
postihnutím na otvorenom trhu práce;

8. vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
kapacitu verejných služieb zamestnanosti, 
vypracovali dobrovoľný zoznam 
uchádzačov o prácu so zdravotným 
postihnutím a najali odborných poradcov 
na individualizované posudzovanie potrieb 
a podporu osôb so zdravotným postihnutím 
a asistentov pri výkone práce s cieľom 
pomáhať pri práci osobám so zdravotným 
postihnutím na otvorenom trhu práce 
a vytvoriť sieť inkluzívnych podnikov;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali odbornú prípravu v oblasti 
univerzálneho dizajnu, primeraných úprav 
a rozmanitosti na pracovisku pre 
vysokoškolských študentov so zapojením 
osôb so zdravotným postihnutím a aby 
uľahčili odbornú prípravu odborných 
poradcov, asistentov pri výkone práce a 
poradcov pre rozmanitosť so zameraním na 
špecifiká rôznych zdravotných postihnutí;

9. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali moderné prístupy založené na 
ľudských právach vo vzdelávaní v záujme 
vytvorenia akceptujúcich, inkluzívnych a 
tolerantných systémov vzdelávania, ako aj 
aby podporovali odbornú prípravu v oblasti 
univerzálneho dizajnu, primeraných úprav 
a rozmanitosti na pracovisku pre 
vysokoškolských študentov so zapojením 
osôb so zdravotným postihnutím a aby 
uľahčili odbornú prípravu odborných 
poradcov, asistentov pri výkone práce a 
poradcov pre rozmanitosť so zameraním na 
špecifiká rôznych zdravotných postihnutí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali odbornú prípravu v oblasti 
univerzálneho dizajnu, primeraných úprav 
a rozmanitosti na pracovisku pre 
vysokoškolských študentov so zapojením 
osôb so zdravotným postihnutím a aby 
uľahčili odbornú prípravu odborných 
poradcov, asistentov pri výkone práce a 
poradcov pre rozmanitosť so zameraním na 
špecifiká rôznych zdravotných postihnutí;

9. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali odbornú prípravu v oblasti 
univerzálneho dizajnu, primeraných úprav 
a rozmanitosti na pracovisku pre 
vysokoškolských študentov so zapojením 
osôb so zdravotným postihnutím a aby 
uľahčili odbornú prípravu odborných 
poradcov, asistentov pri výkone práce a 
poradcov pre rozmanitosť so zameraním na 
špecifiká rôznych zdravotných postihnutí; 
zdôrazňuje, že je dôležité lepšie využívať 
inovatívne technológie na zabezpečenie 
rovnakých podmienok a odstránenie 
prekážok zamestnanosti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 150



PE659.020v01-00 78/129 AM\1216182SK.docx

SK

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali odbornú prípravu v oblasti 
univerzálneho dizajnu, primeraných úprav 
a rozmanitosti na pracovisku pre 
vysokoškolských študentov so zapojením 
osôb so zdravotným postihnutím a aby 
uľahčili odbornú prípravu odborných 
poradcov, asistentov pri výkone práce a 
poradcov pre rozmanitosť so zameraním na 
špecifiká rôznych zdravotných postihnutí;

9. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali rozvoj a poskytovanie 
odbornej prípravy v oblasti univerzálneho 
dizajnu, primeraných úprav a rozmanitosti 
na pracovisku pre vysokoškolských 
študentov na relevantných fakultách so 
zapojením osôb so zdravotným 
postihnutím a aby uľahčili odbornú 
prípravu odborných poradcov, asistentov 
pri výkone práce a poradcov pre 
rozmanitosť so zameraním na špecifiká 
rôznych zdravotných postihnutí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali odbornú prípravu v oblasti 
univerzálneho dizajnu, primeraných úprav 
a rozmanitosti na pracovisku pre 
vysokoškolských študentov so zapojením 
osôb so zdravotným postihnutím a aby 
uľahčili odbornú prípravu odborných 
poradcov, asistentov pri výkone práce 
a poradcov pre rozmanitosť so zameraním 
na špecifiká rôznych zdravotných 
postihnutí;

9. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali odbornú prípravu v oblasti 
univerzálneho dizajnu, primeraných úprav 
a rozmanitosti na pracovisku pre 
vysokoškolských študentov so zapojením 
osôb so zdravotným postihnutím a aby 
uľahčili odbornú prípravu odborných 
poradcov, asistentov pri výkone práce 
a poradcov pre zdravotné postihnutie so 
zameraním na špecifiká rôznych 
zdravotných postihnutí;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali politiky a projekty 
zamerané na zlepšenie odbornej prípravy 
a rozvoja odborných spôsobilostí pre 
osoby so zdravotným postihnutím 
prispôsobené potrebám trhu práce s 
primeraným financovaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje potrebu odbornej 
prípravy v rámci súkromného sektora v 
oblastiach, ako je povedomie o 
zdravotnom postihnutí a rovnosť, s 
cieľom zlepšiť pracovné podmienky osôb 
so zdravotným postihnutím a v konečnom 
dôsledku pre ne zabezpečiť dôstojné a 
dobre platené pracovné miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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10. vyzýva členské štáty, aby posúdili 
účinnosť súčasných chránených dielní pri 
získavaní zručností osôb so zdravotným 
postihnutím na získanie zamestnania na 
otvorenom trhu práce s cieľom zabezpečiť, 
aby boli viazané právnymi rámcami pre 
sociálne zabezpečenie, minimálnu mzdu a 
nediskrimináciu, a aby ich vykonávanie 
postupne ukončili; vyzýva Komisiu, aby 
tento proces monitorovala;

10. vyzýva členské štáty, aby posúdili 
účinnosť súčasných chránených dielní pri 
získavaní zručností osôb so zdravotným 
postihnutím na získanie zamestnania na 
otvorenom trhu práce s cieľom zabezpečiť, 
aby boli viazané právnymi rámcami pre 
sociálne zabezpečenie, minimálnu mzdu a 
nediskrimináciu, a aby ich vykonávanie 
postupne ukončili; vyzýva Komisiu, aby 
tento proces monitorovala; ďalej trvá na 
tom, že pracovníkom so zdravotným 
postihnutím v chránených dielňach by sa 
malo zabezpečiť aspoň právne postavenie 
rovnocenné s pracovnými právami ľudí 
pracujúcich v otvorenom pracovnom 
prostredí na základe uplatňovania 
príslušnej kolektívnej zmluvy pre 
hospodárske odvetvie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva členské štáty, aby posúdili 
účinnosť súčasných chránených dielní pri 
získavaní zručností osôb so zdravotným 
postihnutím na získanie zamestnania na 
otvorenom trhu práce s cieľom zabezpečiť, 
aby boli viazané právnymi rámcami pre 
sociálne zabezpečenie, minimálnu mzdu a 
nediskrimináciu, a aby ich vykonávanie 
postupne ukončili; vyzýva Komisiu, aby 
tento proces monitorovala;

10. vyzýva členské štáty, aby posúdili 
účinnosť súčasných chránených dielní pri 
získavaní zručností osôb so zdravotným 
postihnutím na získanie zamestnania na 
otvorenom trhu práce s cieľom zabezpečiť, 
aby boli viazané právnymi rámcami pre 
sociálne zabezpečenie, minimálnu mzdu a 
nediskrimináciu; opakuje, že pri 
posudzovaní účinnosti sa zohľadnia 
názory osôb so zdravotným postihnutím 
pracujúcich v chránených dielňach; 
vyzýva Komisiu, aby tento proces 
monitorovala;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 156
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva členské štáty, aby posúdili 
účinnosť súčasných chránených dielní pri 
získavaní zručností osôb so zdravotným 
postihnutím na získanie zamestnania na 
otvorenom trhu práce s cieľom zabezpečiť, 
aby boli viazané právnymi rámcami pre 
sociálne zabezpečenie, minimálnu mzdu a 
nediskrimináciu, a aby ich vykonávanie 
postupne ukončili; vyzýva Komisiu, aby 
tento proces monitorovala;

10. vyzýva členské štáty, aby posúdili 
účinnosť súčasných chránených dielní pri 
získavaní zručností osôb so zdravotným 
postihnutím na získanie zamestnania na 
otvorenom trhu práce s cieľom zabezpečiť, 
aby boli viazané právnymi rámcami pre 
sociálne zabezpečenie, minimálnu mzdu a 
nediskrimináciu, a aby ich vykonávanie 
postupne ukončili, a najmä ak nie sú v 
súlade s článkom 27 UNCRPD; vyzýva 
Komisiu, aby tento proces monitorovala;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva členské štáty, aby posúdili 
účinnosť súčasných chránených dielní pri 
získavaní zručností osôb so zdravotným 
postihnutím na získanie zamestnania na 
otvorenom trhu práce s cieľom zabezpečiť, 
aby boli viazané právnymi rámcami pre 
sociálne zabezpečenie, minimálnu mzdu a 
nediskrimináciu, a aby ich vykonávanie 
postupne ukončili; vyzýva Komisiu, aby 
tento proces monitorovala;

10. vyzýva členské štáty, aby posúdili 
účinnosť súčasných chránených dielní pri 
získavaní zručností osôb so zdravotným 
postihnutím na získanie zamestnania na 
otvorenom trhu práce s cieľom zabezpečiť, 
aby boli viazané právnymi rámcami pre 
sociálne zabezpečenie, minimálnu mzdu a 
nediskrimináciu, a aby postupne ukončili 
vykonávanie tých, ktoré nie sú v súlade s 
článkom 27 UNCRPD; vyzýva Komisiu, 
aby tento proces monitorovala;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 158
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva členské štáty, aby posúdili 
účinnosť súčasných chránených dielní pri 
získavaní zručností osôb so zdravotným 
postihnutím na získanie zamestnania na 
otvorenom trhu práce s cieľom zabezpečiť, 
aby boli viazané právnymi rámcami pre 
sociálne zabezpečenie, minimálnu mzdu a 
nediskrimináciu, a aby ich vykonávanie 
postupne ukončili; vyzýva Komisiu, aby 
tento proces monitorovala;

10. vyzýva členské štáty, aby posúdili 
účinnosť súčasných chránených dielní pri 
získavaní zručností osôb so zdravotným 
postihnutím na získanie zamestnania na 
otvorenom trhu práce s cieľom zabezpečiť, 
aby boli viazané právnymi rámcami pre 
sociálne zabezpečenie, minimálnu mzdu a 
nediskrimináciu, a aby postupne ukončili 
vykonávanie tých, ktoré nie sú v súlade s 
článkom 27 UNCRPD; vyzýva Komisiu, 
aby tento proces monitorovala;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva členské štáty, aby posúdili 
účinnosť súčasných chránených dielní pri 
získavaní zručností osôb so zdravotným 
postihnutím na získanie zamestnania na 
otvorenom trhu práce s cieľom zabezpečiť, 
aby boli viazané právnymi rámcami pre 
sociálne zabezpečenie, minimálnu mzdu a 
nediskrimináciu, a aby ich vykonávanie 
postupne ukončili; vyzýva Komisiu, aby 
tento proces monitorovala;

10. vyzýva členské štáty, aby priebežne 
posudzovali účinnosť súčasných 
chránených dielní pri získavaní zručností 
osôb so zdravotným postihnutím na 
získanie zamestnania na otvorenom trhu 
práce s cieľom zabezpečiť, aby boli 
viazané právnymi rámcami pre sociálne 
zabezpečenie, minimálnu mzdu a 
nediskrimináciu, a aby ich vykonávanie 
postupne ukončili; vyzýva Komisiu, aby 
tento proces monitorovala;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 160
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva členské štáty, aby posúdili 
účinnosť súčasných chránených dielní pri 
získavaní zručností osôb so zdravotným 
postihnutím na získanie zamestnania na 
otvorenom trhu práce s cieľom zabezpečiť, 
aby boli viazané právnymi rámcami pre 
sociálne zabezpečenie, minimálnu mzdu a 
nediskrimináciu, a aby ich vykonávanie 
postupne ukončili; vyzýva Komisiu, aby 
tento proces monitorovala;

10. vyzýva členské štáty, aby podporili 
ponuku rôznych pracovných modelov, kde 
je možné vybrať si ten, ktorý každému 
najlepšie vyhovuje ako špeciálne centrá 
zamestnanosti alebo program podpory 
alebo pomoc pri zaradení sa do bežného 
trhu, okrem iného je tiež nutná podpora 
odbornej prípravy pri získavaní zručností 
osôb so zdravotným postihnutím na 
získanie zamestnania;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 161
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. pripomína, že chránené dielne by 
mali byť krokom, dočasným obdobím pre 
pracovníkov so zdravotným postihnutím v 
ich pracovnom životnom cykle; v tejto 
súvislosti vyzýva členské štáty, aby 
vytvorili inkluzívne modely chránených 
pracovísk a podporovaného 
zamestnávania v súlade s právami osôb so 
zdravotným postihnutím, ktoré slúžia ako 
opatrenia na účinné začlenenie a 
následný prechod na otvorený trh práce;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
úplnú a účinnú prístupnosť 
informačných a komunikačných 
technológií a systémov na rovnakom 
základe a v tejto súvislosti uplatňovala 
usmernenia na podporu vývojárov umelej 
inteligencie s cieľom zohľadniť potreby 
osôb so zdravotným postihnutím 
prostredníctvom rozvojových procesov, 
čím sa zabráni vytváraniu nových 
diskriminačných predsudkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva členské štáty, aby 
preskúmali akékoľvek prostriedky na 
zlepšenie pracovných podmienok osôb s 
mentálnym postihnutím, ako aj na 
zabezpečenie ich práva na skutočné a 
spravodlivo platené pracovné miesta 
mimo chránených dielní;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva členské štáty, aby v rámci 
každej politiky na podporu osôb 
so zdravotným postihnutím a ich 
zamestnanosti venovali osobitnú 
pozornosť typu zdravotného postihnutia, 
aby tak prijali prístup sústredený na 
rozdiely a potreby všetkých;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 165
Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby sa finančné 
prostriedky EÚ nevynakladali na 
segregované zamestnávanie osôb so 
zdravotným postihnutím bez vyhliadky na 
nájdenie nechráneného pracovného 
miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva členské štáty, aby navrhli 
programy odbornej prípravy s odborníkmi 
na zdravotné postihnutia s cieľom 
pripraviť ich na pracovný výkon; 

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

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. vyzýva členské štáty, aby prijali 
udržateľné politiky inkluzívneho 
vzdelávania a prijali opatrenia týkajúce sa 
vylúčenia a nedostatočného zastúpenia 
študentov so zdravotným postihnutím v 
rámci programu PISA a iných 
medzinárodných hodnotení, ktoré 
posilňujú ich sociálne vylúčenie a 
vytvárajú falošný obraz o systémoch 
vzdelávania zúčastnených krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Marc Angel, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. vyzýva členské štáty, aby ďalej 
rozvíjali a/alebo lepšie vykonávali 
opatrenia, ktoré podporujú zapojenie ľudí 
so zdravotným postihnutím do trhu práce, 
a aby uznali osoby so zdravotným 
postihnutím, ktoré pracujú v chránených 
dielňach, za pracovníkov podľa zákona 
a zabezpečili, že budú mať nárok na 
rovnakú sociálnu ochranu ako ostatní 
pracovníci;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 169
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje, že prístupnosť je 
nutné zaradiť ako predpoklad do všetkých 
iniciatív EÚ týkajúcich sa nových 
technológií a výskumu a že by EÚ mala 
konať s cieľom zaručiť prístupnosť 
a cenovú dostupnosť asistenčných 
technológií;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 10 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
výskum vlastností a rozmanitosti modelov 
chránených pracovísk, určila najlepšie 
postupy a zabezpečila súlad s právnymi 
predpismi EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. naliehavo vyzýva Komisiu a 11. naliehavo vyzýva Komisiu a 
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členské štáty, aby začali kampane na 
zvýšenie informovanosti v prístupných 
formátoch a znakových jazykoch o prínose 
osôb so zdravotným postihnutím s cieľom 
odstrániť súčasnú stigmatizáciu a 
predsudky voči osobám so zdravotným 
postihnutím a bojovať proti obťažovaniu a 
vykorisťovaniu;

členské štáty, aby zintenzívnili svoju 
spoluprácu s osobami so zdravotným 
postihnutím, ich zastupujúcimi 
organizáciami a orgánmi pre rovnosť, aby 
pripravili a začali komplexné kampane na 
zvýšenie informovanosti a cielené školenia 
v prístupných formátoch a znakových 
jazykoch pre zamestnávateľov, 
zodpovedné orgány a širšiu spoločnosť o 
spôsobilostiach a prínose osôb so 
zdravotným postihnutím a prínosoch 
rozmanitosti, rovnosti a nediskriminácie s 
cieľom odstrániť súčasnú stigmatizáciu a 
predsudky voči osobám so zdravotným 
postihnutím, bojovať proti šikanovaniu, 
obťažovaniu a vykorisťovaniu a 
dosiahnuť inkluzívnu rovnosť pre 
všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby začali kampane na 
zvýšenie informovanosti v prístupných 
formátoch a znakových jazykoch o prínose 
osôb so zdravotným postihnutím s cieľom 
odstrániť súčasnú stigmatizáciu a 
predsudky voči osobám so zdravotným 
postihnutím a bojovať proti obťažovaniu a 
vykorisťovaniu;

11. naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby začali kampane na 
zvýšenie informovanosti v prístupných 
formátoch a znakových jazykoch o prínose 
osôb so zdravotným postihnutím s cieľom 
odstrániť súčasnú stigmatizáciu a 
predsudky voči osobám so zdravotným 
postihnutím a bojovať proti obťažovaniu a 
vykorisťovaniu; odborná príprava je 
navyše nevyhnutná pre zamestnávateľov 
a zamestnancov, ktorí robia s osobami so 
zdravotným postihnutím, aby sa venovali 
ich situácii a skúsenosť bola pre všetkých 
úspechom;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 173
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby začali kampane na 
zvýšenie informovanosti v prístupných 
formátoch a znakových jazykoch o prínose 
osôb so zdravotným postihnutím s cieľom 
odstrániť súčasnú stigmatizáciu a 
predsudky voči osobám so zdravotným 
postihnutím a bojovať proti obťažovaniu a 
vykorisťovaniu;

11. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby začali kampane na 
zvýšenie informovanosti v prístupných 
formátoch a znakových jazykoch o prínose 
a potenciáli osôb so zdravotným 
postihnutím s cieľom odstrániť súčasnú 
stigmatizáciu a predsudky voči osobám so 
zdravotným postihnutím a bojovať proti 
obťažovaniu a vykorisťovaniu;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
zahrnutie inkluzívnych podnikov do 
sociálneho hospodárstva na európskej 
úrovni a aby museli pracovať pod jej 
zastrešujúcou ochranou;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. vyzýva Komisiu, aby vypracovala a 
podporovala všeobecný európsky právny 
rámec pre inkluzívne podniky s cieľom 
vytvoriť trvalé pracovné miesta na dobu 
neurčitú s cieľom podporiť realizáciu 
profesionálnych projektov osôb so 
zdravotným postihnutím na bežnom trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva členské štáty, aby prijali 
aktívne opatrenia na ochranu 
nediskriminácie pre všetkých, 
zabezpečovali primerané úpravy vo 
všetkých fázach práce a zabezpečili, aby si 
osoby so zdravotným postihnutím mohli 
uplatňovať pracovné a odborové práva za 
rovnakých podmienok a aby boli chránené 
pred násilím a obťažovaním, a to aj pred 
sexuálnym obťažovaním; vyzýva inštitúcie 
EÚ, aby prijali rovnaké opatrenia;

12. vyzýva členské štáty, aby prijali 
aktívne opatrenia na ochranu 
nediskriminácie pre všetkých, 
zabezpečovali primerané úpravy vo 
všetkých fázach práce a zabezpečili, aby si 
osoby so zdravotným postihnutím mohli 
uplatňovať pracovné a odborové práva za 
rovnakých podmienok a aby boli chránené 
pred násilím a obťažovaním, a to aj pred 
sexuálnym obťažovaním; vyzýva inštitúcie 
EÚ, aby prijali rovnaké opatrenia; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
ratifikovali Istanbulský dohovor, ktorý by 
mal mať prierezový vplyv na všetky 
právne predpisy EÚ s osobitným 
zameraním na ženy so zdravotným 
postihnutím, ktoré čelia viacnásobnej 
diskriminácii a sú zraniteľnejšie voči 
obťažovaniu na pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Katrin Langensiepen
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva členské štáty, aby prijali 
aktívne opatrenia na ochranu 
nediskriminácie pre všetkých, 
zabezpečovali primerané úpravy vo 
všetkých fázach práce a zabezpečili, aby si 
osoby so zdravotným postihnutím mohli 
uplatňovať pracovné a odborové práva za 
rovnakých podmienok a aby boli chránené 
pred násilím a obťažovaním, a to aj pred 
sexuálnym obťažovaním; vyzýva inštitúcie 
EÚ, aby prijali rovnaké opatrenia;

12. vyzýva členské štáty, aby prijali 
aktívne opatrenia na ochranu 
nediskriminácie pre všetkých vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím a 
zabezpečovali primerané úpravy pre osoby 
so zdravotným postihnutím vo všetkých 
fázach práce od náboru pracovníkov cez 
kariérny postup až po bezpečné a zdravé 
pracovné podmienky; vyzýva členské štáty, 
aby zabezpečili, aby si osoby so 
zdravotným postihnutím mohli uplatňovať 
pracovné a odborové práva za rovnakých 
podmienok a aby boli chránené pred 
násilím a obťažovaním, a to aj pred 
sexuálnym obťažovaním, najmä 
obťažovaním žien so zdravotným 
postihnutím; vyzýva inštitúcie EÚ, aby 
prijali rovnaké opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva členské štáty, aby prijali 
aktívne opatrenia na ochranu 
nediskriminácie pre všetkých, 
zabezpečovali primerané úpravy vo 
všetkých fázach práce a zabezpečili, aby si 
osoby so zdravotným postihnutím mohli 
uplatňovať pracovné a odborové práva za 
rovnakých podmienok a aby boli chránené 
pred násilím a obťažovaním, a to aj pred 
sexuálnym obťažovaním; vyzýva inštitúcie 
EÚ, aby prijali rovnaké opatrenia;

12. vyzýva členské štáty, aby prijali 
aktívne opatrenia na ochranu 
nediskriminácie pre všetkých, 
zabezpečovali primerané úpravy vo 
všetkých fázach práce a zabezpečili, aby si 
osoby so zdravotným postihnutím mohli 
uplatňovať pracovné a odborové práva za 
rovnakých podmienok;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 179
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva členské štáty, aby prijali 
aktívne opatrenia na ochranu 
nediskriminácie pre všetkých, 
zabezpečovali primerané úpravy vo 
všetkých fázach práce a zabezpečili, aby si 
osoby so zdravotným postihnutím mohli 
uplatňovať pracovné a odborové práva za 
rovnakých podmienok a aby boli chránené 
pred násilím a obťažovaním, a to aj pred 
sexuálnym obťažovaním; vyzýva inštitúcie 
EÚ, aby prijali rovnaké opatrenia;

12. vyzýva členské štáty, aby prijali 
aktívne opatrenia na ochranu 
nediskriminácie pre všetkých, 
zabezpečovali prístupné pracovisko a 
zastavané prostredie, primerané úpravy vo 
všetkých fázach práce a zabezpečili, aby si 
osoby so zdravotným postihnutím mohli 
uplatňovať pracovné a odborové práva za 
rovnakých podmienok a aby boli chránené 
pred násilím a obťažovaním, a to aj pred 
sexuálnym obťažovaním; vyzýva inštitúcie 
EÚ, aby prijali rovnaké opatrenia;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva členské štáty, aby prijali 
aktívne opatrenia na ochranu 
nediskriminácie pre všetkých, 
zabezpečovali primerané úpravy vo 
všetkých fázach práce a zabezpečili, aby si 
osoby so zdravotným postihnutím mohli 
uplatňovať pracovné a odborové práva za 
rovnakých podmienok a aby boli chránené 
pred násilím a obťažovaním, a to aj pred 
sexuálnym obťažovaním; vyzýva inštitúcie 
EÚ, aby prijali rovnaké opatrenia;

12. vyzýva členské štáty, aby prijali 
aktívne opatrenia na ochranu 
nediskriminácie pre všetkých, 
zabezpečovali primerané úpravy vo 
všetkých fázach práce vrátane pracovnej 
rehabilitácie a zabezpečili, aby si osoby so 
zdravotným postihnutím mohli uplatňovať 
pracovné a odborové práva za rovnakých 
podmienok a aby boli chránené pred 
násilím a obťažovaním, a to aj pred 
sexuálnym obťažovaním; vyzýva inštitúcie 
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EÚ, aby prijali rovnaké opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva členské štáty, aby prijali 
aktívne opatrenia na ochranu 
nediskriminácie pre všetkých, 
zabezpečovali primerané úpravy vo 
všetkých fázach práce a zabezpečili, aby si 
osoby so zdravotným postihnutím mohli 
uplatňovať pracovné a odborové práva za 
rovnakých podmienok a aby boli chránené 
pred násilím a obťažovaním, a to aj pred 
sexuálnym obťažovaním; vyzýva inštitúcie 
EÚ, aby prijali rovnaké opatrenia; 

12. vyzýva členské štáty, aby prijali 
aktívne opatrenia na ochranu 
nediskriminácie pre všetkých, 
zabezpečovali primerané úpravy vo 
všetkých fázach práce, vzdelávania a 
odbornej prípravy a zabezpečili, aby si 
osoby so zdravotným postihnutím mohli 
uplatňovať pracovné a odborové práva za 
rovnakých podmienok a aby boli chránené 
pred násilím a obťažovaním, a to aj pred 
sexuálnym obťažovaním; vyzýva inštitúcie 
EÚ, aby prijali rovnaké opatrenia; 

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 182
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. domnieva sa, že celkový nedostatok 
komisárov čiernej pleti, ázijského pôvodu 
a z etnických menšín a skutočnosť, že v 
EP je len veľmi málo takýchto poslancov, 
vyvolávajú úprimné otázky týkajúce sa 
dôveryhodnosti návrhov EÚ v oblasti 
rozmanitosti a začleňovania; domnieva sa, 
že ak sa majú európske inštitúcie brať 
vážne v otázke rozmanitosti, mali by začať 
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od seba;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Jordi Cañas

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu na uplatňovanie 
usmernení s cieľom podporovať 
vývojárov umelej inteligencie, aby 
zohľadňovali potreby osôb so zdravotným 
postihnutím prostredníctvom vývoja 
procesov, čím sa zabráni vytváraniu 
nových diskriminačných predsudkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaručili, že politiky začleňovania 
vykonávané na úrovni odvetví a podnikov 
sa vypracujú v spolupráci so zástupcami 
zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby poskytli podporu pracovníkom so 
zdravotným postihnutím spôsobeným 
nehodou, ktorí pokračujú v zamestnaní 
alebo na rovnocennej pracovnej pozícii 
zohľadňujúcej nové zručnosti dotknutej 
osoby bez toho, aby došlo k strate práv a 
pracovných podmienok využívaných pred 
úrazom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 12 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaujali preventívny a inkluzívny 
prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci pri podpore náboru osôb so 
zdravotným postihnutím a ich návratu do 
práce, čo by sa mohlo uskutočniť 
prostredníctvom integrovaných postupov 
spájajúcich prevenciu v rámci bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci s rôznymi 
formami opatrení zamestnateľnosti, ako 
je individualizovaná podpora, 
poradenstvo, usmernenie, prístup k 
všeobecnému a odbornému vzdelávaniu a 
príprave;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby riešili súčasné rozdiely na základe 
pohlavia, zdravotného postihnutia a 
etnického pôvodu, a tým bojovali proti 
mzdovej diskriminácii a riziku chudoby 
zamestnaných pracovníkov, ktorí sú 
vystavení prierezovej diskriminácii;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby riešili súčasné rozdiely na základe 
pohlavia, zdravotného postihnutia a 
etnického pôvodu, a tým bojovali proti 
mzdovej diskriminácii a riziku chudoby 
zamestnaných pracovníkov, ktorí sú 
vystavení prierezovej diskriminácii; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila 
smernicu o transparentnosti odmeňovania 
na pracovisku s cieľom bojovať proti 
rozdielom v odmeňovaní, ktorým čelia 
znevýhodnené sociálne skupiny na 
pracovisku, najmä osoby so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby riešili súčasné rozdiely na základe 
pohlavia, zdravotného postihnutia a 
etnického pôvodu, a tým bojovali proti 
mzdovej diskriminácii a riziku chudoby 
zamestnaných pracovníkov, ktorí sú 
vystavení prierezovej diskriminácii;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby riešili súčasné rozdiely na základe 
pohlavia, zdravotného postihnutia a 
etnického pôvodu, ktoré sa odrážajú aj na 
neprimerane slabo platených pracovných 
miestach, a tým bojovali proti mzdovej 
diskriminácii, najmä diskriminácii na 
základe zdravotného postihnutia, a riziku 
chudoby zamestnaných pracovníkov, ktorí 
sú vystavení prierezovej diskriminácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
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Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby riešili súčasné rozdiely na základe 
pohlavia, zdravotného postihnutia 
a etnického pôvodu, a tým bojovali proti 
mzdovej diskriminácii a riziku chudoby 
zamestnaných pracovníkov, ktorí sú 
vystavení prierezovej diskriminácii;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby riešili súčasné mzdové rozdiely bez 
ohľadu na to, koho sa týkajú;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby riešili súčasné rozdiely na základe 
pohlavia, zdravotného postihnutia a 
etnického pôvodu, a tým bojovali proti 
mzdovej diskriminácii a riziku chudoby 
zamestnaných pracovníkov, ktorí sú 
vystavení prierezovej diskriminácii;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby riešili súčasné rozdiely na základe 
pohlavia, zdravotného postihnutia a 
etnického pôvodu, a tým bojovali proti 
mzdovej diskriminácii a riziku chudoby 
zamestnaných pracovníkov, ktorí sú 
vystavení prierezovej diskriminácii, so 
zameraním najmä na LGBTI, ženy, 
Rómov a utečencov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby riešili súčasné rozdiely na základe 

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby riešili súčasné rozdiely na základe 
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pohlavia, zdravotného postihnutia a 
etnického pôvodu, a tým bojovali proti 
mzdovej diskriminácii a riziku chudoby 
zamestnaných pracovníkov, ktorí sú 
vystavení prierezovej diskriminácii;

pohlavia, zdravotného postihnutia a 
etnického pôvodu, a tým bojovali proti 
priamej a nepriamej mzdovej 
diskriminácii a riziku chudoby 
zamestnaných pracovníkov, ktorí v práci 
čelia prekážkam a sú vystavení prierezovej 
diskriminácii;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby riešili súčasné rozdiely na základe 
pohlavia, zdravotného postihnutia a 
etnického pôvodu, a tým bojovali proti 
mzdovej diskriminácii a riziku chudoby 
zamestnaných pracovníkov, ktorí sú 
vystavení prierezovej diskriminácii;

13. vyzýva členské štáty, aby riešili 
súčasné rozdiely na základe pohlavia, 
zdravotného postihnutia a etnického 
pôvodu, a tým bojovali proti mzdovej 
diskriminácii a riziku chudoby 
zamestnaných pracovníkov, ktorí sú 
vystavení diskriminácii;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 193
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaručili, že verejní a súkromní 
zamestnávatelia a služby zamestnanosti 
sprístupnia všetky voľné pracovné miesta;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 194
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby pri vstupe 
na trh práce alebo pri prekročení určitej 
príjmovej hranice nezbavili osoby so 
zdravotným postihnutím ich nárokov na 
pokrytie dodatočných nákladov súvisiacich 
so zdravotným postihnutím;

14. vyzýva členské štáty, aby pri vstupe 
na trh práce alebo pri prekročení určitej 
príjmovej hranice nezbavili osoby so 
zdravotným postihnutím ich nárokov na 
pokrytie dodatočných nákladov súvisiacich 
so zdravotným postihnutím, ako aj aby 
prijali ustanovenia, ktorými sa ich 
(prípadným) osobným asistentom 
poskytnú denné príspevky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby pri vstupe 
na trh práce alebo pri prekročení určitej 
príjmovej hranice nezbavili osoby so 
zdravotným postihnutím ich nárokov na 
pokrytie dodatočných nákladov súvisiacich 
so zdravotným postihnutím;

14. vyzýva členské štáty, aby pri vstupe 
na trh práce alebo pri prekročení určitej 
príjmovej hranice nezbavili osoby so 
zdravotným postihnutím ich nárokov na 
pokrytie dodatočných nákladov súvisiacich 
so zdravotným postihnutím, lebo 
zachovanie nárokov môže osoby so 
zdravotným postihnutím motivovať, aby 
vstúpili na otvorený trh a zotrvali na ňom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby pri vstupe 
na trh práce alebo pri prekročení určitej 
príjmovej hranice nezbavili osoby so 
zdravotným postihnutím ich nárokov na 
pokrytie dodatočných nákladov súvisiacich 
so zdravotným postihnutím;

14. vyzýva členské štáty, aby pri vstupe 
na trh práce alebo pri prekročení určitej 
príjmovej hranice nezbavili osoby so 
zdravotným postihnutím ich nárokov na 
pokrytie dodatočných nákladov súvisiacich 
so zdravotným postihnutím, keďže táto 
praktika prispieva k chudobe pracujúcich 
a chudobe starších ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby pri 
vstupe na trh práce alebo pri prekročení 
určitej príjmovej hranice nezbavili osoby 
so zdravotným postihnutím ich nárokov na 
pokrytie dodatočných nákladov 
súvisiacich so zdravotným postihnutím;

14. vyzýva členské štáty, aby nezbavili 
osoby so zdravotným postihnutím ich 
nárokov na dávky súvisiace so zdravotným 
postihnutím, keď na nich závisí 
zabezpečenie minimálnej dôstojnosti, 
ktorú na základe rovnosti vyžadujú všetci 
občania;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 198
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva členské štáty, aby umožnili 
dostatočnú flexibilitu pri poskytovaní 
sociálnej podpory a dávok s cieľom 
zabezpečiť ich prispôsobiteľnosť 
individuálnym potrebám a kariérnym 
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možnostiam osôb so zdravotným 
postihnutím a aby zabezpečili, že osoby so 
zdravotným postihnutím budú mať 
prístup k cenovo dostupným digitálnym 
nástrojom a softvéru, ktoré sú 
prispôsobené ich potrebám, a aby pri 
vymedzovaní najvhodnejších digitálnych 
nástrojov alebo softvéru pre individuálne 
potreby osoby so zdravotným postihnutím 
vychádzali z odborných znalostí 
organizácií osôb so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
opatrovateľov, ktorí sú členmi rodiny 
a ktorí často zabezpečujú potreby osôb so 
zdravotným postihnutím v oblasti 
starostlivosti a asistencie; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby politiky a 
stratégie EÚ a vnútroštátne politiky a 
stratégie dôrazne podporovali členov 
rodiny a opatrovateľov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 200
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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14a. vyzýva členské štáty, aby umožnili 
dostatočnú flexibilitu pri poskytovaní 
sociálnej podpory a dávok s cieľom 
zabezpečiť ich prispôsobiteľnosť 
individuálnym potrebám a kariérnym 
možnostiam osôb so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
záväzné právne predpisy týkajúce sa 
noriem pre subjekty v otázkach rovnosti, 
čím sa im poskytne silnejší mandát na 
zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s 
osobami so zdravotným postihnutím;

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 202
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
záväzné právne predpisy týkajúce sa 
noriem pre subjekty v otázkach rovnosti, 
čím sa im poskytne silnejší mandát na 
zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s 
osobami so zdravotným postihnutím;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 203
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
záväzné právne predpisy týkajúce sa 
noriem pre subjekty v otázkach rovnosti, 
čím sa im poskytne silnejší mandát na 
zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s 
osobami so zdravotným postihnutím;

15. vyzýva Komisiu, aby začala 
konzultáciu so zástupcami osôb so 
zdravotným postihnutím s cieľom 
navrhnúť normy pre subjekty v otázkach 
rovnosti, čím sa im poskytne silnejší 
mandát na zabezpečenie rovnakého 
zaobchádzania s osobami so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
záväzné právne predpisy týkajúce sa 
noriem pre subjekty v otázkach rovnosti, 
čím sa im poskytne silnejší mandát na 
zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s 
osobami so zdravotným postihnutím;

15. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
záväzné právne predpisy týkajúce sa 
noriem pre subjekty v otázkach rovnosti, 
čím sa im poskytne silnejší mandát a 
primerané zdroje na zabezpečenie 
rovnakého zaobchádzania s osobami so 
zdravotným postihnutím a na zabezpečenie 
prístupného šírenia informácií pre 
všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
záväzné právne predpisy týkajúce sa 
noriem pre subjekty v otázkach rovnosti, 
čím sa im poskytne silnejší mandát na 
zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s 
osobami so zdravotným postihnutím;

15. vyzýva členské štáty, aby pomáhali 
subjektom v otázkach rovnosti, čím sa im 
poskytne potrebný mandát na zabezpečenie 
rovnakého zaobchádzania s osobami so 
zdravotným postihnutím;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
záväzné právne predpisy týkajúce sa 
noriem pre subjekty v otázkach rovnosti, 
čím sa im poskytne silnejší mandát na 
zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s 
osobami so zdravotným postihnutím;

15. vyzýva členské štáty, aby navrhli 
záväzné vnútroštátne právne predpisy 
týkajúce sa noriem pre subjekty v otázkach 
rovnosti, čím sa im poskytne silnejší 
mandát na zabezpečenie rovnakého 
zaobchádzania s osobami so zdravotným 
postihnutím;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 207
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
záväzné právne predpisy týkajúce sa 
noriem pre subjekty v otázkach rovnosti, 
čím sa im poskytne silnejší mandát na 
zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s 
osobami so zdravotným postihnutím;

15. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
usmernenia týkajúce sa noriem pre 
subjekty v otázkach rovnosti, čím sa im 
poskytne silnejší mandát na zabezpečenie 
rovnakého zaobchádzania s osobami so 
zdravotným postihnutím;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva členské štáty, aby 
byrokracia potrebná pre uznanie 
zdravotného postihnutia bola dostupná 
a rýchla s cieľom podporiť osoby so 
zdravotným postihnutím v jednoduchšom 
riešení svojej 
ekonomickej/osobnej/pracovnej situácie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 209
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili udržateľné financovanie 
budovanie kapacít zastupujúcich 
organizácií osôb so zdravotným 
postihnutím, pričom uznajú ich dôležitú 
úlohu v boji proti podozreniam z 
diskriminácie osôb so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
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Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. vyzýva členské štáty, aby urýchlili 
zdravotnú, sociálnu a rodinnú 
koordináciu s cieľom stanoviť 
a ponúknuť skorú starostlivosť, aby sa 
dosiahol maximálny úžitok z liečby 
a menší index zdravotného postihnutia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 211
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby harmonizovali vymedzenie 
zdravotného postihnutia a zabezpečili 
vzájomné uznávanie zdravotných 
postihnutí vo všetkých členských štátoch s 
cieľom zabezpečiť voľný pohyb osôb so 
zdravotným postihnutím a uplatňovanie ich 
práv vyplývajúcich z občianstva EÚ;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby viedli štúdiu právnych predpisov a 
najlepších postupov členských štátov v 
záujme toho, aby harmonizovali 
vymedzenie zdravotného postihnutia a 
zabezpečili vzájomné uznávanie 
zdravotných postihnutí vo všetkých 
členských štátoch s cieľom zabezpečiť 
voľný pohyb osôb so zdravotným 
postihnutím a uplatňovanie ich práv 
vyplývajúcich z občianstva EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby harmonizovali vymedzenie 

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby harmonizovali vymedzenie 
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zdravotného postihnutia a zabezpečili 
vzájomné uznávanie zdravotných 
postihnutí vo všetkých členských štátoch s 
cieľom zabezpečiť voľný pohyb osôb so 
zdravotným postihnutím a uplatňovanie ich 
práv vyplývajúcich z občianstva EÚ;

zdravotného postihnutia a zabezpečili 
vzájomné uznávanie zdravotných 
postihnutí vo všetkých členských štátoch s 
cieľom zabezpečiť voľný pohyb osôb so 
zdravotným postihnutím a ich osobných 
asistentov a uplatňovanie ich práv 
vyplývajúcich z občianstva EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
harmonizovali vymedzenie zdravotného 
postihnutia a zabezpečili vzájomné 
uznávanie zdravotných postihnutí vo 
všetkých členských štátoch s cieľom 
zabezpečiť voľný pohyb osôb so 
zdravotným postihnutím a uplatňovanie ich 
práv vyplývajúcich z občianstva EÚ;

16. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby harmonizovali vymedzenie 
zdravotného postihnutia a zabezpečili 
vzájomné uznávanie zdravotných 
postihnutí vo všetkých členských štátoch s 
cieľom zabezpečiť voľný pohyb osôb so 
zdravotným postihnutím a uplatňovanie ich 
práv vyplývajúcich z občianstva EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 214
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
ústredné informačné stredisko v 
národných znakových jazykoch a v 
prístupných formátoch pre osoby so 
zdravotným postihnutím o dostupných 
službách pre osoby so zdravotným 
postihnutím v rôznych členských štátoch;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. požaduje harmonizovaný rámec 
pre osobných asistentov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
používanie preukazu EÚ pre osoby so 
zdravotným postihnutím na všetky členské 
štáty a rozšírila jeho pôsobnosť tak, aby sa 
mohol použiť na uznávanie zdravotného 
postihnutia a na prístup k službám v celej 
EÚ;

17. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
používanie preukazu EÚ pre osoby so 
zdravotným postihnutím na všetky členské 
štáty a rozšírila jeho pôsobnosť, čím sa 
umožní uznávanie zdravotného postihnutia 
a prístup k službám v celej EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zriadila ústredné 
informačné stredisko v národných 
znakových jazykoch a v prístupných 
formátoch pre osoby so zdravotným 
postihnutím o dostupných službách pre 
osoby so zdravotným postihnutím v 
rôznych členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
používanie preukazu EÚ pre osoby so 
zdravotným postihnutím na všetky členské 
štáty a rozšírila jeho pôsobnosť tak, aby sa 
mohol použiť na uznávanie zdravotného 
postihnutia a na prístup k službám v celej 
EÚ;

17. uznáva, že voľný pohyb je 
v Európskej únii základným právom; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
rozšírili používanie preukazu EÚ pre osoby 
so zdravotným postihnutím na všetky 
členské štáty a rozšírila jeho pôsobnosť 
tak, aby sa mohol použiť na uznávanie 
zdravotného postihnutia a na prístup k 
službám v celej EÚ, čím sa osobám so 
zdravotným postihnutím uľahčí práca v 
zahraničí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva členské štáty, aby 
vykonávali politiky zamerané na 
prevenciu prípadov obťažovania na 
pracovisku na základe zdravotného 
postihnutia; okrem toho vyzýva členské 
štáty, aby spolu so zamestnávateľmi 
vykonávali politiky na predchádzanie 
prípadov šikanovania na internete na 
pracovisku voči osobám so zdravotným 
postihnutím;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 219
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi
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Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
Chartu základných práv EÚ pre osoby so 
zdravotným postihnutím, a to s cieľom 
zaviesť spoločné normy a práva 
(občianske, politické, hospodárske a 
sociálne) osôb so zdravotným postihnutím 
a zaistiť ich rešpektovanie a uznávanie vo 
všetkých členských štátoch EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 220
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby v stratégii EÚ 
pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 
2020 kládla osobitný dôraz na 
zamestnanosť, pokryla všetky ustanovenia 
UNCRPD, stanovila záväzné ciele 
rozmanitosti na pracovisku, riešila 
prierezovú diskrimináciu a monitorovala 
efektívnosť stratégie so zapojením osôb so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla opatrenia na riešenie 
problémov súvisiacich s COVID-19 a 
porušovania práv osôb so zdravotným 
postihnutím;

18. vyzýva Komisiu, aby v stratégii EÚ 
pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 
2020 kládla osobitný dôraz na 
zamestnanosť, ako aj pokryla všetky 
ustanovenia UNCRPD, stanovila jasné a 
záväzné ciele rozmanitosti na pracovisku 
zohľadňujúce rôznorodosť osôb so 
zdravotným postihnutím, riešila 
viacnásobnú a prierezovú diskrimináciu a 
monitorovala efektívnosť stratégie so 
zapojením osôb so zdravotným 
postihnutím a ich zastupujúcich 
organizácií; vyzýva Komisiu, aby prepojila 
budúcu stratégiu pre oblasť zdravotného 
postihnutia s procesom európskeho 
semestra; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
opatrenia na riešenie problémov 
súvisiacich s COVID-19 a porušovania 
práv osôb so zdravotným postihnutím;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 221
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby v stratégii EÚ 
pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 
2020 kládla osobitný dôraz na 
zamestnanosť, pokryla všetky ustanovenia 
UNCRPD, stanovila záväzné ciele 
rozmanitosti na pracovisku, riešila 
prierezovú diskrimináciu a monitorovala 
efektívnosť stratégie so zapojením osôb so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla opatrenia na riešenie 
problémov súvisiacich s COVID-19 a 
porušovania práv osôb so zdravotným 
postihnutím;

18. vyzýva Komisiu, aby v stratégii EÚ 
pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 
2020 kládla osobitný dôraz na 
zamestnanosť, pokryla všetky ustanovenia 
UNCRPD, stanovila záväzné ciele 
rozmanitosti na pracovisku, riešila 
prierezovú diskrimináciu a monitorovala 
efektívnosť stratégie so zapojením osôb so 
zdravotným postihnutím;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 222
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby v stratégii EÚ 
pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 
2020 kládla osobitný dôraz na 
zamestnanosť, pokryla všetky ustanovenia 
UNCRPD, stanovila záväzné ciele 
rozmanitosti na pracovisku, riešila 
prierezovú diskrimináciu a monitorovala 
efektívnosť stratégie so zapojením osôb so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla opatrenia na riešenie 
problémov súvisiacich s COVID-19 
a porušovania práv osôb so zdravotným 
postihnutím;

18. vyzýva Komisiu, aby v stratégii EÚ 
pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 
2020 kládla osobitný dôraz na 
zamestnanosť, pokryla všetky ustanovenia 
UNCRPD, riešila diskrimináciu osôb so 
zdravotným postihnutím a monitorovala 
efektívnosť stratégie týkajúcej sa osôb so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla opatrenia na riešenie 
problémov súvisiacich s COVID-19 
a porušovania práv osôb so zdravotným 
postihnutím;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 223
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby v stratégii EÚ 
pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 
2020 kládla osobitný dôraz na 
zamestnanosť, pokryla všetky ustanovenia 
UNCRPD, stanovila záväzné ciele 
rozmanitosti na pracovisku, riešila 
prierezovú diskrimináciu a monitorovala 
efektívnosť stratégie so zapojením osôb so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla opatrenia na riešenie 
problémov súvisiacich s COVID-19 a 
porušovania práv osôb so zdravotným 
postihnutím;

18. vyzýva Komisiu, aby v stratégii EÚ 
pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 
2020 kládla osobitný dôraz na 
zamestnanosť, pokryla všetky ustanovenia 
UNCRPD, poskytla informácie o 
rozmanitosti na pracovisku, riešila 
diskrimináciu a monitorovala efektívnosť 
stratégie so zapojením osôb so zdravotným 
postihnutím; vyzýva Komisiu, aby so 
súhlasom členských štátov navrhla 
opatrenia na riešenie problémov 
súvisiacich s COVID-19 a porušovania 
práv osôb so zdravotným postihnutím;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 224
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby v stratégii EÚ 
pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 
2020 kládla osobitný dôraz na 
zamestnanosť, pokryla všetky ustanovenia 
UNCRPD, stanovila záväzné ciele 
rozmanitosti na pracovisku, riešila 
prierezovú diskrimináciu a monitorovala 
efektívnosť stratégie so zapojením osôb so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla opatrenia na riešenie 
problémov súvisiacich s COVID-19 a 
porušovania práv osôb so zdravotným 

18. vyzýva Komisiu, aby v stratégii EÚ 
pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 
2020 kládla osobitný dôraz na 
zamestnanosť, pokryla všetky ustanovenia 
UNCRPD, stanovila ciele rozmanitosti na 
pracovisku, riešila prierezovú 
diskrimináciu a monitorovala efektívnosť 
stratégie so zapojením osôb so zdravotným 
postihnutím; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
opatrenia na riešenie problémov 
súvisiacich s COVID-19 a porušovania 
práv osôb so zdravotným postihnutím;
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postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby v stratégii EÚ 
pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 
2020 kládla osobitný dôraz na 
zamestnanosť, pokryla všetky ustanovenia 
UNCRPD, stanovila záväzné ciele 
rozmanitosti na pracovisku, riešila 
prierezovú diskrimináciu a monitorovala 
efektívnosť stratégie so zapojením osôb so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu, 
aby navrhla opatrenia na riešenie 
problémov súvisiacich s COVID-19 a 
porušovania práv osôb so zdravotným 
postihnutím;

18. vyzýva Komisiu, aby v stratégii EÚ 
pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 
2020 kládla osobitný dôraz na 
zamestnanosť, pokryla všetky ustanovenia 
UNCRPD, stanovila ciele rozmanitosti na 
pracovisku, riešila prierezovú 
diskrimináciu a monitorovala efektívnosť 
stratégie so zapojením osôb so zdravotným 
postihnutím; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
opatrenia na riešenie problémov 
súvisiacich s COVID-19 a porušovania 
práv osôb so zdravotným postihnutím;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. víta verejné konzultácie Komisie o 
stratégii na roky 2021 – 2030 pre oblasť 
práv osôb so zdravotným postihnutím, 
zdôrazňuje, že spolupráca s orgánmi, 
organizáciami a občianskou 
spoločnosťou na európskej, vnútroštátnej 
a miestnej úrovni je nevyhnutná na 
zabezpečenie vykonávania Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným 
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postihnutím; zdôrazňuje, že koncepcia 
„žiadne rozhodnutia o zdravotne 
postihnutých bez zdravotne postihnutých“ 
by sa mala uplatňovať vo všetkých 
rozhodovacích procesoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
opatrenia na riešenie výziev a 
porušovania práv osôb so zdravotným 
postihnutím súvisiaceho s pandémiou 
COVID-19; zdôrazňuje, že diskriminácia z 
dôvodu zdravotného postihnutia sa počas 
pandémie COVID-19 zhoršila, čo 
ohrozuje životy osôb so zdravotným 
postihnutím a ich fyzické a duševné 
zdravie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 228
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva na zhromažďovanie údajov 
o zdravotných postihnutiach v celej EÚ s 
prístupom založeným na ľudských 
právach, rozčlenených podľa pohlavia, 
veku, typu zdravotného postihnutia, 
rasového/etnického pôvodu, sexuálnej 
orientácie atď. vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím, ktoré sú zatiaľ 

vypúšťa sa
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zo štatistiky vynechané;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva na zhromažďovanie údajov 
o zdravotných postihnutiach v celej EÚ s 
prístupom založeným na ľudských 
právach, rozčlenených podľa pohlavia, 
veku, typu zdravotného postihnutia, 
rasového/etnického pôvodu, sexuálnej 
orientácie atď. vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím, ktoré sú zatiaľ zo štatistiky 
vynechané;

19. vyzýva na zhromažďovanie údajov 
o zdravotných postihnutiach s osobitným 
dôrazom na zamestnanie v celej EÚ s 
prístupom založeným na ľudských 
právach, rozčlenených podľa pohlavia, 
veku, typu zdravotného postihnutia, 
rasového/etnického pôvodu, sexuálnej 
orientácie atď. vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím, ktoré sú zatiaľ zo štatistiky 
vynechané; vyzýva Komisiu, aby posúdila, 
ako vysoká miera neaktivity ovplyvňuje 
dostupnú štatistiku zamestnanosti osôb so 
zdravotným postihnutím, čo vedie k miere 
zamestnanosti a nezamestnanosti, ktoré 
neodrážajú reálnu situáciu tohto 
obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva na zhromažďovanie údajov 
o zdravotných postihnutiach v celej EÚ s 
prístupom založeným na ľudských 
právach, rozčlenených podľa pohlavia, 
veku, typu zdravotného postihnutia, 

19. vyzýva na zhromažďovanie údajov 
o zdravotných postihnutiach v celej EÚ so 
špecifickým prístupom založeným na 
zamestnaní a ľudských právach, 
rozčlenených podľa pohlavia, veku, typu 



PE659.020v01-00 116/129 AM\1216182SK.docx

SK

rasového/etnického pôvodu, sexuálnej 
orientácie atď. vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím, ktoré sú zatiaľ zo štatistiky 
vynechané;

zdravotného postihnutia, 
rasového/etnického pôvodu, sexuálnej 
orientácie atď. vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím, ktoré sú zatiaľ zo štatistiky 
vynechané; vyzýva komisiu, aby zhodnotia 
ako vysoké miery neaktivity ovplyvňujú 
dostupné štatistiky zamestnanosti osôb so 
zdravotným postihnutím, čo vedie 
k zobrazeniu mier zamestnanosti 
a nezamestnanosti, ktoré neodrážajú 
skutočnosť obyvateľstva;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 231
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva na zhromažďovanie údajov 
o zdravotných postihnutiach v celej EÚ s 
prístupom založeným na ľudských 
právach, rozčlenených podľa pohlavia, 
veku, typu zdravotného postihnutia, 
rasového/etnického pôvodu, sexuálnej 
orientácie atď. vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím, ktoré sú zatiaľ zo štatistiky 
vynechané;

19. vyzýva na zhromažďovanie 
kvalitných údajov o zdravotných 
postihnutiach v celej EÚ s prístupom 
založeným na ľudských právach, 
rozčlenených podľa pohlavia, veku, typu 
zdravotného postihnutia, 
rasového/etnického pôvodu, sexuálnej 
orientácie atď. vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím, ktoré sú zatiaľ zo štatistiky 
vynechané; vyzýva na zhromažďovanie 
údajov týkajúcich sa vplyvu krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19 na 
osoby so zdravotným postihnutím s 
cieľom navrhnúť politiky v záujme 
prípravy na budúce krízy;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva na zhromažďovanie údajov 
o zdravotných postihnutiach v celej EÚ s 
prístupom založeným na ľudských 
právach, rozčlenených podľa pohlavia, 
veku, typu zdravotného postihnutia, 
rasového/etnického pôvodu, sexuálnej 
orientácie atď. vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím, ktoré sú zatiaľ zo štatistiky 
vynechané;

19. vyzýva na zhromažďovanie údajov 
o zdravotných postihnutiach v celej EÚ s 
prístupom založeným na ľudských 
právach, a to aj v oblasti zamestnanosti, 
rozčlenených podľa pohlavia, veku, typu 
zdravotného postihnutia1s, 
rasového/etnického pôvodu, sexuálnej 
orientácie, úrovne vzdelania atď. vrátane 
osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú 
zatiaľ zo štatistiky vynechané;

_________________
1s S použitím krátkeho súboru otázok 
washingtonskej skupiny sa môžu 
zhromažďovať podľa druhu zdravotného 
postihnutia: 
http://www.washingtongroup-
disability.com/washington-group-
question-sets/short-set-of-disability-
questions/ 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva na zhromažďovanie údajov 
o zdravotných postihnutiach v celej EÚ s 
prístupom založeným na ľudských 
právach, rozčlenených podľa pohlavia, 
veku, typu zdravotného postihnutia, 
rasového/etnického pôvodu, sexuálnej 
orientácie atď. vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím, ktoré sú zatiaľ zo štatistiky 
vynechané;

19. vyzýva na zhromažďovanie údajov 
o zdravotných postihnutiach v celej EÚ s 
prístupom založeným na ľudských 
právach, rozčlenených podľa pohlavia, 
veku, typu zdravotného postihnutia, 
vzdelania a odbornej prípravy, 
rasového/etnického pôvodu, sexuálnej 
orientácie atď. vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím, ktoré sú zatiaľ zo štatistiky 
vynechané;

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

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva členské štáty, aby urýchlili 
deinštitucionalizáciu, zabezpečili účinné, 
regionálne a decentralizované systémy 
starostlivosti vrátane sociálnych 
aktivačných služieb na všetkých 
úrovniach spoločnosti a zabezpečili 
hladké zapojenie do trhu práce a 
spoločnosti ako celku;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pri navrhovaní a vykonávaní opatrení 
zameraných na rozvoj digitálnych a 
ekologických zručností zohľadňovali 
práva osôb so zdravotným postihnutím s 
cieľom umožniť všetkým občanom účasť 
na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
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Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva všetky inštitúcie EÚ 
a členské štáty, aby nadviazali úzku 
spoluprácu s osobami so zdravotným 
postihnutíma ich zastupujúcimi 
organizáciami a zabezpečili im prístupnú 
a zmysluplnú účasť vo všetkých fázach 
príslušných právnych predpisov a 
programov vrátane bežných;

20. vyzýva všetky inštitúcie EÚ 
a členské štáty, aby nadviazali úzku 
spoluprácu s osobami so zdravotným 
postihnutím;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 237
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva všetky inštitúcie EÚ a 
členské štáty, aby nadviazali úzku 
spoluprácu s osobami so zdravotným 
postihnutím a ich zastupujúcimi 
organizáciami a zabezpečili im prístupnú a 
zmysluplnú účasť vo všetkých fázach 
príslušných právnych predpisov a 
programov vrátane bežných;

20. vyzýva všetky inštitúcie EÚ a 
členské štáty, aby nadviazali úzku 
spoluprácu s osobami so zdravotným 
postihnutím a ich zastupujúcimi 
organizáciami vrátane sociálnych 
partnerov a zabezpečili im prístupnú a 
zmysluplnú účasť vo všetkých fázach 
príslušných právnych predpisov a 
programov vrátane bežných a kolektívnych 
zmlúv;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva všetky inštitúcie EÚ a 20. vyzýva všetky inštitúcie EÚ a 
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členské štáty, aby nadviazali úzku 
spoluprácu s osobami so zdravotným 
postihnutím a ich zastupujúcimi 
organizáciami a zabezpečili im prístupnú a 
zmysluplnú účasť vo všetkých fázach 
príslušných právnych predpisov a 
programov vrátane bežných;

členské štáty, aby nadviazali úzku 
spoluprácu s osobami so zdravotným 
postihnutím a ich zastupujúcimi 
organizáciami a zabezpečili im prístupnú a 
zmysluplnú účasť vo všetkých fázach 
príslušných právnych predpisov, stratégií, 
politík a programov vrátane bežných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva inštitúcie EÚ a členské 
štáty, aby vychádzali z odborných znalostí 
organizácií osôb so zdravotným 
postihnutím a aby ich aktívne zapájali do 
všetkých rozhodnutí týkajúcich sa 
zdravotného postihnutia;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby práva osôb so zdravotným postihnutím 
začlenili do všetkých návrhov týkajúcich sa 
zamestnanosti;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby práva osôb so zdravotným postihnutím 
začlenili do všetkých návrhov týkajúcich sa 
zamestnanosti, napríklad do 
pripravovaného návrhu o spravodlivej 
minimálnej mzde, ako aj do všetkých 
návrhov týkajúcich sa očakávanej 
transformácie v budúcnosti práce vrátane 
rozvoja príslušných zručností;
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby práva osôb so zdravotným postihnutím 
začlenili do všetkých návrhov týkajúcich sa 
zamestnanosti;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby práva osôb so zdravotným postihnutím 
začlenili do všetkých návrhov týkajúcich sa 
zamestnanosti, pričom zohľadnia osobitnú 
situáciu osôb vystavených prierezovej 
diskriminácii;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu vymenovať kontaktnú osobu pre 
osoby so zdravotným postihnutím vo 
všetkých inštitúciách EÚ, a to aj na 
všetkých generálnych riaditeľstvách a vo 
všetkých agentúrach Komisie, spolu so 
zriadením medziinštitucionálneho 
koordinačného mechanizmu s cieľom 
zabezpečiť začleňovanie problematiky 
zdravotného postihnutia do všetkých 
právnych predpisov EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 243
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van 
Sparrentak, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, najmä pracovnú 
skupinu pre rovnosť, a členské štáty, aby 
systematicky začleňovali práva osôb so 
zdravotným postihnutím s osobitným 
dôrazom na osoby, ktoré sú vystavené 
prierezovej diskriminácii;

22. vyzýva Komisiu, najmä pracovnú 
skupinu pre rovnosť, a členské štáty, aby 
systematicky začleňovali práva osôb so 
zdravotným postihnutím s osobitným 
dôrazom na osoby, ktoré sú vystavené 
prierezovej diskriminácii, do všetkých 
príslušných právnych predpisov, politík a 
programov, keďže rovnosť v zamestnaní 
je neoddeliteľná od rovnakého prístupu k 
vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, 
bývaniu, spravodlivosti, sociálnej 
ochrane, a aby rozšírili zameranie na 
prístupnosť s cieľom dosiahnuť pokrok 
smerom k prístupnému zastavanému 
prostrediu, verejným priestorom, doprave, 
informačným, komunikačným 
technológiám atď.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, najmä pracovnú 
skupinu pre rovnosť, a členské štáty, aby 
systematicky začleňovali práva osôb so 
zdravotným postihnutím s osobitným 
dôrazom na osoby, ktoré sú vystavené 
prierezovej diskriminácii;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby systematicky začleňovali práva osôb so 
zdravotným postihnutím;

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

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, najmä pracovnú 
skupinu pre rovnosť, a členské štáty, aby 
systematicky začleňovali práva osôb so 
zdravotným postihnutím s osobitným 
dôrazom na osoby, ktoré sú vystavené 
prierezovej diskriminácii;

22. vyzýva Komisiu, najmä pracovnú 
skupinu pre rovnosť, a členské štáty, aby 
systematicky začleňovali práva osôb so 
zdravotným postihnutím s osobitným 
dôrazom na osoby, ktoré sú vystavené 
diskriminácii;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Radu, aby prijala 
navrhovanú horizontálnu 
protidiskriminačnú smernicu, a tým 
rozšírila ochranu na osoby so zdravotným 
postihnutím bez zamestnania;

23. vyzýva Radu, aby odblokovala 
navrhovanú horizontálnu 
protidiskriminačnú smernicu, a tým 
rozšírila ochranu osôb so zdravotným 
postihnutím nad rámec oblasti 
zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Radu, aby prijala 23. vyzýva Komisiu, aby nahradila 
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navrhovanú horizontálnu 
protidiskriminačnú smernicu, a tým 
rozšírila ochranu na osoby so zdravotným 
postihnutím bez zamestnania;

horizontálnu protidiskriminačnú smernicu 
smernicou zameranou na osoby so 
zdravotným postihnutím, a tým rozšírila 
ochranu na osoby so zdravotným 
postihnutím bez zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Radu, aby prijala 
navrhovanú horizontálnu 
protidiskriminačnú smernicu, a tým 
rozšírila ochranu na osoby so zdravotným 
postihnutím bez zamestnania;

23. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili ochranu osôb so zdravotným 
postihnutím bez zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že väčšina bežných programov 
vrátane programov, na ktoré sa vzťahujú 
štrukturálne fondy, nemá dosah a najviac 
znevýhodnené osoby, najmä osoby so 
zdravotným postihnutím; vyzýva preto 
Dvor audítorov, aby dôkladne kontroloval 
výkonnosť programov EÚ s osobitným 
dôrazom na programy EÚ v oblasti 
vzdelávania a zamestnanosti, napr. ESF+, 
iniciatívu na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, EFRR, Erasmus+;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že 
finančné prostriedky EÚ budú v súlade s 
normami EÚ a medzinárodnými normami 
v oblasti ľudských práv, že sa nimi nebudú 
podporovať žiadne opatrenia a programy 
prispievajúce k segregácii, a aby zaručila, 
že opatrenia financované z prostriedkov 
EÚ sa dostanú k osobám so zdravotným 
postihnutím a zabezpečia ich aktívne 
zapojenie;

24. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že 
finančné prostriedky EÚ budú v súlade s 
normami EÚ a medzinárodnými normami 
v oblasti ľudských práv, že sa nimi nebudú 
podporovať žiadne opatrenia a programy 
prispievajúce k segregácii, a aby zaručila, 
že opatrenia financované z prostriedkov 
EÚ sa dostanú k osobám so zdravotným 
postihnutím a zabezpečia ich aktívne 
zapojenie; vyzýva preto, aby sa okamžite 
pozastavilo financovanie EÚ pre národy, 
ktoré presadzujú právo šaría, keďže to nie 
je zlučiteľné s ľudskými právami, 
právami žien a LGBT;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že 
finančné prostriedky EÚ budú v súlade s 
normami EÚ a medzinárodnými normami 
v oblasti ľudských práv, že sa nimi nebudú 
podporovať žiadne opatrenia a programy 
prispievajúce k segregácii, a aby zaručila, 
že opatrenia financované z prostriedkov 
EÚ sa dostanú k osobám so zdravotným 
postihnutím a zabezpečia ich aktívne 

24. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že 
finančné prostriedky EÚ budú v súlade s 
normami EÚ a medzinárodnými normami 
v oblasti ľudských práv, že sa nimi nebudú 
podporovať žiadne opatrenia a programy 
prispievajúce k segregácii; vyzýva 
Komisiu, aby zaručila, že opatrenia 
financované z prostriedkov EÚ sa dostanú 
k osobám so zdravotným postihnutím a 
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zapojenie; zabezpečia ich aktívne zapojenie, pričom 
sa podporia prostredia, služby, postupy a 
zariadenia, uprednostní sa 
deinštitucionalizácia vrátane silnej 
podpory osobnej asistencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že 
finančné prostriedky EÚ budú v súlade s 
normami EÚ a medzinárodnými normami 
v oblasti ľudských práv, že sa nimi nebudú 
podporovať žiadne opatrenia a programy 
prispievajúce k segregácii, a aby zaručila, 
že opatrenia financované z prostriedkov 
EÚ sa dostanú k osobám so zdravotným 
postihnutím a zabezpečia ich aktívne 
zapojenie;

24. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že 
finančné prostriedky EÚ budú v súlade s 
normami EÚ a medzinárodnými normami 
v oblasti ľudských práv a dohovormi ako 
UNCRPD, že sa nimi nebudú podporovať 
žiadne opatrenia a programy prispievajúce 
k segregácii, a aby zaručila, že opatrenia 
financované z prostriedkov EÚ sa dostanú 
k osobám so zdravotným postihnutím a 
zabezpečia ich aktívne zapojenie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že 
finančné prostriedky EÚ budú v súlade s 
normami EÚ a medzinárodnými normami 
v oblasti ľudských práv, že sa nimi nebudú 
podporovať žiadne opatrenia a programy 
prispievajúce k segregácii, a aby zaručila, 
že opatrenia financované z prostriedkov 
EÚ sa dostanú k osobám so zdravotným 

24. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že 
finančné prostriedky EÚ budú v súlade s 
normami EÚ a medzinárodnými normami 
v oblasti ľudských práv, že sa nimi nebudú 
podporovať žiadne opatrenia a programy 
prispievajúce k segregácii alebo 
sociálnemu vylúčeniu, a aby zaručila, že 
opatrenia financované z prostriedkov EÚ 
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postihnutím a zabezpečia ich aktívne 
zapojenie;

sa dostanú k osobám so zdravotným 
postihnutím a zabezpečia ich aktívne 
zapojenie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že 
finančné prostriedky EÚ budú v súlade s 
normami EÚ a medzinárodnými normami 
v oblasti ľudských práv, že sa nimi nebudú 
podporovať žiadne opatrenia a programy 
prispievajúce k segregácii, a aby zaručila, 
že opatrenia financované z prostriedkov 
EÚ sa dostanú k osobám so zdravotným 
postihnutím a zabezpečia ich aktívne 
zapojenie;

24. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že 
finančné prostriedky EÚ budú v súlade s 
usmerneniami v oblasti práv osôb 
so zdravotným postihnutím, že sa nimi 
nebudú podporovať žiadne opatrenia a 
programy prispievajúce k segregácii, a aby 
zaručila, že opatrenia financované z 
prostriedkov EÚ sa dostanú k osobám so 
zdravotným postihnutím a zabezpečia ich 
aktívne zapojenie;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. zdôrazňuje, že z finančných 
prostriedkov EÚ by sa nikdy nemali 
financovať neprístupné produkty, služby 
alebo infraštruktúra; nabáda členské štáty 
k tomu, aby zaručili plnohodnotnú 
mobilitu pre ľudí so zdravotným 
postihnutím aj odstraňovaním 
architektonických prekážok, ktoré ľuďom 
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so zdravotným postihnutím bránia vo 
voľnom pohybe;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 256
Miriam Lexmann

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali výskumné programy 
zamerané na vývoj asistenčných 
technológií vrátane robotiky, digitálnych 
technológií a umelej inteligencie, ktoré 
umožnia úplné začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím do všetkých 
aspektov života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poveruje svojho predsedu, aby 
postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a 
vládam a parlamentom členských štátov.

25. poveruje svojho predsedu, aby 
postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, 
vládam a parlamentom členských štátov a 
kandidátskych krajín, Agentúre 
Európskej únie pre základné práva, 
Dvoru audítorov, Súdnemu dvoru, 
európskemu ombudsmanovi, Výboru 
regiónov, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, na rozoslanie 
parlamentom a samosprávam na nižšej 
ako vnútroštátnej úrovni, Rade Európy a 
Organizácii Spojených národov.
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Or. en


