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Predlog spremembe 1
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije OZN o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk,

črtano

Or. es

Predlog spremembe 2
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije Sveta 
Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju 
proti njima,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 3
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost,

črtano

Or. es
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Predlog spremembe 4
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 17. aprila 2020 o usklajenem 
ukrepanju EU za spoprijemanje s 
pandemijo COVID-19 in njenimi 
posledicami36,

črtano

_________________
36 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.

Or. es

Predlog spremembe 5
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju indeksa enakosti 
spolov Evropskega inštituta za enakost 
spolov,

črtano

Or. es

Predlog spremembe 6
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 48 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive Sveta z 
dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za 
spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja 
delavcev pri delu (89/391/EGS), zlasti 
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dolžnosti delodajalca, da zagotovi varnost 
in zdravje delavcev v vseh pogledih v zvezi 
z delom in da ne sme delavcem pri 
doseganju tega cilja povzročiti finančnih 
obveznosti,

Or. en

Predlog spremembe 7
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je invalidom kratena pravica, 
da delajo enako kot drugi;

A. ker se invalidi spoprijemajo z izzivi 
zaradi diskriminacije, vključno z 
večplastno diskriminacijo, na številnih 
področjih življenja; ker so ti izzivi različni 
v različnih državah članicah; ker se 
invalidi spopadajo z velikimi težavami pri 
doseganju enakega dostopa do trga dela 
in enakih pogojev na njem;

Or. en

Predlog spremembe 8
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je invalidom kratena pravica, da 
delajo enako kot drugi;

A. ker so invalidom v EU1a kratene 
njihove temeljne pravice; ker so v veliki 
meri izključeni iz odprtega trga dela in jim 
je kratena pravica, da delajo enako kot 
drugi;

_________________
1a Uporabljamo pojem „invalid“, kot je 
opredeljen v členu 1 Konvencije OZN o 
pravicah invalidov.
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Or. en

Predlog spremembe 9
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je invalidom kratena pravica, da 
delajo enako kot drugi;

A. ker imajo invalidi pravico do polne 
udeležbe na trgu dela in v družbi; ker 
obstaja veliko dokazov, da je invalidom 
kratena pravica do enake udeležbe na trgu 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 10
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je invalidom kratena pravica, 
da delajo enako kot drugi;

A. ker se invalidi še vedno spopadajo 
z izzivi v zvezi z udejstvovanjem na trgu 
dela pod enakimi pogoji kot drugi;

Or. es

Predlog spremembe 11
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je invalidom kratena pravica, da 
delajo enako kot drugi;

A. ker je invalidom pogosto kratena 
pravica, da delajo enako kot drugi;
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Or. en

Predlog spremembe 12
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker zaščitene zaposlitve pomenijo 
model podjetja, v katerem je velik delež 
delavcev invalidov, medtem ko zaščitena 
delovna mesta vključujejo tudi model 
delovne terapije ter osebnega in 
družbenega prilagajanja, torej socialne 
storitve, ki so zunaj področja 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 13
Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker so invalidi diskriminirani v 
različnih fazah delovnega cikla, začenši z 
zaposlovanjem1a;
_________________
1a Vir: Eurofound (2020), Role of social 
partners in tackling discrimination at 
work (Vloga socialnih partnerjev v boju 
proti diskriminaciji pri delu), Urad za 
publikacije Evropske unije, Luxembourg. 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef20011en.pdf

Or. en
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Predlog spremembe 14
Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker zaščitene zaposlitve pomenijo 
model podjetja, v katerem je velik delež 
delavcev invalidov, medtem ko zaščitena 
delovna mesta vključujejo tudi model 
delovne terapije ter osebnega in 
družbenega prilagajanja, torej socialne 
storitve, ki so zunaj področja 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 15
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se invalidi srečujejo s presečno 
diskriminacijo zaradi svoje invalidnosti, 
spola, rase, etnične pripadnosti, starosti, 
vere ali prepričanja, spolne usmerjenosti, 
priseljenskega statusa ali socialno-
ekonomskega ozadja,

B. ker se invalidi srečujejo s hudimi 
oblikami diskriminacije;

Or. it

Predlog spremembe 16
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava B
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Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se invalidi srečujejo s presečno 
diskriminacijo zaradi svoje invalidnosti, 
spola, rase, etnične pripadnosti, starosti, 
vere ali prepričanja, spolne usmerjenosti, 
priseljenskega statusa ali socialno-
ekonomskega ozadja,

B. ker lahko neugodne razmere in 
težave, ki jih imamo kot družba, 
povzročijo družbeno marginalizacijo, če 
jih ne bomo premagali;

Or. es

Predlog spremembe 17
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se invalidi srečujejo s presečno 
diskriminacijo zaradi svoje invalidnosti, 
spola, rase, etnične pripadnosti, starosti, 
vere ali prepričanja, spolne usmerjenosti, 
priseljenskega statusa ali socialno-
ekonomskega ozadja,

B. ker se invalidi srečujejo s presečno 
diskriminacijo in prikrajšanostjo zaradi 
svoje invalidnosti, spola, rase, etnične 
pripadnosti, starosti, vere ali prepričanja, 
spolne usmerjenosti, priseljenskega statusa 
ali socialno-ekonomskega ozadja, vključno 
s stopnjo izobrazbe;

Or. en

Predlog spremembe 18
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se invalidi srečujejo s presečno 
diskriminacijo zaradi svoje invalidnosti, 
spola, rase, etnične pripadnosti, starosti, 
vere ali prepričanja, spolne usmerjenosti, 
priseljenskega statusa ali socialno-
ekonomskega ozadja,

B. ker se številni invalidi srečujejo z 
večplastno diskriminacijo zaradi 
kombinacije svoje invalidnosti in drugih 
dejavnikov, vključno s spolom, raso, 
etnično pripadnostjo, starostjo, vero ali 
prepričanjem, spolno usmerjenostjo, 
priseljenskim statusom ali socialno-
ekonomskim ozadjem;
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Predlog spremembe 19
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se invalidi srečujejo s presečno 
diskriminacijo zaradi svoje invalidnosti, 
spola, rase, etnične pripadnosti, starosti, 
vere ali prepričanja, spolne usmerjenosti, 
priseljenskega statusa ali socialno-
ekonomskega ozadja,

B. ker se invalidi še vedno srečujejo z 
večplastno in presečno diskriminacijo 
zaradi svoje invalidnosti, spola, rase, 
etnične pripadnosti, starosti, vere ali 
prepričanja, spolne usmerjenosti, 
priseljenskega statusa ali socialno-
ekonomskega ozadja;

Or. en

Predlog spremembe 20
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker države članice ter evropske 
organizacije in podjetja razvijajo 
vključujoče modele zaščitene in podporne 
zaposlitve, ki spoštujejo pravice invalidov 
ter so obenem ukrep za učinkovito 
vključevanje in poznejši prehod na odprti 
trg dela, saj upoštevajo mednarodno 
priznana merila kakovosti; 

Or. en

Predlog spremembe 21
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Marc Angel
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker Listina prepoveduje 
diskriminacijo na kateri koli podlagi, 
vključno z invalidnostjo, in priznava 
pravice invalidov1b;
_________________
1b Člena 21 in 26 Listine o temeljnih 
pravicah Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 22
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je EU decembra 2010 
podpisala Konvencijo OZN o pravicah 
invalidov, ki je začela veljati v EU 
januarja 2011;

Or. en

Predlog spremembe 23
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zavezujoča za EU, njene 
institucije in države članice, ki so jo 
neposredno dolžne v celoti izvajati;

C. ker je Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zavezujoča za EU, njene 
institucije in države članice, ki so jo 
neposredno dolžne v celoti izvajati; ker je 
kljub izjemnemu napredku, doseženem od 
njenega sprejetja leta 2006, napredek pri 
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doseganju ciljev Konvencije OZN o 
pravicah invalidov na številnih področjih 
še vedno omejen;

Or. en

Predlog spremembe 24
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zavezujoča za EU, njene 
institucije in države članice, ki so jo 
neposredno dolžne v celoti izvajati;

C. ker je Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zavezujoča za EU, njene 
institucije in države članice, ki so jo 
neposredno dolžne v celoti izvajati, 
vključno s členom 27 o delu in 
zaposlovanju;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zavezujoča za EU, njene 
institucije in države članice, ki so jo 
neposredno dolžne v celoti izvajati;

C. ker je Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zavezujoča za EU, njene 
institucije in države članice; ker je treba 
upoštevati tudi pridržke, ki so jih v zvezi s 
Konvencijo OZN o pravicah invalidov 
izrazile države članice;

Or. it

Predlog spremembe 26
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je EU zato dolžna ravnati v 
skladu z Konvencije OZN o pravicah 
invalidov, Sodišče Evropske unije pa je 
dolžno razlagati zakonodajo EU, vključno 
z direktivo o enakosti pri zaposlovanju, na 
način, ki je združljiv s Konvencijo OZN o 
pravicah invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 27
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zavrača medicinski model 
invalidnosti in namesto tega podpira model 
invalidnosti, ki temelji na človekovih 
pravicah; ker Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zahteva vključujočo enakost za 
invalide;

D. ker Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zavrača medicinski model 
invalidnosti in namesto tega podpira model 
invalidnosti, ki temelji na človekovih 
pravicah; ker Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zahteva vključujočo enakost za 
invalide; ker Konvencija o pravicah 
invalidov priznava pravico invalidov, da 
delajo enako kot drugi, si delo prosto 
izbirajo in so sprejeti ter delajo v odprtih, 
vključujočih in dostopnih delovnih 
okoljih;

Or. en

Predlog spremembe 28
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zavrača medicinski model 
invalidnosti in namesto tega podpira model 
invalidnosti, ki temelji na človekovih 
pravicah; ker Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zahteva vključujočo enakost za 
invalide;

D. ker Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zavrača medicinski model 
invalidnosti in namesto tega podpira model 
invalidnosti, ki temelji na človekovih 
pravicah, ter razumevanje invalidnosti v 
družbenem okviru; ker Konvencija OZN o 
pravicah invalidov zahteva vključujočo 
enakost za invalide;

Or. en

Predlog spremembe 29
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zavrača medicinski model 
invalidnosti in namesto tega podpira 
model invalidnosti, ki temelji na 
človekovih pravicah; ker Konvencija OZN 
o pravicah invalidov zahteva vključujočo 
enakost za invalide;

D. ker Konvencija OZN o pravicah 
invalidov varuje človekove pravice 
invalidov in zanje zahteva enakost;

Or. es

Predlog spremembe 30
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zavrača medicinski model 
invalidnosti in namesto tega podpira model 
invalidnosti, ki temelji na človekovih 
pravicah; ker Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zahteva vključujočo enakost za 

D. ker Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zavrača medicinski model 
invalidnosti in namesto tega podpira model 
invalidnosti, ki temelji na človekovih 
pravicah; ker Konvencija OZN o pravicah 
invalidov zahteva vključujočo enakost1c za 
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invalide; invalide;

_________________
1c V skladu s splošno pripombo št. 6 
Odbora OZN za pravice invalidov 
vključujoča enakost zajema i) razsežnost 
pravične porazdelitve; ii) razsežnost 
priznavanja; iii) razsežnost udeležbe in 
iv) razsežnost prilagoditve. Dokument 
OZN CRPD/C/GC/6, odst. 11.

Or. en

Predlog spremembe 31
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je razumna prilagoditev 
osredotočena na posebne potrebe 
posameznika, medtem ko se pozitivni 
ukrepi uporabljajo za celotno skupino oseb, 
ki bi bile lahko izpostavljene 
diskriminaciji; ker je oboje potrebno za 
zagotavljanje, da lahko invalidi enako 
uveljavljajo svojo pravico do dela; ker ni 
jasnih smernic EU o razumni prilagoditvi;

E. ker je razumna prilagoditev, kot 
izhaja iz Konvencije o pravicah invalidov, 
osredotočena na posebne potrebe 
posameznika, medtem ko se pozitivni 
ukrepi uporabljajo za celotno skupino oseb, 
ki bi bile lahko izpostavljene 
diskriminaciji; ker je oboje potrebno za 
doseganje raznolikosti na delovnem mestu 
in zagotavljanje, da lahko invalidi enako 
uveljavljajo svojo pravico do dela; ker ni 
jasnih smernic EU o razumni prilagoditvi, 
ki jo delodajalci slabo razumejo in se 
pogosto ne izvaja ali ne izvaja ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 32
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe
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E. ker je razumna prilagoditev 
osredotočena na posebne potrebe 
posameznika, medtem ko se pozitivni 
ukrepi uporabljajo za celotno skupino 
oseb, ki bi bile lahko izpostavljene 
diskriminaciji; ker je oboje potrebno za 
zagotavljanje, da lahko invalidi enako 
uveljavljajo svojo pravico do dela; ker ni 
jasnih smernic EU o razumni prilagoditvi;

E. ker je razumna prilagoditev nujen 
instrument, ki invalidom omogoča 
premagovanje ovir v delovnem okolju in 
to, da enako uveljavljajo svojo pravico do 
dela; ker ni jasnih smernic EU o razumni 
prilagoditvi;

Or. es

Predlog spremembe 33
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je eden od ključnih vidikov 
zaposlovanja invalidov njihovo 
sodelovanje v življenju skupnosti in 
prehod z institucionalne podpore na 
podporo v skupnosti; ker je postopek 
deinstitucionalizacije v državah članicah 
treba dokončati, saj imajo invalidi 
pravico, da živijo v skupnosti in so 
vključeni vanjo; ker se napredek pri 
deinstitucionalizaciji med državami 
članicami razlikuje in kljub uvedbi politik 
ter dodelitvi znatnih sredstev v EU še 
vedno milijon ljudi živi v institucijah;

Or. en

Predlog spremembe 34
Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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Ea. ker razumna prilagoditev 
potrebam invalidnih delavcev lahko 
pomembno vpliva na kakovost njihovih 
delovnih mest, njihove možnosti 
poklicnega napredovanja in trajnostnost 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 35
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je direktiva o enakosti pri 
zaposlovanju (v nadaljnjem besedilu: 
direktiva) le delno usklajena s Konvencijo 
OZN o pravicah invalidov, saj ne 
prevzema modela invalidnosti, ki temelji 
na človekovih pravicah, ni usmerjena na 
presečno diskriminacijo, od držav članic 
ne zahteva, da sprejmejo pozitivne ukrepe, 
ne zajema vseh področij življenja, ne 
obravnava svobode gibanja, ne zahteva 
neodvisnih mehanizmov spremljanja, ne 
predvideva sistematičnega vključevanja 
invalidov v njeno spremljanje in ne 
vključuje obveznosti zbiranja razčlenjenih 
podatkov;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 36
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je direktiva o enakosti pri 
zaposlovanju (v nadaljnjem besedilu: 

F. ker je direktiva o enakosti pri 
zaposlovanju (v nadaljnjem besedilu: 
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direktiva) le delno usklajena s Konvencijo 
OZN o pravicah invalidov, saj ne 
prevzema modela invalidnosti, ki temelji 
na človekovih pravicah, ni usmerjena na 
presečno diskriminacijo, od držav članic 
ne zahteva, da sprejmejo pozitivne ukrepe, 
ne zajema vseh področij življenja, ne 
obravnava svobode gibanja, ne zahteva 
neodvisnih mehanizmov spremljanja, ne 
predvideva sistematičnega vključevanja 
invalidov v njeno spremljanje in ne 
vključuje obveznosti zbiranja razčlenjenih 
podatkov;

direktiva), ki je začela veljati leta 2000, 
trenutno ključni pravni instrument EU za 
varstvo invalidov pred diskriminacijo; ker 
so za zagotavljanje enakosti in 
nediskriminacije skupaj odgovorne EU in 
države članice;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je direktiva o enakosti pri 
zaposlovanju (v nadaljnjem besedilu: 
direktiva) le delno usklajena s Konvencijo 
OZN o pravicah invalidov, saj ne prevzema 
modela invalidnosti, ki temelji na 
človekovih pravicah, ni usmerjena na 
presečno diskriminacijo, od držav članic 
ne zahteva, da sprejmejo pozitivne ukrepe, 
ne zajema vseh področij življenja, ne 
obravnava svobode gibanja, ne zahteva 
neodvisnih mehanizmov spremljanja, ne 
predvideva sistematičnega vključevanja 
invalidov v njeno spremljanje in ne 
vključuje obveznosti zbiranja razčlenjenih 
podatkov;

F. ker je direktiva o enakosti pri 
zaposlovanju (v nadaljnjem besedilu: 
direktiva) le delno usklajena s Konvencijo 
OZN o pravicah invalidov, saj ne prevzema 
modela invalidnosti, ki temelji na 
človekovih pravicah, od držav članic ne 
zahteva, da sprejmejo pozitivne ukrepe, ne 
zajema vseh področij življenja, ne 
obravnava svobode gibanja, ne zahteva 
neodvisnih mehanizmov spremljanja, ne 
predvideva sistematičnega vključevanja 
invalidov v njeno spremljanje in ne 
vključuje obveznosti zbiranja razčlenjenih 
podatkov;

Or. it

Predlog spremembe 38
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je direktiva le delno usklajena 
s Konvencijo OZN o pravicah invalidov, 
saj ne prevzema modela invalidnosti, ki 
temelji na človekovih pravicah, ne 
obravnava diskriminacije na podlagi 
domneve invalidnosti ali prihodnje 
invalidnosti, ni usmerjena na presečno 
diskriminacijo, od držav članic ne 
zahteva, da sprejmejo pozitivne ukrepe, je 
omejena na področja zaposlovanja, 
poklicev in poklicnega usposabljanja in 
ne zajema vseh področij življenja, kot to 
zahteva Konvencija o pravicah invalidov, 
ne obravnava svobode gibanja za namen 
zaposlitve, ne zahteva vzpostavitve 
neodvisnih mehanizmov spremljanja, ne 
predvideva sistematičnega vključevanja 
invalidov in njihovih predstavniških 
organizacij v njeno spremljanje in ne 
vključuje obveznosti zbiranja razčlenjenih 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 39
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker direktiva od držav članic 
pravno ne zahteva, da določijo organ za 
enakost, ki bi se ukvarjal z diskriminacijo 
zaradi invalidnosti;

črtano

Or. es
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Predlog spremembe 40
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc 
Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker direktiva od držav članic pravno 
ne zahteva, da določijo organ za enakost, ki 
bi se ukvarjal z diskriminacijo zaradi 
invalidnosti;

G. ker direktiva od držav članic pravno 
ne zahteva, da določijo organ za enakost, ki 
bi se ukvarjal z diskriminacijo zaradi 
invalidnosti, kar je izjemno 
problematično, ker imajo organi za 
enakost osrednjo vlogo pri izvajanju 
direktiv o enakem obravnavanju na 
podlagi, za katero so pristojni, kot so spol 
in rasa ter etnično poreklo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je razčlenjenih uradnih 
statističnih podatkov o invalidnosti 
premalo;

H. ker je uradnih statističnih podatkov 
o invalidnosti premalo, tudi v zvezi z 
zaposlenostjo in razčlenjenih po vrsti 
invalidnosti, rasi/etničnemu poreklu, 
spolni usmerjenosti itd., k čemur je bilo 
pozvano v smernicah o podatkih o 
enakosti; ker ni skoraj nikakršnih 
podatkov o invalidih, ki živijo ustanovah 
za institucionalno oskrbo; ker je zbiranje 
takšnih podatkov ključno za oblikovanje 
politike in odločanje, ki temeljita na 
dokazih;

Or. en
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Predlog spremembe 42
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je razčlenjenih uradnih 
statističnih podatkov o invalidnosti 
premalo;

H. ker je treba zbirati kakovostne in 
primerljive podatke, saj je razčlenjenih 
uradnih statističnih podatkov o invalidnosti 
premalo;

Or. en

Predlog spremembe 43
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je zaposlenih le 50,6 % 
invalidov, medtem ko je med 
neinvalidnimi osebami zaposlenih 
74,8 %39; ker so invalidi, ki živijo v 
institucijah ali za katere velja, da niso 
sposobni za delo, iz te statistike 
izključeni40; ker te številke ne razkrivajo 
vrste, kakovosti in pogojev zaposlitve; ker 
so invalidi raznolika skupina in pogosto 
izpostavljeni presečni diskriminaciji, katere 
kumulativni učinki konkretno vplivajo na 
zaposlitev;

I. ker je zaposlenih le 50,6 % 
invalidov (48,3 % žensk in 53,3 % 
moških), medtem ko je med neinvalidnimi 
osebami zaposlenih 74,8 %39; ker so 
invalidi, ki živijo v institucijah ali za katere 
velja, da niso sposobni za delo, iz te 
statistike izključeni40; ker te številke ne 
razkrivajo vrste, kakovosti in pogojev 
zaposlitve, tj. ali je zaposlitev zagotovljena 
na odprtem trgu dela in ali je zagotovljen 
status zaposlenega z vključenimi 
pravicami delavcev in zajamčeno 
minimalno plačo; ker so invalidi raznolika 
skupina in pogosto izpostavljeni presečni 
diskriminaciji, katere kumulativni učinki 
konkretno vplivajo na zaposlitev;

_________________ _________________
39 Statistika EU o dohodku in življenjskih 
pogojih (EU-SILC) 2017.

39 Statistika EU o dohodku in življenjskih 
pogojih (EU-SILC) 2017.

40 Prav tam. 40 Prav tam.

Or. en
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Predlog spremembe 44
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je zaposlenih le 50,6 % 
invalidov, medtem ko je med 
neinvalidnimi osebami zaposlenih 
74,8 %39; ker so invalidi, ki živijo v 
institucijah ali za katere velja, da niso 
sposobni za delo, iz te statistike 
izključeni40; ker te številke ne razkrivajo 
vrste, kakovosti in pogojev zaposlitve; ker 
so invalidi raznolika skupina in pogosto 
izpostavljeni presečni diskriminaciji, katere 
kumulativni učinki konkretno vplivajo na 
zaposlitev;

I. ker je zaposlenih le 50,6 % 
invalidov, medtem ko je med 
neinvalidnimi osebami zaposlenih 
74,8 %39; ker je samo 20,7 % invalidk in 
28,6 % invalidov zaposlenih za polni 
delovni čas1a; ker so invalidi, ki živijo v 
institucijah ali za katere velja, da niso 
sposobni za delo, iz te statistike 
izključeni40; ker te številke ne razkrivajo 
vrste, kakovosti in pogojev zaposlitve; ker 
so invalidi raznolika skupina in pogosto 
izpostavljeni presečni diskriminaciji, katere 
kumulativni učinki konkretno vplivajo na 
zaposlitev;

_________________ _________________
1a Indeks enakosti spolov za leto 2019.

39 Statistika EU o dohodku in življenjskih 
pogojih (EU-SILC) 2017.

39 Statistika EU o dohodku in življenjskih 
pogojih (EU-SILC) 2017.

40 Prav tam. 40 Prav tam.

Or. en

Predlog spremembe 45
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je zaposlenih le 50,6 % 
invalidov, medtem ko je med 
neinvalidnimi osebami zaposlenih 
74,8 %39; ker so invalidi, ki živijo v 

I. ker je zaposlenih le 50,6 % 
invalidov, medtem ko je med 
neinvalidnimi osebami zaposlenih 
74,8 %39; ker so invalidi, ki živijo v 
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institucijah ali za katere velja, da niso 
sposobni za delo, iz te statistike 
izključeni40; ker te številke ne razkrivajo 
vrste, kakovosti in pogojev zaposlitve; ker 
so invalidi raznolika skupina in pogosto 
izpostavljeni presečni diskriminaciji, 
katere kumulativni učinki konkretno 
vplivajo na zaposlitev;

institucijah ali za katere velja, da niso 
sposobni za delo, iz te statistike 
izključeni40; ker te številke ne razkrivajo 
vrste, kakovosti in pogojev zaposlitve; ker 
so invalidi raznolika skupina, kumulativni 
učinki tega pa konkretno vplivajo na 
zaposlitev;

_________________ _________________
39 Statistika EU o dohodku in življenjskih 
pogojih (EU-SILC) 2017.

39 Statistika EU o dohodku in življenjskih 
pogojih (EU-SILC) 2017.

40 Prav tam. 40 Prav tam.

Or. es

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je zaposlenih le 50,6 % 
invalidov, medtem ko je med 
neinvalidnimi osebami zaposlenih 
74,8 %39; ker so invalidi, ki živijo v 
institucijah ali za katere velja, da niso 
sposobni za delo, iz te statistike 
izključeni40; ker te številke ne razkrivajo 
vrste, kakovosti in pogojev zaposlitve; ker 
so invalidi raznolika skupina in pogosto 
izpostavljeni presečni diskriminaciji, 
katere kumulativni učinki konkretno 
vplivajo na zaposlitev;

I. ker je zaposlenih le 50,6 % 
invalidov, medtem ko je med 
neinvalidnimi osebami zaposlenih 
74,8 %39; ker so invalidi, ki živijo v 
institucijah ali za katere velja, da niso 
sposobni za delo, iz te statistike 
izključeni40; ker te številke ne razkrivajo 
vrste, kakovosti in pogojev zaposlitve; ker 
so invalidi raznolika skupina in pogosto 
izpostavljeni diskriminaciji, katere 
kumulativni učinki konkretno vplivajo na 
zaposlitev;

_________________ _________________
39 Statistika EU o dohodku in življenjskih 
pogojih (EU-SILC) 2017.

39 Statistika EU o dohodku in življenjskih 
pogojih (EU-SILC) 2017.

40 Prav tam. 40 Prav tam.

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker zaščitene zaposlitve pomenijo 
model podjetja, v katerem je velik delež 
delavcev invalidov, medtem ko zaščitena 
delovna mesta vključujejo tudi model 
delovne terapije ter osebnega in 
družbenega prilagajanja, torej socialne 
storitve, ki so zunaj področja 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 48
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas)

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker imajo vsi invalidi pravico do 
dela, ne glede na svoje talente, znanja in 
spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 49
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v več državah članicah 
invalidi večinoma zaposleni na zaščitenih 

J. ker so v nekaterih državah članicah 
invalidi večinoma zaposleni v modelih 
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delovnih mestih, v okolju, ločenem od 
drugih, v katerem pogosto nimajo statusa 
zaposlenega, pravic delavcev ali zajamčene 
minimalne plače, kar pomeni kršitev 
Konvencije OZN o pravicah invalidov;

zaščitenih delovnih mest, ki niso v skladu s 
Konvencijo OZN o pravicah invalidov, v 
okolju, ločenem od drugih, v katerem 
pogosto nimajo statusa zaposlenega, pravic 
delavcev ali zajamčene minimalne plače, 
kar pomeni kršitev Konvencije OZN o 
pravicah invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 50
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v več državah članicah 
invalidi večinoma zaposleni na zaščitenih 
delovnih mestih, v okolju, ločenem od 
drugih, v katerem pogosto nimajo statusa 
zaposlenega, pravic delavcev ali zajamčene 
minimalne plače, kar pomeni kršitev 
Konvencije OZN o pravicah invalidov;

J. ker so v več državah članicah 
invalidi večinoma zaposleni na zaščitenih 
delovnih mestih, v okolju, ločenem od 
drugih, v katerem pogosto nimajo statusa 
zaposlenega, niti pravic delavcev ali 
zajamčene minimalne plače1d, s čimer je 
omejena njihova samostojnost;, ker to 
pomeni kršitev Konvencije OZN o 
pravicah invalidov in Listine;

_________________
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

Predlog spremembe 51
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava J
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Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v več državah članicah 
invalidi večinoma zaposleni na zaščitenih 
delovnih mestih, v okolju, ločenem od 
drugih, v katerem pogosto nimajo statusa 
zaposlenega, pravic delavcev ali 
zajamčene minimalne plače, kar pomeni 
kršitev Konvencije OZN o pravicah 
invalidov;

J. ker so v nekaterih državah članicah 
invalidi vključeni v delovno terapijo, na 
katero ta direktiva ne vpliva, ker ne gre za 
delovno razmerje;

Or. es

Predlog spremembe 52
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v več državah članicah 
invalidi večinoma zaposleni na zaščitenih 
delovnih mestih, v okolju, ločenem od 
drugih, v katerem pogosto nimajo statusa 
zaposlenega, pravic delavcev ali zajamčene 
minimalne plače, kar pomeni kršitev 
Konvencije OZN o pravicah invalidov;

J. ker so v nekaterih državah članicah 
invalidi večinoma zaposleni v posebnih 
modelih zaščitenih delovnih mest, ki niso v 
skladu s Konvencijo OZN o pravicah 
invalidov, v okolju, ločenem od drugih, v 
katerem pogosto nimajo statusa 
zaposlenega, pravic delavcev ali zajamčene 
minimalne plače, kar pomeni kršitev 
Konvencije OZN o pravicah invalidov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so v več državah članicah 
invalidi večinoma zaposleni na zaščitenih 
delovnih mestih, v okolju, ločenem od 

J. ker so v nekaterih državah članicah 
invalidi večinoma zaposleni v posebnih 
modelih zaščitenih delovnih mest, ki niso v 
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drugih, v katerem pogosto nimajo statusa 
zaposlenega, pravic delavcev ali zajamčene 
minimalne plače, kar pomeni kršitev 
Konvencije OZN o pravicah invalidov;

skladu s Konvencijo OZN o pravicah 
invalidov, v okolju, ločenem od drugih, v 
katerem pogosto nimajo statusa 
zaposlenega, pravic delavcev ali zajamčene 
minimalne plače, kar pomeni kršitev 
Konvencije OZN o pravicah invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 54
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker zaščitene zaposlitve v posebnih 
zaposlitvenih centrih pomenijo model 
zaposlovanja z velikim deležem invalidnih 
delavcev, medtem ko zaščitena delovna 
mesta vključujejo tudi model 
usposabljanja ali delovne in osebne 
terapije ter socialnega vključevanja, ki 
lahko štejejo kot socialne storitve, ki so 
zunaj področja zaposlovanja, zanje pa se 
Konvencija ne uporablja;

Or. es

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker je stopnja brezposelnosti pri 
invalidih (17,1 %) skoraj enkrat višja kot 
pri splošnem prebivalstvu (10,2 %)1e, 
poleg tega pa invalidi ne glede na 
kvalifikacije ostanejo brezposelni dalj 
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časa kot neinvalidne osebe;
_________________
1e EU-SILC 2017.

Or. en

Predlog spremembe 56
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava J b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jb. ker so države članice, evropske 
organizacije in podjetja razvili model 
posebnih zaposlitvenih centrov ali 
podpornega zaposlovanja, ki spoštuje 
pravice invalidov ter je obenem 
mednarodno priznan neposreden ukrep za 
vključevanje in poznejši prehod na odprti 
trg dela;

Or. es

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava J b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jb. ker je stopnja brezposelnosti 
najvišja pri mladih invalidih (starostna 
skupina 16–24 let) in znaša 24,9 %, 
medtem ko je pri splošnem prebivalstvu 
16,6-odstotna, kar je neposredno 
povezano z možnostmi za izobraževanje1f;
_________________
1f ANED 2019.
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Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava J c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jc. ker se invalidke, ki predstavljajo 
16 % vseh žensk in 60 % vseh invalidov v 
EU, še naprej srečujejo z večplastno in 
presečno diskriminacijo na vseh področjih 
življenja; ker je s polnim delovnim časom 
zaposlenih le 20,7 % invalidk, medtem ko 
je tako zaposlenih invalidov 28,6 %1g; ker 
invalidke predstavljajo več kot dve tretjini 
vseh ekonomsko neaktivnih delovno 
sposobnih žensk (16–64 let);
_________________
1g Indeks enakosti spolov za leto 2019.

Or. en

Predlog spremembe 59
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava J c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jc. ker lahko nove tehnologije 
pomenijo tudi večjo težavo v izbirnih 
postopkih, saj lahko vključujejo 
parametre, ki kandidate diskriminirajo na 
podlagi bolezni ali invalidnosti;

Or. es
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Predlog spremembe 60
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava J d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jd. ker je v širši Evropi več kot 
30 milijonov slepih in slabovidnih oseb; 
ker njihova povprečna stopnja 
brezposelnosti znaša 75 % in je pri 
ženskah celo višja, kar pri tej skupini 
invalidov povzroča socialno izključenost 
in revščino1h; ker je v EU približno 
milijon uporabnikov znakovnega jezika 
gluhih in 51 milijonov naglušnih ljudi, od 
katerih mnogi prav tako uporabljajo 
znakovni jezik1i, o njihovi brezposelnosti 
pa se premalo poroča in ni ustrezno 
raziskana; ker je v EU približno sedem 
milijonov oseb z motnjami v duševnem 
razvoju, med katerimi je stopnja 
zaposlenosti precej nizka1j; ker se 
ocenjuje, da je v Evropi zaposlenih le 
okrog 10 % ljudi z motnjo avtističnega 
spektra, in to večinoma s krajšim 
delovnim časom, na slabo plačanih, 
prenizko kvalificiranih ali zaščitenih 
delovnih mestih1k;
_________________
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_SL.html.
1j Inclusion Europe.
1k https://autismeurope.org/wp-
content/uploads/2014/03/Report-on-
autism-and-employment_EN.pdf.

Or. en
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Predlog spremembe 61
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je v EU med invalidi na pragu 
revščine in socialne izključenosti 29,5 % 
žensk in 27,5 % moških41; ker je pri 
invalidih verjetneje, da bodo zapadli v 
revščino zaposlenih, kot pri neinvalidnih 
osebah (11 % v primerjavi z 9,1 %), in 
sicer zaradi dodatnih stroškov, povezanih z 
invalidnostjo, dejstva, da z nastopom dela 
izgubijo pravico do nadomestila za 
invalidnost in da zaslužijo manj kot 
njihovi sodelavci na enakovrednem 
delovnem mestu, in ker imajo manj 
možnosti za napredovanje na delovnem 
mestu;

K. ker so v EU invalidi na pragu 
revščine in socialne izključenosti, in sicer 
zaradi dodatnih stroškov, povezanih z 
invalidnostjo;

_________________
41 Statistika EU o dohodku in življenjskih 
pogojih (EU-SILC) 2018.

Or. es

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je v EU med invalidi na pragu 
revščine in socialne izključenosti 29,5 % 
žensk in 27,5 % moških41; ker je pri 
invalidih verjetneje, da bodo zapadli v 
revščino zaposlenih, kot pri neinvalidnih 
osebah (11 % v primerjavi z 9,1 %), in 
sicer zaradi dodatnih stroškov, povezanih z 
invalidnostjo, dejstva, da z nastopom dela 
izgubijo pravico do nadomestila za 

K. ker je v EU med invalidi na pragu 
revščine in socialne izključenosti 29,5 % 
žensk in 27,5 % moških41, v primerjavi z 
22,4 % celotnega prebivalstva; ker je pri 
invalidih verjetneje, da bodo zapadli v 
revščino zaposlenih, kot pri neinvalidnih 
osebah (11 % v primerjavi z 9,1 %), in 
sicer zaradi dodatnih stroškov, povezanih z 
invalidnostjo, npr. stroškov zdravstvenega 
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invalidnost in da zaslužijo manj kot njihovi 
sodelavci na enakovrednem delovnem 
mestu, in ker imajo manj možnosti za 
napredovanje na delovnem mestu;

varstva ter logistične podpore in podpore 
soljudi, dejstva, da z nastopom dela 
izgubijo pravico do nadomestila za 
invalidnost in da zaslužijo manj kot njihovi 
sodelavci na enakovrednem delovnem 
mestu, in ker imajo manj možnosti za 
napredovanje na delovnem mestu1l; ker je 
tveganje revščine izrazitejše pri invalidih z 
višjo stopnjo invalidnosti;

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

41 Statistika EU o dohodku in življenjskih 
pogojih (EU-SILC) 2018.

41 Statistika EU o dohodku in življenjskih 
pogojih (EU-SILC) 2018.

Or. en

Predlog spremembe 63
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker je med invalidi nesorazmerno 
veliko brezdomnih, tveganje, da bodo 
invalidi postali brezdomni, pa je veliko, in 
obratno, brezdomci pogosto postanejo 
invalidi po amputacijah;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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Ka. ker je med invalidi nesorazmerno 
veliko število brezdomnih1m, tveganje, da 
bodo invalidi postali brezdomni, pa je 
veliko1n;
_________________
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

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava K b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Kb. ker naj bi se zaradi kumulativnih 
učinkov presečne diskriminacije Romi 
invalidi srečevali z več ovirami, večjo 
brezposelnostjo, hujšo revščino ter 
slabšim dostopom do izobraževanja in 
storitev kot Romi, ki niso invalidi1o;
_________________
1o 
https://www.ecmi.de/publications/studies/
8-not-even-in-the-margins-where-are-
roma-with-disabilities.

Or. en

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

Predlog resolucije
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Uvodna izjava K c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Kc. ker se invalidne LGBTI osebe pri 
zaposlovanju srečujejo z dodatnimi 
ovirami, pri čemer jih 16 % poroča, da jih 
zaradi njihove identitete niso hoteli 
zaposliti ali jim omogočiti napredovanja, 
medtem ko je pri zaposlenih LGBTI 
osebah na splošno ta delež 10 %, vsaka 
četrta invalidna LGBTI oseba pa je bila 
izpostavljena žaljivim pripombam, 
ustrahovanju in zlorabi, njena spolna 
usmerjenost pa je bila razkrita brez 
privolitve1p;
_________________
1p 
https://www.stonewall.org.uk/system/files/
lgbt_in_britain_work_report.pdf.

Or. en

Predlog spremembe 67
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Sandra Pereira, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava K d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Kd. ker je v nedavni raziskavi na ravni 
EU med invalidi 96 % vseh vprašanih 
menilo, da je dostop do odprtega trga dela 
neustrezen ali ga je treba izboljšati, le 
10 % jih je menilo, da obstoječa 
zakonodaja ustrezno ščiti invalide pred 
diskriminacijo na odprtem trgu dela, 18 % 
pa jih ni vedelo, ali v njihovi državi 
obstaja zakonodaja, ki bi jih ščitila pred 
diskriminacijo1q;
_________________
1q Raziskavo je opravila evropska mreža 
za neodvisno življenje (ENIL).
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Or. en

Predlog spremembe 68
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava K e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ke. ker ti podatki kažejo, da v strategiji 
EU o invalidnosti za obdobje 2010–2020 
nista dovolj poudarjena zaposlovanje 
invalidov in presečna diskriminacija, s 
katero se srečujejo;

Or. en

Predlog spremembe 69
Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker nadlegovanje na delovnem 
mestu otežuje dostop do zaposlitve, zlasti 
invalidkam;

L. ker nadlegovanje na delovnem 
mestu, vključno s spolnim nadlegovanjem 
in povračilnimi ukrepi po prijavah, 
otežuje dostop do dela in zaposlitve, zlasti 
invalidkam;1r

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

Or. en

Predlog spremembe 70
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
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(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker nadlegovanje na delovnem 
mestu otežuje dostop do zaposlitve, zlasti 
invalidkam;

L. ker nadlegovanje na delovnem 
mestu otežuje dostop do zaposlitve, 
ohranitev delovnih mest in enake poklicne 
poti, zlasti invalidkam;

Or. en

Predlog spremembe 71
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker nadlegovanje na delovnem 
mestu otežuje dostop do zaposlitve, zlasti 
invalidkam;

L. ker je nadlegovanje na delovnem 
mestu z zakonom prepovedano in je zato 
opredeljeno kot zloraba na delovnem 
mestu;

Or. es

Predlog spremembe 72
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je diskriminacija invalidov pri 
zaposlovanju povezana z manj možnostmi 
za vključujoče izobraževanje in poklicno 
usposabljanje, diskriminacijo na 
stanovanjskem področju, slabšim zdravjem 
in nezadostno dostopnostjo;

M. ker je diskriminacija invalidov pri 
zaposlovanju povezana z manj možnostmi 
za vključujoče izobraževanje in poklicno 
usposabljanje, diskriminacijo na 
stanovanjskem področju, slabšim zdravjem 
in nezadostno dostopnostjo; ker enak 
dostop invalidov do zaposlitve pogosto 
otežujejo ovire na delovnih mestih in v 
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grajenem okolju, ki omejujejo njihove 
možnosti, da najdejo zaposlitev izven 
zaščitenih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 73
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je diskriminacija invalidov pri 
zaposlovanju povezana z manj možnostmi 
za vključujoče izobraževanje in poklicno 
usposabljanje, diskriminacijo na 
stanovanjskem področju, slabšim 
zdravjem in nezadostno dostopnostjo;

M. ker je diskriminacija invalidov pri 
zaposlovanju povezana z manj možnostmi 
za vključujoče izobraževanje in osebno 
usposabljanje v skladu z etičnimi in 
moralnimi načeli in vrednotami, pogosto 
iz funkcionalnih razlogov, saj se ne 
upoštevajo različne vrste invalidnosti, iz 
česar je razvidno, da je treba zagotavljati 
različne vrste priložnosti in obravnavati 
različne ukrepe;

Or. es

Predlog spremembe 74
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je diskriminacija invalidov pri 
zaposlovanju povezana z manj možnostmi 
za vključujoče izobraževanje in poklicno 
usposabljanje, diskriminacijo na 
stanovanjskem področju, slabšim zdravjem 
in nezadostno dostopnostjo;

M. ker diskriminacija invalidov pri 
zaposlovanju ni ločena težava, temveč je 
povezana z manj možnostmi za vključujoče 
izobraževanje in poklicno usposabljanje, 
segregacijo in diskriminacijo na 
stanovanjskem področju, slabšim zdravjem 
in nezadostno dostopnostjo prevoza ter 
drugih storitev in proizvodov itd.;

Or. en
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Predlog spremembe 75
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je diskriminacija invalidov pri 
zaposlovanju povezana z manj možnostmi 
za vključujoče izobraževanje in poklicno 
usposabljanje, diskriminacijo na 
stanovanjskem področju, slabšim zdravjem 
in nezadostno dostopnostjo;

M. ker je diskriminacija invalidov pri 
zaposlovanju povezana z manj možnostmi 
za vključujoče izobraževanje in poklicno 
usposabljanje, diskriminacijo na 
stanovanjskem področju, slabšim zdravjem 
in nezadostno dostopnostjo, zato je 
potreben kompleksnejši pristop;

Or. en

Predlog spremembe 76
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je diskriminacija invalidov pri 
zaposlovanju povezana z manj možnostmi 
za vključujoče izobraževanje in poklicno 
usposabljanje, diskriminacijo na 
stanovanjskem področju, slabšim zdravjem 
in nezadostno dostopnostjo;

M. ker so prikrajšanost, izključenost 
in diskriminacija invalidov na trgu dela 
povezane z manj možnostmi za vključujoče 
izobraževanje in poklicno usposabljanje, 
diskriminacijo na stanovanjskem področju, 
slabšim zdravjem in nezadostno 
dostopnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 77
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Uvodna izjava M
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Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je diskriminacija invalidov pri 
zaposlovanju povezana z manj možnostmi 
za vključujoče izobraževanje in poklicno 
usposabljanje, diskriminacijo na 
stanovanjskem področju, slabšim zdravjem 
in nezadostno dostopnostjo;

M. ker je diskriminacija invalidov pri 
zaposlovanju povezana z manj možnostmi 
za vključujoče zgodnje učenje, 
izobraževanje in poklicno usposabljanje, 
diskriminacijo na stanovanjskem področju, 
slabšim zdravjem in nezadostno 
dostopnostjo;

Or. pl

Predlog spremembe 78
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava M a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ma. ker je dostop do kakovostnega 
izobraževanja in vseživljenjskega učenja 
ključen za omogočanje invalidom, da 
polno sodelujejo na trgu dela in s tem tudi 
v družbi; ker so digitalna in zelena znanja 
in spretnosti ključna za zagotavljanje 
enakega dostopa invalidov do sedanjega 
in prihodnjega trga dela;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava M a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ma. ker so ukrepi na delovnem mestu 
bistvenega pomena za spodbujanje 
dobrega duševnega zdravja ter 
preprečevanje duševnih bolezni in 
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psihosocialnih motenj;

Or. en

Predlog spremembe 80
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker je dostopnost delovnih mest, 
prevoza in storitev podpore nujna za to, da 
lahko invalidi uživajo pravico do dela;

N. ker je dostopnost delovnih mest, 
prevoza in storitev podpore nujna za to, da 
lahko invalidi uživajo pravico do dela; ker 
bo Direktiva (EU) 2019/882 o zahtevah 
glede dostopnosti za proizvode in storitve 
(evropski akt o dostopnosti) po koncu 
obdobja za prenos pomembno prispevala k 
družbi brez ovir, njen prenos pa je treba 
spremljati; ker bi države članice morale 
podpreti tudi grajeno okolje brez ovir;

Or. en

Predlog spremembe 81
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker je dostopnost delovnih mest, 
prevoza in storitev podpore nujna za to, da 
lahko invalidi uživajo pravico do dela;

N. ker je dostopnost delovnih mest, 
prevoza in storitev podpore, zlasti osebne 
pomoči in prilagojenega poklicnega 
svetovanja, nujna za to, da lahko invalidi 
uživajo pravico do dela, in podpiranje 
njihovega neodvisnega življenja;

Or. pl

Predlog spremembe 82
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Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker je dostopnost delovnih mest, 
prevoza in storitev podpore nujna za to, da 
lahko invalidi uživajo pravico do dela;

N. ker je dostopnost delovnih mest, 
prevoza in storitev podpore ter družbe 
nasploh nujna za to, da lahko invalidi 
dejansko uživajo pravico do dela;

Or. en

Predlog spremembe 83
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Uvodna izjava N a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Na. ker je politika odprave prejemkov 
za invalide, takoj ko začnejo opravljati 
plačano delo, visoko tvegana in povzroča 
velik stres, je velika ovira za dostop do 
dela in socialno nepravična, ker ne 
upošteva višjih življenjskih stroškov zaradi 
invalidnosti;

Or. pl

Predlog spremembe 84
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker je zaradi različnih opredelitev 
invalidnosti, različnih načinov ocenjevanja 
in razvrščanja invalidnosti, ki se 
uporabljajo v posameznih državah 
članicah, in odsotnosti vzajemnega 

ker je zaradi različnih opredelitev 
invalidnosti, različnih načinov ocenjevanja 
in različnega ter pogosto nejasnega 
razvrščanja invalidnosti, ki se uporabljajo v 
posameznih državah članicah, in odsotnosti 
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priznavanja statusa invalidnosti ovirano 
svobodno gibanje invalidov v EU;

vzajemnega priznavanja statusa 
invalidnosti ovirano svobodno gibanje 
invalidov v EU;

Or. en

Predlog spremembe 85
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker je invalid oseba, ki živi z 
dolgotrajno ali trajno senzorno ali telesno 
okvaro ali komunikacijsko, učno ali 
psihosocialno motnjo ali kombinacijo 
navedenih okvar ali motenj, ki zadevni 
osebi omejuje ali preprečuje učinkovito 
udeležbo v družbi pod enakimi pogoji, kot 
veljajo za druge, zaradi medsebojnega 
vplivanja okoljskih, socialnih in drugih 
pomembnih ovir;

Or. hu

Predlog spremembe 86
Jordi Cañas, Radka Maxová

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker države članice ter evropske 
organizacije in podjetja razvijajo 
vključujoče modele podpornega 
zaposlovanja, ki spoštujejo pravice 
invalidov ter so obenem ukrep za 
učinkovito vključevanje in poznejši 
prehod na odprti trg dela;

Or. en
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Predlog spremembe 87
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker države članice ter evropske 
organizacije in podjetja razvijajo 
vključujoče modele podpornega 
zaposlovanja, ki spoštujejo pravice 
invalidov ter so obenem ukrep za 
učinkovito vključevanje in poznejši 
prehod na odprti trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 88
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker je ozaveščanje ključno, da bi 
delodajalcem in delavcem omogočili 
ustrezno odzivanje na podlagi poznavanja 
svojih dolžnosti in pravic na področju 
nediskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 89
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker vrednost posameznika ne 
izhaja iz stopnje njegove koristnosti ali 
razvoja sposobnosti, temveč jo ima kot 
človek zgolj zato, ker obstaja;

Or. es

Predlog spremembe 90
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker so invalidi še posebej 
izpostavljeni negativnim gospodarskim 
posledicam pandemije COVID-19 ter s 
tem tudi brezposelnosti in revščini;

Or. pl

Predlog spremembe 91
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker med komisarji ni temnopoltih 
oseb, Azijcev ali pripadnikov etničnih 
manjšin, med poslanci Evropskega 
parlamenta pa jih je samo 241a;
_________________
1a 
https://www.independent.co.uk/news/uk/p
olitics/brexit-bame-eu-parliament-
members-ethnic-minority-a9315036.html.

Or. en
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Predlog spremembe 92
Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker imata diskriminacija in 
pomanjkanje raznolikosti na delovnih 
mestih znatne človeške, pa tudi 
ekonomske stroške;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava O b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ob. ker imajo nove tehnologije, zlasti 
sistemi umetne inteligence, potencial, da 
razvijejo učinkovite, dostopne in 
nediskriminatorne postopke zaposlovanja, 
vendar pa bi nevključujoč tehnološki 
razvoj lahko pomenil tudi tveganje novih 
ovir in oblik diskriminacije; ker člen 9 
Konvencije OZN o pravicah invalidov 
zahteva enak dostop do informacij, pa tudi 
komunikacijskih tehnologij in sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 94
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava O b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ob. ker je treba za invalide poskrbeti v 
vseh življenjskih obdobjih, tudi v času 
razvoja v materinem trebuhu;

Or. es

Predlog spremembe 95
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva institucije EU in države 
članice, naj ponovno potrdijo svojo 
zavezanost udejanjanju vključujoče 
enakosti za invalide, v celoti izvajajo 
Konvencijo OZN o pravicah invalidov in si 
še bolj prizadevajo za oblikovanje 
vključujočega, dostopnega in 
nediskriminatornega trga dela EU za 
invalide in za vse;

1. poziva institucije EU in države 
članice, naj ponovno potrdijo svojo 
zavezanost udejanjanju vključujoče 
enakosti za invalide ter v celoti izvajajo 
Konvencijo OZN o pravicah invalidov, 
vključno s členom 27 o delu in 
zaposlovanju; v ta namen jih poziva, naj 
si še bolj prizadevajo za oblikovanje 
vključujočega, dostopnega in 
nediskriminatornega trga dela EU za 
invalide in za vse v skladu s Pogodbo EU 
in pravicami, navedenimi v evropskem 
stebru socialnih pravic, ter mednarodnimi 
vrednotami, navedenimi v agendi 
OZN 2030 ter ciljih trajnostnega razvoja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva institucije EU in države 
članice, naj ponovno potrdijo svojo 

1. poziva institucije EU in države 
članice, naj ponovno potrdijo svojo 



AM\1216182SL.docx 47/124 PE659.020v01-00

SL

zavezanost udejanjanju vključujoče 
enakosti za invalide, v celoti izvajajo 
Konvencijo OZN o pravicah invalidov in si 
še bolj prizadevajo za oblikovanje 
vključujočega, dostopnega in 
nediskriminatornega trga dela EU za 
invalide in za vse;

zavezanost udejanjanju vključujoče 
enakosti za invalide, v celoti izvajajo 
Konvencijo OZN o pravicah invalidov in si 
še bolj prizadevajo za zagotavljanje 
podpore pri oblikovanju vključujočega, 
dostopnega in nediskriminatornega trga 
dela na ravni držav članic za invalide in za 
vse;

Or. it

Predlog spremembe 97
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva institucije EU in države 
članice, naj ponovno potrdijo svojo 
zavezanost udejanjanju vključujoče 
enakosti za invalide, v celoti izvajajo 
Konvencijo OZN o pravicah invalidov in si 
še bolj prizadevajo za oblikovanje 
vključujočega, dostopnega in 
nediskriminatornega trga dela EU za 
invalide in za vse;

1. poziva institucije EU in države 
članice, naj ponovno potrdijo svojo 
zavezanost udejanjanju vključujoče 
enakosti za invalide, v celoti in dosledno 
izvajajo Konvencijo OZN o pravicah 
invalidov in si še bolj prizadevajo za 
oblikovanje vključujočega, dostopnega in 
nediskriminatornega trga dela EU za 
invalide in za vse;

Or. en

Predlog spremembe 98
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva institucije EU in države 
članice, naj ponovno potrdijo svojo 
zavezanost udejanjanju vključujoče 
enakosti za invalide, v celoti izvajajo 
Konvencijo OZN o pravicah invalidov in si 
še bolj prizadevajo za oblikovanje 

1. poziva institucije EU in države 
članice, naj ponovno potrdijo svojo 
zavezanost udejanjanju vključujoče 
enakosti za invalide, izvajajo Konvencijo 
OZN o pravicah invalidov in si prizadevajo 
za oblikovanje vključujočega, dostopnega 
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vključujočega, dostopnega in 
nediskriminatornega trga dela EU za 
invalide in za vse;

in nediskriminatornega trga dela EU za 
invalide in za vse;

Or. es

Predlog spremembe 99
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da bi bilo treba čim prej 
opraviti revizijo direktive o enakosti pri 
zaposlovanju, da bi jo v celoti uskladili z 
določbami Konvencije OZN za pravice 
invalidov, saj bi s tem uvedli 
participativen proces, katerega namen bi 
bil zagotoviti neposredno in polno 
udeležbo invalidskih predstavniških 
organizacij;

Or. en

Predlog spremembe 100
Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo in države članice, 
naj sprejmejo pristop politike, ki bo 
upošteval celoten življenjski krog, da bi 
podprle preprečevanje diskriminacije in 
zagotovile učinkovito zadrževanje 
invalidov na trgu dela in vključevanje 
nanj;

Or. en
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Predlog spremembe 101
Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poziva Svet, naj spet začne 
prekinjena pogajanja o predlagani 
horizontalni direktivi o enakosti;

Or. en

Predlog spremembe 102
Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. poziva EU in države članice, naj 
ratificirajo tudi izbirni protokol h 
Konvenciji o pravicah invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 103
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj podpre 
raziskave o značilnostih in raznolikosti 
modelov zaščitene zaposlitve, s čimer bi 
opredelila primere dobre prakse in 
zagotovila skladnost z zakonodajo EU;

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

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, 
naj sprejmejo standarde univerzalnega 
oblikovanja in smernice o dostopnosti 
okolij, programov, storitev in proizvodov;

2. poziva Komisijo in države članice, 
naj sprejmejo standarde univerzalnega 
oblikovanja in smernice o dostopnosti 
okolij, programov, storitev in proizvodov, 
vključno z delovnimi mesti, njihovo 
opremo in prostori, da bi jih lahko vsi 
uporabljali;

Or. en

Predlog spremembe 105
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, 
naj sprejmejo standarde univerzalnega 
oblikovanja in smernice o dostopnosti 
okolij, programov, storitev in proizvodov;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. es

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

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva države članice, naj 
upoštevajo različne vrste invalidnosti in 
priznajo posebne oblike invalidnosti, kot 
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je gluhoslepota, da bi olajšali dostop do 
trga dela glede na posebne značilnosti 
vsake vrste invalidnosti;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj za 
invalide zagotovijo razumne prilagoditve 
na delovnem mestu ter omogočijo ustrezno 
usposabljanje delodajalcev in invalidov v 
dostopni obliki; poziva Komisijo, naj 
pripravi jasne smernice EU o razumnih 
prilagoditvah in v njih navede, v kakšnih 
oblikah se lahko zagotovijo glede na 
potrebe posameznika, tako da bo mogoče 
člen 5 direktive učinkovito prenesti v 
nacionalno zakonodajo; poziva Komisijo, 
naj po potrebi sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev;

3. poziva države članice, naj za 
invalide zagotovijo razumne prilagoditve 
na delovnem mestu; poziva Komisijo, naj 
pripravi jasne smernice EU o razumnih 
prilagoditvah in v njih navede, v kakšnih 
oblikah se lahko zagotovijo glede na 
potrebe posameznika, tako da bo mogoče 
člen 5 direktive učinkovito prenesti v 
nacionalno zakonodajo; poziva Komisijo, 
naj po potrebi sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev; poziva države članice, 
naj pripravijo podporno gradivo in 
smernice ter zagotovijo ustrezno 
usposabljanje delodajalcev, nosilcev 
odgovornosti in invalidov v dostopni 
obliki, da bi razvili potrebno znanje, 
spretnosti in ozaveščenost o praktičnem 
izvajanju razumnih prilagoditev, s čimer 
bi tudi razbili mit o njihovih previsokih 
stroških;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj za 
invalide zagotovijo razumne prilagoditve 
na delovnem mestu ter omogočijo ustrezno 
usposabljanje delodajalcev in invalidov v 
dostopni obliki; poziva Komisijo, naj 
pripravi jasne smernice EU o razumnih 
prilagoditvah in v njih navede, v kakšnih 
oblikah se lahko zagotovijo glede na 
potrebe posameznika, tako da bo mogoče 
člen 5 direktive učinkovito prenesti v 
nacionalno zakonodajo; poziva Komisijo, 
naj po potrebi sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev;

3. poziva države članice, naj za 
invalide zagotovijo razumne prilagoditve 
na delovnem mestu ter omogočijo ustrezno 
usposabljanje delodajalcev in invalidov v 
dostopni obliki; poziva Komisijo, naj 
pripravi jasne smernice EU o razumnih 
prilagoditvah in v njih navede, v kakšnih 
oblikah se lahko zagotovijo glede na 
potrebe posameznika, tako da bo mogoče 
člen 5 direktive učinkovito prenesti v 
nacionalno zakonodajo; poziva Komisijo, 
naj po potrebi sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev; poziva Komisijo, naj 
predlaga sistem sankcij, s katerim bo 
zagotovila, da se neizvajanje razumnih 
prilagoditev šteje za diskriminacijo; 
poziva države članice, naj v okvire svojih 
programov podpore za invalide vključijo 
določbe, ki bodo zagotovile, da se 
razumna prilagoditev ne more šteti za 
nesorazmerno breme;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj za 
invalide zagotovijo razumne prilagoditve 
na delovnem mestu ter omogočijo ustrezno 
usposabljanje delodajalcev in invalidov v 
dostopni obliki; poziva Komisijo, naj 
pripravi jasne smernice EU o razumnih 
prilagoditvah in v njih navede, v kakšnih 
oblikah se lahko zagotovijo glede na 
potrebe posameznika, tako da bo mogoče 
člen 5 direktive učinkovito prenesti v 
nacionalno zakonodajo; poziva Komisijo, 
naj po potrebi sproži postopke za 

3. poziva države članice, naj za 
invalide zagotovijo razumne prilagoditve 
na delovnem mestu, omogočijo ustrezno 
usposabljanje delodajalcev in invalidov v 
dostopni obliki ter zagotovijo dostopno 
infrastrukturo tudi zunaj delovnih mest, 
da bi olajšale prevoz do delovnih mest; 
poziva Komisijo, naj pripravi jasne 
smernice EU o razumnih prilagoditvah in v 
njih navede, v kakšnih oblikah se lahko 
zagotovijo glede na potrebe posameznika, 
tako da bo mogoče člen 5 direktive 
učinkovito prenesti v nacionalno 
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ugotavljanje kršitev; zakonodajo; poziva Komisijo, naj po 
potrebi sproži postopke za ugotavljanje 
kršitev;

Or. en

Predlog spremembe 110
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj za 
invalide zagotovijo razumne prilagoditve 
na delovnem mestu ter omogočijo ustrezno 
usposabljanje delodajalcev in invalidov v 
dostopni obliki; poziva Komisijo, naj 
pripravi jasne smernice EU o razumnih 
prilagoditvah in v njih navede, v kakšnih 
oblikah se lahko zagotovijo glede na 
potrebe posameznika, tako da bo mogoče 
člen 5 direktive učinkovito prenesti v 
nacionalno zakonodajo; poziva Komisijo, 
naj po potrebi sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev;

3. poziva države članice, naj za 
invalide zagotovijo razumne prilagoditve 
na delovnem mestu, se ozavestijo ter 
omogočijo ustrezno usposabljanje 
delodajalcev, invalidov in njihovih 
sodelavcev v dostopni obliki; poziva 
Komisijo, naj – ob podpori držav članic, 
da obremenitev ne bo nesorazmerna – 
pripravi jasne smernice EU o razumnih 
prilagoditvah in v njih navede, v kakšnih 
oblikah se lahko zagotovijo glede na 
potrebe posameznika, tako da bo mogoče 
člen 5 direktive učinkovito prenesti v 
nacionalno zakonodajo;

Or. es

Predlog spremembe 111
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj za 
invalide zagotovijo razumne prilagoditve 
na delovnem mestu ter omogočijo ustrezno 
usposabljanje delodajalcev in invalidov v 
dostopni obliki; poziva Komisijo, naj 
pripravi jasne smernice EU o razumnih 

3. poziva države članice, naj za 
invalide zagotovijo razumne prilagoditve 
na delovnem mestu brez stroškov za 
delavce ter omogočijo ustrezno 
usposabljanje delodajalcev in invalidov v 
dostopni obliki; poziva Komisijo, naj 
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prilagoditvah in v njih navede, v kakšnih 
oblikah se lahko zagotovijo glede na 
potrebe posameznika, tako da bo mogoče 
člen 5 direktive učinkovito prenesti v 
nacionalno zakonodajo; poziva Komisijo, 
naj po potrebi sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev;

pripravi jasne smernice EU o razumnih 
prilagoditvah in v njih navede, v kakšnih 
oblikah se lahko zagotovijo glede na 
potrebe posameznika, tako da bo mogoče 
člen 5 direktive učinkovito prenesti v 
nacionalno zakonodajo; poziva Komisijo, 
naj po potrebi sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj za 
invalide zagotovijo razumne prilagoditve 
na delovnem mestu ter omogočijo ustrezno 
usposabljanje delodajalcev in invalidov v 
dostopni obliki; poziva Komisijo, naj 
pripravi jasne smernice EU o razumnih 
prilagoditvah in v njih navede, v kakšnih 
oblikah se lahko zagotovijo glede na 
potrebe posameznika, tako da bo mogoče 
člen 5 direktive učinkovito prenesti v 
nacionalno zakonodajo; poziva Komisijo, 
naj po potrebi sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev;

3. poziva države članice, naj za 
invalide zagotovijo razumne prilagoditve 
na delovnem mestu ter omogočijo ustrezno 
usposabljanje delodajalcev in invalidov v 
dostopni obliki; poziva Komisijo, naj 
pripravi jasne smernice EU o razumnih 
prilagoditvah in v njih navede, v kakšnih 
oblikah se lahko zagotovijo glede na 
potrebe posameznika, tako da bo mogoče 
člen 5 direktive učinkovito prenesti v 
nacionalno zakonodajo;

Or. it

Predlog spremembe 113
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj 4. poziva države članice, naj podpirajo 
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uporabljajo obvezne kvote za 
zagotavljanje raznolikosti na delovnem 
mestu in uvedejo sankcije za njihovo 
neizpolnjevanje, vključno z denarnimi 
kaznimi, denar iz katerih naj se nameni za 
financiranje vključujočega izobraževanja 
in programov zaposlovanja za invalide; 
države članice poziva tudi, naj izvajajo 
obvezne letne načrte zagotavljanja 
raznolikosti s cilji in rednim ocenjevanjem 
ter podpirajo delodajalce pri zaposlovanju 
invalidov, na primer z vzpostavitvijo 
prostovoljnega seznama invalidnih 
kandidatov, s katerega se izberejo 
kandidati za zaposlitev; poziva države 
članice, naj zagotovijo usposabljanje o 
veljavnih pravilih;

delodajalce pri zaposlovanju invalidov, na 
primer z vzpostavitvijo prostovoljnega 
seznama invalidnih kandidatov, s katerega 
se izberejo kandidati za zaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe 114
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj 
uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu in uvedejo 
sankcije za njihovo neizpolnjevanje, 
vključno z denarnimi kaznimi, denar iz 
katerih naj se nameni za financiranje 
vključujočega izobraževanja in programov 
zaposlovanja za invalide; države članice 
poziva tudi, naj izvajajo obvezne letne 
načrte zagotavljanja raznolikosti s cilji in 
rednim ocenjevanjem ter podpirajo 
delodajalce pri zaposlovanju invalidov, na 
primer z vzpostavitvijo prostovoljnega 
seznama invalidnih kandidatov, s katerega 
se izberejo kandidati za zaposlitev; poziva 
države članice, naj zagotovijo 
usposabljanje o veljavnih pravilih;

4. poziva države članice, naj 
uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu, da bi 
spodbudile vključujoča delovna mesta, in 
uvedejo sankcije za njihovo 
neizpolnjevanje, vključno z denarnimi 
kaznimi, ki naj se namenijo za financiranje 
vključujočega izobraževanja in programov 
zaposlovanja za invalide, podpirajo javna 
in zasebna podjetja pri izvajanju obveznih 
letnih načrtov zagotavljanja raznolikosti s 
cilji in rednim ocenjevanjem ter 
delodajalce pri zaposlovanju invalidov, 
med drugim z vzpostavitvijo 
prostovoljnega seznama invalidnih 
kandidatov, s katerega se izberejo 
kandidati za zaposlitev; poziva države 
članice, naj skupaj s kvotami uvedejo 
usposabljanje za delodajalce o vsebini in 
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področju uporabe nacionalnih veljavnih 
pravil; poziva države članice, naj javnim 
službam za zaposlovanje dajo nalogo 
priprave prostovoljnega seznama iskalcev 
zaposlitve, da bi delodajalcem pomagale 
pri izpolnjevanju zahteve kvot za 
zagotavljanje raznolikosti;

Or. en

Predlog spremembe 115
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj 
uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu in 
uvedejo sankcije za njihovo 
neizpolnjevanje, vključno z denarnimi 
kaznimi, denar iz katerih naj se nameni za 
financiranje vključujočega izobraževanja 
in programov zaposlovanja za invalide; 
države članice poziva tudi, naj izvajajo 
obvezne letne načrte zagotavljanja 
raznolikosti s cilji in rednim ocenjevanjem 
ter podpirajo delodajalce pri zaposlovanju 
invalidov, na primer z vzpostavitvijo 
prostovoljnega seznama invalidnih 
kandidatov, s katerega se izberejo 
kandidati za zaposlitev; poziva države 
članice, naj zagotovijo usposabljanje o 
veljavnih pravilih;

4. poziva države članice, naj 
uporabljajo letne načrte za ozaveščanje o 
invalidnosti ter podpirajo delodajalce pri 
zaposlovanju invalidov z vzpostavitvijo 
službe za pomoč pri izbiri in spremljanju 
kandidatov, ki so najprimernejši za 
delovno mesto, prek zavoda za 
zaposlovanje;

Or. es

Predlog spremembe 116
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj 
uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu in uvedejo 
sankcije za njihovo neizpolnjevanje, 
vključno z denarnimi kaznimi, denar iz 
katerih naj se nameni za financiranje 
vključujočega izobraževanja in programov 
zaposlovanja za invalide; države članice 
poziva tudi, naj izvajajo obvezne letne 
načrte zagotavljanja raznolikosti s cilji in 
rednim ocenjevanjem ter podpirajo 
delodajalce pri zaposlovanju invalidov, na 
primer z vzpostavitvijo prostovoljnega 
seznama invalidnih kandidatov, s katerega 
se izberejo kandidati za zaposlitev; poziva 
države članice, naj zagotovijo 
usposabljanje o veljavnih pravilih;

4. poziva države članice, naj 
uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu in uvedejo 
sankcije za njihovo neizpolnjevanje, 
vključno z denarnimi kaznimi, denar iz 
katerih naj se nameni za financiranje 
vključujočega izobraževanja in programov 
zaposlovanja za invalide; poudarja, da 
morajo biti ti ukrepi sorazmerni in morajo 
upoštevati majhne organizacije; države 
članice poziva tudi, naj izvajajo obvezne 
letne načrte zagotavljanja raznolikosti s 
cilji in rednim ocenjevanjem ter podpirajo 
delodajalce pri zaposlovanju invalidov, na 
primer z vzpostavitvijo prostovoljnega 
seznama invalidnih kandidatov, s katerega 
se izberejo kandidati za zaposlitev; poziva 
države članice, naj zagotovijo 
usposabljanje o veljavnih pravilih;

Or. fr

Predlog spremembe 117
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj 
uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu in uvedejo 
sankcije za njihovo neizpolnjevanje, 
vključno z denarnimi kaznimi, denar iz 
katerih naj se nameni za financiranje 
vključujočega izobraževanja in programov 
zaposlovanja za invalide; države članice 
poziva tudi, naj izvajajo obvezne letne 
načrte zagotavljanja raznolikosti s cilji in 
rednim ocenjevanjem ter podpirajo 
delodajalce pri zaposlovanju invalidov, na 
primer z vzpostavitvijo prostovoljnega 
seznama invalidnih kandidatov, s katerega 
se izberejo kandidati za zaposlitev; poziva 

4. spodbuja države članice, naj 
uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu in uvedejo 
sankcije za njihovo neizpolnjevanje; 
države članice spodbuja tudi, naj izvajajo 
obvezne letne načrte zagotavljanja 
raznolikosti s cilji in rednim ocenjevanjem 
ter podpirajo delodajalce pri zaposlovanju 
invalidov, na primer z vzpostavitvijo 
prostovoljnega seznama invalidnih 
kandidatov, s katerega se izberejo 
kandidati za zaposlitev; poziva države 
članice, naj zagotovijo usposabljanje o 
veljavnih pravilih;
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države članice, naj zagotovijo 
usposabljanje o veljavnih pravilih;

Or. en

Predlog spremembe 118
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj 
uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu in uvedejo 
sankcije za njihovo neizpolnjevanje, 
vključno z denarnimi kaznimi, denar iz 
katerih naj se nameni za financiranje 
vključujočega izobraževanja in programov 
zaposlovanja za invalide; države članice 
poziva tudi, naj izvajajo obvezne letne 
načrte zagotavljanja raznolikosti s cilji in 
rednim ocenjevanjem ter podpirajo 
delodajalce pri zaposlovanju invalidov, na 
primer z vzpostavitvijo prostovoljnega 
seznama invalidnih kandidatov, s katerega 
se izberejo kandidati za zaposlitev; poziva 
države članice, naj zagotovijo 
usposabljanje o veljavnih pravilih;

4. poziva države članice, naj si 
izmenjujejo primere dobre prakse, da bi 
opredelile in uporabljale ciljno usmerjene 
kombinacije ukrepov za podporo enakega 
zaposlovanja invalidov, vključno z 
obveznimi kvotami za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu, programi 
spodbud, letnimi načrti zagotavljanja 
raznolikosti s cilji in rednim ocenjevanjem 
ter ukrepi za podporo delodajalcem pri 
zaposlovanju invalidov, na primer z 
vzpostavitvijo prostovoljnega seznama 
invalidnih kandidatov, s katerega se 
izberejo kandidati za zaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe 119
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj 
uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu in uvedejo 
sankcije za njihovo neizpolnjevanje, 

4. poziva države članice, naj 
uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu in uvedejo 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
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vključno z denarnimi kaznimi, denar iz 
katerih naj se nameni za financiranje 
vključujočega izobraževanja in programov 
zaposlovanja za invalide; države članice 
poziva tudi, naj izvajajo obvezne letne 
načrte zagotavljanja raznolikosti s cilji in 
rednim ocenjevanjem ter podpirajo 
delodajalce pri zaposlovanju invalidov, na 
primer z vzpostavitvijo prostovoljnega 
seznama invalidnih kandidatov, s katerega 
se izberejo kandidati za zaposlitev; poziva 
države članice, naj zagotovijo 
usposabljanje o veljavnih pravilih;

sankcije za njihovo neizpolnjevanje, 
vključno z denarnimi kaznimi, denar iz 
katerih naj se nameni za financiranje 
vključujočega izobraževanja in programov 
zaposlovanja za invalide; države članice 
poziva tudi, naj izvajajo obvezne letne 
načrte zagotavljanja raznolikosti s cilji in 
rednim ocenjevanjem ter podpirajo 
delodajalce pri zaposlovanju invalidov, na 
primer z vzpostavitvijo prostovoljnega 
seznama invalidnih kandidatov, s katerega 
se izberejo kandidati za zaposlitev; poziva 
države članice, naj zagotovijo 
usposabljanje o veljavnih pravilih;

Or. en

Predlog spremembe 120
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj 
uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu in uvedejo 
sankcije za njihovo neizpolnjevanje, 
vključno z denarnimi kaznimi, denar iz 
katerih naj se nameni za financiranje 
vključujočega izobraževanja in programov 
zaposlovanja za invalide; države članice 
poziva tudi, naj izvajajo obvezne letne 
načrte zagotavljanja raznolikosti s cilji in 
rednim ocenjevanjem ter podpirajo 
delodajalce pri zaposlovanju invalidov, na 
primer z vzpostavitvijo prostovoljnega 
seznama invalidnih kandidatov, s katerega 
se izberejo kandidati za zaposlitev; poziva 
države članice, naj zagotovijo 
usposabljanje o veljavnih pravilih;

4. poziva države članice, naj 
uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu in uvedejo 
sankcije za njihovo neizpolnjevanje, 
vključno z denarnimi kaznimi, denar iz 
katerih naj se nameni za financiranje 
vključujočega izobraževanja in programov 
zaposlovanja za invalide; države članice 
poziva tudi, naj izvajajo obvezne letne 
načrte zagotavljanja raznolikosti s cilji in 
rednim ocenjevanjem ter podpirajo 
delodajalce pri zaposlovanju invalidov, na 
primer z vzpostavitvijo prostovoljnega 
seznama ali enotnega okenca invalidnih 
kandidatov, s katerega se izberejo 
kandidati za zaposlitev; poziva države 
članice, naj zagotovijo usposabljanje o 
veljavnih pravilih;

Or. en
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Predlog spremembe 121
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj 
uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu in uvedejo 
sankcije za njihovo neizpolnjevanje, 
vključno z denarnimi kaznimi, denar iz 
katerih naj se nameni za financiranje 
vključujočega izobraževanja in programov 
zaposlovanja za invalide; države članice 
poziva tudi, naj izvajajo obvezne letne 
načrte zagotavljanja raznolikosti s cilji in 
rednim ocenjevanjem ter podpirajo 
delodajalce pri zaposlovanju invalidov, na 
primer z vzpostavitvijo prostovoljnega 
seznama invalidnih kandidatov, s katerega 
se izberejo kandidati za zaposlitev; poziva 
države članice, naj zagotovijo 
usposabljanje o veljavnih pravilih;

4. poziva države članice, naj 
uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje 
raznolikosti na delovnem mestu in uvedejo 
sankcije za njihovo neizpolnjevanje, 
vključno z denarnimi kaznimi, denar iz 
katerih naj se nameni za financiranje 
vključujočega izobraževanja in programov 
zaposlovanja za invalide; države članice 
poziva tudi, naj izvajajo obvezne letne 
načrte zagotavljanja raznolikosti s cilji in 
rednim ocenjevanjem ter podpirajo 
delodajalce pri zaposlovanju invalidov, na 
primer z vzpostavitvijo prostovoljnega 
seznama ali enotnega okenca invalidnih 
kandidatov, s katerega se izberejo 
kandidati za zaposlitev; poziva države 
članice, naj zagotovijo usposabljanje o 
veljavnih pravilih;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva institucije EU, naj dajejo 
zgled, tako da določijo kvote za 
zagotavljanje raznolikosti, pripravijo 
notranje smernice o razumnih 
prilagoditvah, poskrbijo za polno 
dostopnost med postopkom zaposlovanja 
in na delovnem mestu ter zaposlujejo 
invalide na vseh ravneh; poziva države 

5. poziva institucije EU, naj dajejo 
zgled, tako da določijo kvoto za 
zagotavljanje raznolikosti in posebno 
kvoto za zagotavljanje raznolikosti, 
povezano z invalidi, pripravijo notranje 
smernice o razumnih prilagoditvah, 
poskrbijo za poštenost in polno dostopnost 
med postopkom zaposlovanja in na 
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članice, naj storijo enako v svoji javni 
upravi;

delovnem mestu ter zaposlujejo osebe z 
vsemi vrstami invalidnosti na vseh ravneh; 
poziva države članice, naj storijo enako v 
svoji javni upravi;

Or. en

Predlog spremembe 123
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva institucije EU, naj dajejo 
zgled, tako da določijo kvote za 
zagotavljanje raznolikosti, pripravijo 
notranje smernice o razumnih 
prilagoditvah, poskrbijo za polno 
dostopnost med postopkom zaposlovanja 
in na delovnem mestu ter zaposlujejo 
invalide na vseh ravneh; poziva države 
članice, naj storijo enako v svoji javni 
upravi;

5. poziva institucije EU, naj dajejo 
zgled, tako da pripravijo notranje smernice 
o razumnih prilagoditvah, poskrbijo za 
poštenost in polno dostopnost med 
postopkom zaposlovanja in na delovnem 
mestu ter zaposlujejo invalide na vseh 
ravneh in dejavno iščejo invalide za 
zapolnitev prostih delovnih mest; poziva 
države članice, naj storijo enako v svoji 
javni upravi;

Or. en

Predlog spremembe 124
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva institucije EU, naj dajejo 
zgled, tako da določijo kvote za 
zagotavljanje raznolikosti, pripravijo 
notranje smernice o razumnih 
prilagoditvah, poskrbijo za polno 
dostopnost med postopkom zaposlovanja 
in na delovnem mestu ter zaposlujejo 
invalide na vseh ravneh; poziva države 
članice, naj storijo enako v svoji javni 

5. poziva institucije EU, naj dajejo 
zgled, tako da določijo kvote za 
zaposlovanje invalidov, pripravijo notranje 
smernice o razumnih prilagoditvah, 
poskrbijo za polno dostopnost med 
postopkom zaposlovanja in na delovnem 
mestu ter zaposlujejo invalide na vseh 
ravneh; poziva države članice, naj storijo 
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upravi; enako v svoji javni upravi;

Or. fr

Predlog spremembe 125
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva institucije EU, naj dajejo 
zgled, tako da določijo kvote za 
zagotavljanje raznolikosti, pripravijo 
notranje smernice o razumnih 
prilagoditvah, poskrbijo za polno 
dostopnost med postopkom zaposlovanja 
in na delovnem mestu ter zaposlujejo 
invalide na vseh ravneh; poziva države 
članice, naj storijo enako v svoji javni 
upravi;

5. poziva institucije EU, naj dajejo 
zgled, tako da pripravijo notranje smernice 
o razumnih prilagoditvah ter poskrbijo za 
polno dostopnost med postopkom 
zaposlovanja in na delovnem mestu za 
invalide na vseh ravneh; poziva države 
članice, naj storijo enako v svoji javni 
upravi;

Or. en

Predlog spremembe 126
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva institucije EU, naj dajejo 
zgled, tako da določijo kvote za 
zagotavljanje raznolikosti, pripravijo 
notranje smernice o razumnih 
prilagoditvah, poskrbijo za polno 
dostopnost med postopkom zaposlovanja 
in na delovnem mestu ter zaposlujejo 
invalide na vseh ravneh; poziva države 
članice, naj storijo enako v svoji javni 
upravi;

5. poziva institucije EU, naj dajejo 
zgled, tako da zaposlijo invalida in 
izvedejo razumne prilagoditve, poskrbijo 
za polno dostopnost med postopkom 
zaposlovanja in na delovnem mestu ter 
zaposlujejo invalide na vseh ravneh; poziva 
države članice, naj storijo enako v svoji 
javni upravi;

Or. es
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Predlog spremembe 127
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. globoko obžaluje negativni učinek, 
ki so ga imeli varčevalni ukrepi, sprejeti 
na ravni EU in držav članic, na možnosti 
in pogoje zaposlovanja za invalide, zaradi 
česar se je poslabšala diskriminacija in 
socialna izključenost; poudarja, da je 
nujno treba ustaviti varčevalne ukrepe in 
zagotoviti vsem invalidom popolno 
spoštovanje njihove pravice do zaposlitve 
in ustreznega življenjskega standarda v 
skladu s Konvencijo o pravicah invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 128
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
podpirajo vključujoča podjetja prek 
javnega naročanja ter pomagajo 
podjetjem, ki za odpravljanje prečne 
prikrajšanosti ponujajo ciljno usmerjene 
pozitivne ukrepe;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 129
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc 
Angel

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
podpirajo vključujoča podjetja prek 
javnega naročanja ter pomagajo podjetjem, 
ki za odpravljanje prečne prikrajšanosti 
ponujajo ciljno usmerjene pozitivne 
ukrepe;

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, kot so prilagojeni postopki 
zaposlovanja, oblikovanje zaposlitev „po 
meri“, delitev delovnih mest, posredovanje 
zaposlitev in podpora posameznikom, 
zagotovijo davčne spodbude in sprejmejo 
druge ukrepe finančne podpore za podjetja, 
ki zaposlijo invalide ali jim zagotavljajo 
poklicno usposabljanje in vajeništvo, 
podpirajo vključujoča podjetja, ki 
zaposlujejo invalide na odprtem trgu, prek 
javnega naročanja, spodbujajo družbeno 
odgovornost podjetij v zvezi z 
zaposlovanjem invalidov ter obveščajo 
delodajalce o teh politikah in spodbudah; 
poziva države članice, naj podprejo 
podjetja, ki za odpravljanje prečne 
prikrajšanosti ponujajo ciljno usmerjene 
pozitivne ukrepe;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
podpirajo vključujoča podjetja prek 

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
podpirajo vključujoča podjetja, ki delujejo 
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javnega naročanja ter pomagajo podjetjem, 
ki za odpravljanje prečne prikrajšanosti 
ponujajo ciljno usmerjene pozitivne 
ukrepe;

v skladu z modelom socialnega 
gospodarstva in svoje dobičke vlagajo v 
socialne cilje, prek javnega naročanja v 
skladu z Direktivo 2014/24/EU, 
spodbujajo prilagojene modele 
posredovanja dela ter pomagajo podjetjem, 
ki za odpravljanje prečne prikrajšanosti 
ponujajo ciljno usmerjene pozitivne 
ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 131
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
podpirajo vključujoča podjetja prek 
javnega naročanja ter pomagajo podjetjem, 
ki za odpravljanje prečne prikrajšanosti 
ponujajo ciljno usmerjene pozitivne 
ukrepe;

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
podpirajo vključujoča podjetja, ki delujejo 
v skladu z modelom socialnega 
gospodarstva in svoje dobičke vlagajo v 
socialne cilje, prek javnega naročanja, 
spodbujajo prilagojene modele 
posredovanja dela ter pomagajo podjetjem, 
ki za odpravljanje prečne prikrajšanosti 
ponujajo ciljno usmerjene pozitivne 
ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 132
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe



PE659.020v01-00 66/124 AM\1216182SL.docx

SL

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
podpirajo vključujoča podjetja prek 
javnega naročanja ter pomagajo podjetjem, 
ki za odpravljanje prečne prikrajšanosti 
ponujajo ciljno usmerjene pozitivne 
ukrepe;

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
uvedejo podporno zaposlovanje v velikem 
obsegu na podlagi evropskih izkušenj na 
tem področju, podpirajo vključujoča 
podjetja prek javnega naročanja ter 
pomagajo podjetjem, ki za odpravljanje 
prečne prikrajšanosti ponujajo ciljno 
usmerjene pozitivne ukrepe;

Or. pl

Predlog spremembe 133
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
podpirajo vključujoča podjetja prek 
javnega naročanja ter pomagajo podjetjem, 
ki za odpravljanje prečne prikrajšanosti 
ponujajo ciljno usmerjene pozitivne 
ukrepe;

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
ter podpirajo vključujoča podjetja prek 
javnega naročanja;

Or. es

Predlog spremembe 134
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 6. poziva države članice, naj 
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sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
podpirajo vključujoča podjetja prek 
javnega naročanja ter pomagajo podjetjem, 
ki za odpravljanje prečne prikrajšanosti 
ponujajo ciljno usmerjene pozitivne 
ukrepe;

sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
podpirajo vključujoča podjetja prek 
javnega naročanja, spodbujajo prilagojene 
modele posredovanja dela ter pomagajo 
podjetjem, ki za odpravljanje prečne 
prikrajšanosti ponujajo ciljno usmerjene 
pozitivne ukrepe;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
podpirajo vključujoča podjetja prek 
javnega naročanja ter pomagajo podjetjem, 
ki za odpravljanje prečne prikrajšanosti 
ponujajo ciljno usmerjene pozitivne 
ukrepe;

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, vključno s prožnimi 
ureditvami dela za invalide, zagotovijo 
davčne spodbude in sprejmejo druge 
ukrepe finančne podpore za podjetja, ki 
zaposlijo invalide, podpirajo vključujoča 
podjetja prek javnega naročanja ter 
pomagajo podjetjem, ki za odpravljanje 
prečne prikrajšanosti ponujajo ciljno 
usmerjene pozitivne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 136
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 6.  poziva države članice, naj 
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sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
podpirajo vključujoča podjetja prek 
javnega naročanja ter pomagajo podjetjem, 
ki za odpravljanje prečne prikrajšanosti 
ponujajo ciljno usmerjene pozitivne 
ukrepe;

sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za mala in srednja podjetja, ki 
zaposlijo invalide, podpirajo vključujoča 
podjetja prek javnega naročanja ter 
pomagajo podjetjem, ki za odpravljanje 
prečne prikrajšanosti ponujajo ciljno 
usmerjene pozitivne ukrepe;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo trajnostne vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
podpirajo vključujoča podjetja prek 
javnega naročanja ter pomagajo podjetjem, 
ki za odpravljanje prečne prikrajšanosti 
ponujajo ciljno usmerjene pozitivne 
ukrepe;

6. poziva države članice, naj 
sprejmejo vključujoče politike 
zaposlovanja, zagotovijo davčne spodbude 
in sprejmejo druge ukrepe finančne 
podpore za podjetja, ki zaposlijo invalide, 
podpirajo vključujoča podjetja prek 
javnega naročanja ter pomagajo podjetjem, 
ki za odpravljanje prečne prikrajšanosti 
ponujajo ciljno usmerjene pozitivne 
ukrepe;

Or. it

Predlog spremembe 138
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da se s sistemi podpore 
za zaposlovanje ne smejo znižati stroški 
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plač invalidov, zlasti z javnim 
sofinanciranjem; poudarja, da mora 
zaposlovanje invalidov temeljiti na okviru 
zaposlovanja, ki se uporablja za druge 
delavce, kar zadeva plačilo ali delovni čas, 
pri čemer mora biti tak okvir prilagojen 
njihovim potrebam; meni, da invalidov ni 
mogoče vključiti na trg dela brez 
splošnega okvira ureditve zaposlovanja, 
povišanj plač in spodbujanja kolektivnih 
pogajanj;

Or. pt

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

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj takoj sprejmejo ukrepe, s katerimi s 
sodelovanjem invalidov ocenijo glavne 
trende glede prihodnosti dela z vidika 
invalidnosti, ter opredelijo in sprožijo 
ustrezne vključujoče pobude, namenjene 
vseživljenjskemu učenju ter razvoju znanj 
in spretnosti invalidov od zgodnje starosti 
naprej;

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj takoj sprejmejo ukrepe, s katerimi z 
dejavnim sodelovanjem invalidov ocenijo 
glavne trende glede prihodnosti dela z 
vidika invalidnosti, ter opredelijo in 
sprožijo posebne ukrepe, da bi bila bolj 
vključujoča, ob upoštevanju raznolikosti 
in presečnih identitet invalidov; v zvezi s 
tem poudarja pomembnost vključujočih in 
dostopnih pobud, namenjenih 
vseživljenjskemu učenju ter razvoju znanj 
in spretnosti invalidov od zgodnje starosti 
naprej, v skladu s hitro spreminjajočimi se 
razmerami in povpraševanju na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 140
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj takoj sprejmejo ukrepe, s katerimi s 
sodelovanjem invalidov ocenijo glavne 
trende glede prihodnosti dela z vidika 
invalidnosti, ter opredelijo in sprožijo 
ustrezne vključujoče pobude, namenjene 
vseživljenjskemu učenju ter razvoju znanj 
in spretnosti invalidov od zgodnje starosti 
naprej;

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj takoj sprejmejo ukrepe, s katerimi s 
sodelovanjem invalidov ocenijo glavne 
trende glede prihodnosti dela z vidika 
invalidnosti, opredelijo in sprožijo ustrezne 
vključujoče pobude, namenjene 
vseživljenjskemu učenju ter razvoju znanj 
in spretnosti invalidov od zgodnje starosti 
naprej, ter pomagajo invalidom pridobiti 
dostop do digitalnih orodij in programske 
opreme, ki so nepogrešljivi za njihovo 
samostojno življenje;

Or. en

Predlog spremembe 141
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj takoj sprejmejo ukrepe, s katerimi s 
sodelovanjem invalidov ocenijo glavne 
trende glede prihodnosti dela z vidika 
invalidnosti, ter opredelijo in sprožijo 
ustrezne vključujoče pobude, namenjene 
vseživljenjskemu učenju ter razvoju znanj 
in spretnosti invalidov od zgodnje starosti 
naprej;

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj takoj sprejmejo ukrepe, s katerimi s 
sodelovanjem invalidov ocenijo glavne 
trende glede prihodnosti dela z vidika 
invalidnosti, ter opredelijo in sprožijo 
ustrezne vključujoče pobude, namenjene 
vseživljenjskemu učenju ter razvoju znanj 
in spretnosti invalidov od zgodnje starosti 
naprej ter zagotavljanju ustrezne podpore 
v vseh življenjskih obdobjih;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da imajo invalidi 
pogosto napredna znanja in spretnosti ter 
kvalifikacije, ki se ne ocenjujejo, zaradi 
česar ne morejo izkoristiti svojega 
potenciala, družba pa ostaja brez 
družbene in gospodarske vrednosti, ki bi 
jo zagotovila njihova vključitev;

Or. it

Predlog spremembe 143
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj povečajo 
zmogljivosti javnih služb za zaposlovanje, 
da bi vzpostavile mrežo vključujočih 
podjetij, pripravile prostovoljni seznam 
invalidnih iskalcev zaposlitve ter zaposlile 
zaposlitvene mentorje, ki bi invalidom 
zagotavljali prilagojeno oceno in podporo, 
in pomočnike pri opravljanju dela, ki bi 
invalidom pomagali delati na odprtem 
trgu dela;

8. poziva države članice, naj povečajo 
zmogljivosti javnih služb za zaposlovanje, 
da bi vzpostavile mrežo vključujočih 
podjetij in podprle invalidne iskalce 
zaposlitve, zlasti s pomočniki v okviru 
poklicnih dejavnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 144
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj povečajo 
zmogljivosti javnih služb za zaposlovanje, 
da bi vzpostavile mrežo vključujočih 

8. poziva države članice, naj povečajo 
zmogljivosti javnih služb za zaposlovanje, 
da bi vzpostavile mrežo vključujočih 
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podjetij, pripravile prostovoljni seznam 
invalidnih iskalcev zaposlitve ter zaposlile 
zaposlitvene mentorje, ki bi invalidom 
zagotavljali prilagojeno oceno in podporo, 
in pomočnike pri opravljanju dela, ki bi 
invalidom pomagali delati na odprtem trgu 
dela;

podjetij, pripravile prostovoljni seznam 
invalidnih iskalcev zaposlitve ter zaposlile 
zaposlitvene mentorje, ki bi invalidom 
zagotavljali prilagojeno oceno in podporo, 
in pomočnike pri opravljanju dela, ki bi 
invalidom pomagali delati na odprtem trgu 
dela; poudarja pomen načela 
subsidiarnosti in potrebo po 
razpoložljivosti ustrezne podpore na vseh 
ravneh, od osnovnih ravni skupnosti 
navzgor;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj povečajo 
zmogljivosti javnih služb za zaposlovanje, 
da bi vzpostavile mrežo vključujočih 
podjetij, pripravile prostovoljni seznam 
invalidnih iskalcev zaposlitve ter zaposlile 
zaposlitvene mentorje, ki bi invalidom 
zagotavljali prilagojeno oceno in podporo, 
in pomočnike pri opravljanju dela, ki bi 
invalidom pomagali delati na odprtem trgu 
dela;

8. poziva države članice, naj povečajo 
zmogljivosti javnih služb za zaposlovanje, 
da bi vzpostavile mrežo vključujočih 
podjetij, podprle specializirane ponudnike 
storitev zaposlovanja, pripravile 
prostovoljni seznam invalidnih iskalcev 
zaposlitve ter zaposlile zaposlitvene 
mentorje, ki bi invalidom zagotavljali 
prilagojeno oceno in podporo, in 
pomočnike pri opravljanju dela, ki bi 
invalidom pomagali delati na odprtem trgu 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 146
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe
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8. poziva države članice, naj povečajo 
zmogljivosti javnih služb za zaposlovanje, 
da bi vzpostavile mrežo vključujočih 
podjetij, pripravile prostovoljni seznam 
invalidnih iskalcev zaposlitve ter zaposlile 
zaposlitvene mentorje, ki bi invalidom 
zagotavljali prilagojeno oceno in podporo, 
in pomočnike pri opravljanju dela, ki bi 
invalidom pomagali delati na odprtem trgu 
dela;

8. poziva države članice, naj povečajo 
zmogljivosti javnih služb za zaposlovanje, 
da bi vzpostavile mrežo vključujočih 
podjetij, zaposlile zaposlitvene mentorje, ki 
bi invalidnim iskalcem zaposlitve 
zagotavljali prilagojeno oceno, 
usposabljanje in podporo, in pomočnike 
pri opravljanju dela, ki bi invalidom 
pomagali opravljati njihovo delo na 
odprtem trgu dela, dokler to potrebujejo;

Or. en

Predlog spremembe 147
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj povečajo 
zmogljivosti javnih služb za zaposlovanje, 
da bi vzpostavile mrežo vključujočih 
podjetij, pripravile prostovoljni seznam 
invalidnih iskalcev zaposlitve ter zaposlile 
zaposlitvene mentorje, ki bi invalidom 
zagotavljali prilagojeno oceno in podporo, 
in pomočnike pri opravljanju dela, ki bi 
invalidom pomagali delati na odprtem trgu 
dela;

8. poziva države članice, naj povečajo 
zmogljivosti javnih služb za zaposlovanje, 
da bi pripravile prostovoljni seznam 
invalidnih iskalcev zaposlitve ter zaposlile 
zaposlitvene mentorje, ki bi invalidom 
zagotavljali prilagojeno oceno in podporo, 
in pomočnike pri opravljanju dela, ki bi 
invalidom pomagali delati na odprtem trgu 
dela, da bi se vzpostavila mreža 
vključujočih podjetij;

Or. es

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

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj podpirajo 
usposabljanje univerzitetnih študentov o 
univerzalnem oblikovanju, razumnih 

9. poziva države članice, naj 
spodbujajo sodobne pristope v 
izobraževanju, ki temeljijo na človekovih 
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prilagoditvah in raznolikosti na delovnem 
mestu, pri čemer naj sodelujejo invalidi, ter 
olajšajo usposabljanje zaposlitvenih 
mentorjev, pomočnikov pri opravljanju 
dela in svetovalcev za raznolikost, s 
poudarkom na posebnostih različnih vrst 
invalidnosti;

pravicah, da bi vzpostavile vključujoče in 
strpne sisteme izobraževanja, ki 
sprejemajo vse, ter naj podpirajo 
usposabljanje univerzitetnih študentov o 
univerzalnem oblikovanju, razumnih 
prilagoditvah in raznolikosti na delovnem 
mestu, pri čemer naj sodelujejo invalidi, ter 
olajšajo usposabljanje zaposlitvenih 
mentorjev, pomočnikov pri opravljanju 
dela in svetovalcev za raznolikost, s 
poudarkom na posebnostih različnih vrst 
invalidnosti;

Or. en

Predlog spremembe 149
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj podpirajo 
usposabljanje univerzitetnih študentov o 
univerzalnem oblikovanju, razumnih 
prilagoditvah in raznolikosti na delovnem 
mestu, pri čemer naj sodelujejo invalidi, ter 
olajšajo usposabljanje zaposlitvenih 
mentorjev, pomočnikov pri opravljanju 
dela in svetovalcev za raznolikost, s 
poudarkom na posebnostih različnih vrst 
invalidnosti;

9. poziva države članice, naj podpirajo 
usposabljanje univerzitetnih študentov o 
univerzalnem oblikovanju, razumnih 
prilagoditvah in raznolikosti na delovnem 
mestu, pri čemer naj sodelujejo invalidi, ter 
olajšajo usposabljanje zaposlitvenih 
mentorjev, pomočnikov pri opravljanju 
dela in svetovalcev za raznolikost, s 
poudarkom na posebnostih različnih vrst 
invalidnosti; poudarja, da je pomembno 
bolje izkoriščati inovativne tehnologije, da 
se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji in 
odpravijo ovire za zaposlovanje;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj podpirajo 
usposabljanje univerzitetnih študentov o 
univerzalnem oblikovanju, razumnih 
prilagoditvah in raznolikosti na delovnem 
mestu, pri čemer naj sodelujejo invalidi, ter 
olajšajo usposabljanje zaposlitvenih 
mentorjev, pomočnikov pri opravljanju 
dela in svetovalcev za raznolikost, s 
poudarkom na posebnostih različnih vrst 
invalidnosti;

9. poziva države članice, naj podpirajo 
razvoj in zagotavljanje usposabljanja 
univerzitetnih študentov na ustreznih 
fakultetah o univerzalnem oblikovanju, 
razumnih prilagoditvah in raznolikosti na 
delovnem mestu, pri čemer naj sodelujejo 
invalidi, ter olajšajo usposabljanje 
zaposlitvenih mentorjev, pomočnikov pri 
opravljanju dela in svetovalcev za 
raznolikost, s poudarkom na posebnostih 
različnih vrst invalidnosti;

Or. en

Predlog spremembe 151
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj podpirajo 
usposabljanje univerzitetnih študentov o 
univerzalnem oblikovanju, razumnih 
prilagoditvah in raznolikosti na delovnem 
mestu, pri čemer naj sodelujejo invalidi, ter 
olajšajo usposabljanje zaposlitvenih 
mentorjev, pomočnikov pri opravljanju 
dela in svetovalcev za raznolikost, s 
poudarkom na posebnostih različnih vrst 
invalidnosti;

9. poziva države članice, naj podpirajo 
usposabljanje univerzitetnih študentov o 
univerzalnem oblikovanju, razumnih 
prilagoditvah in raznolikosti na delovnem 
mestu, pri čemer naj sodelujejo invalidi, ter 
olajšajo usposabljanje zaposlitvenih 
mentorjev, pomočnikov pri opravljanju 
dela in svetovalcev za invalidnost, s 
poudarkom na posebnostih različnih vrst 
invalidnosti;

Or. es

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

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo in države članice, 
naj z ustreznim financiranjem spodbujajo 
politike in projekte, namenjene 
izboljšanju poklicnega usposabljanja in 
strokovnega izpopolnjevanja invalidov, 
prilagojene potrebam trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 153
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas)

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da je v zasebnem 
sektorju potrebno usposabljanje na 
področjih, kot sta ozaveščenost o 
invalidnosti in enakost, da bi izboljšali 
delovne pogoje invalidov in jim na koncu 
zagotovili dostojna in dobro plačana 
delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 154
Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj ocenijo, 
kako učinkovito obstoječa zaščitena 
delovna mesta omogočajo invalidom 
pridobiti potrebna znanja in spretnosti, da 
bi se lahko zaposlili na odprtem trgu dela, 
zagotovijo, da za ta delovna mesta veljajo 
pravni okviri, ki obsegajo socialno varnost, 

10. poziva države članice, naj ocenijo, 
kako učinkovito obstoječa zaščitena 
delovna mesta omogočajo invalidom 
pridobiti potrebna znanja in spretnosti, da 
bi se lahko zaposlili na odprtem trgu dela, 
zagotovijo, da za ta delovna mesta veljajo 
pravni okviri, ki obsegajo socialno varnost, 
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minimalne plače in nediskriminacijo, ter ta 
delovna mesta postopno ukinejo; poziva 
Komisijo, naj ta proces spremlja;

minimalne plače in nediskriminacijo, ter ta 
delovna mesta postopno ukinejo; poziva 
Komisijo, naj ta proces spremlja; poleg 
tega vztraja, da bi bilo treba delavcem na 
zaščitenih delovnih mestih zagotoviti vsaj 
pravni status, enak pravicam delavcev, ki 
jih imajo ljudje, ki delajo v odprtih 
delovnih okoljih, na podlagi ustrezne 
kolektivne pogodbe za gospodarski sektor;

Or. en

Predlog spremembe 155
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj ocenijo, 
kako učinkovito obstoječa zaščitena 
delovna mesta omogočajo invalidom 
pridobiti potrebna znanja in spretnosti, da 
bi se lahko zaposlili na odprtem trgu dela, 
zagotovijo, da za ta delovna mesta veljajo 
pravni okviri, ki obsegajo socialno varnost, 
minimalne plače in nediskriminacijo, ter ta 
delovna mesta postopno ukinejo; poziva 
Komisijo, naj ta proces spremlja;

10. poziva države članice, naj ocenijo, 
kako učinkovito obstoječa zaščitena 
delovna mesta omogočajo invalidom 
pridobiti potrebna znanja in spretnosti, da 
bi se lahko zaposlili na odprtem trgu dela, 
zagotovijo, da za ta delovna mesta veljajo 
pravni okviri, ki obsegajo socialno varnost, 
minimalne plače in nediskriminacijo; 
ponovno poudarja, da je treba pri 
ocenjevanju učinkovitosti upoštevati 
mnenja invalidov, ki delajo na zaščitenih 
delovnih mestih; poziva Komisijo, naj ta 
proces spremlja;

Or. en

Predlog spremembe 156
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj ocenijo, 10. poziva države članice, naj ocenijo, 
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kako učinkovito obstoječa zaščitena 
delovna mesta omogočajo invalidom 
pridobiti potrebna znanja in spretnosti, da 
bi se lahko zaposlili na odprtem trgu dela, 
zagotovijo, da za ta delovna mesta veljajo 
pravni okviri, ki obsegajo socialno varnost, 
minimalne plače in nediskriminacijo, ter ta 
delovna mesta postopno ukinejo; poziva 
Komisijo, naj ta proces spremlja;

kako učinkovito obstoječa zaščitena 
delovna mesta omogočajo invalidom 
pridobiti potrebna znanja in spretnosti, da 
bi se lahko zaposlili na odprtem trgu dela, 
zagotovijo, da za ta delovna mesta veljajo 
pravni okviri, ki obsegajo socialno varnost, 
minimalne plače in nediskriminacijo, ter ta 
delovna mesta postopno ukinejo, zlasti 
tista, ki niso v skladu s členom 27 
Konvencije o pravicah invalidov; poziva 
Komisijo, naj ta proces spremlja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj ocenijo, 
kako učinkovito obstoječa zaščitena 
delovna mesta omogočajo invalidom 
pridobiti potrebna znanja in spretnosti, da 
bi se lahko zaposlili na odprtem trgu dela, 
zagotovijo, da za ta delovna mesta veljajo 
pravni okviri, ki obsegajo socialno varnost, 
minimalne plače in nediskriminacijo, ter ta 
delovna mesta postopno ukinejo; poziva 
Komisijo, naj ta proces spremlja;

10. poziva države članice, naj ocenijo, 
kako učinkovito obstoječa zaščitena 
delovna mesta omogočajo invalidom 
pridobiti potrebna znanja in spretnosti, da 
bi se lahko zaposlili na odprtem trgu dela, 
zagotovijo, da za ta delovna mesta veljajo 
pravni okviri, ki obsegajo socialno varnost, 
minimalne plače in nediskriminacijo, ter 
postopno ukinejo zaščitena delovna mesta, 
ki niso v skladu s členom 27 Konvencije o 
pravicah invalidov; poziva Komisijo, naj 
ta proces spremlja;

Or. en

Predlog spremembe 158
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj ocenijo, 
kako učinkovito obstoječa zaščitena 
delovna mesta omogočajo invalidom 
pridobiti potrebna znanja in spretnosti, da 
bi se lahko zaposlili na odprtem trgu dela, 
zagotovijo, da za ta delovna mesta veljajo 
pravni okviri, ki obsegajo socialno varnost, 
minimalne plače in nediskriminacijo, ter ta 
delovna mesta postopno ukinejo; poziva 
Komisijo, naj ta proces spremlja;

10. poziva države članice, naj ocenijo, 
kako učinkovito obstoječa zaščitena 
delovna mesta omogočajo invalidom 
pridobiti potrebna znanja in spretnosti, da 
bi se lahko zaposlili na odprtem trgu dela, 
zagotovijo, da za ta delovna mesta veljajo 
pravni okviri, ki obsegajo socialno varnost, 
minimalne plače in nediskriminacijo, ter 
postopno ukinejo zaščitena delovna mesta, 
ki niso v skladu s členom 27 Konvencije o 
pravicah invalidov; poziva Komisijo, naj 
ta proces spremlja;

Or. en

Predlog spremembe 159
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj ocenijo, 
kako učinkovito obstoječa zaščitena 
delovna mesta omogočajo invalidom 
pridobiti potrebna znanja in spretnosti, da 
bi se lahko zaposlili na odprtem trgu dela, 
zagotovijo, da za ta delovna mesta veljajo 
pravni okviri, ki obsegajo socialno varnost, 
minimalne plače in nediskriminacijo, ter ta 
delovna mesta postopno ukinejo; poziva 
Komisijo, naj ta proces spremlja;

10. poziva države članice, naj stalno 
ocenjujejo, kako učinkovito obstoječa 
zaščitena delovna mesta omogočajo 
invalidom pridobiti potrebna znanja in 
spretnosti, da bi se lahko zaposlili na 
odprtem trgu dela, zagotovijo, da za ta 
delovna mesta veljajo pravni okviri, ki 
obsegajo socialno varnost, minimalne plače 
in nediskriminacijo, ter ta delovna mesta 
postopno ukinejo; poziva Komisijo, naj ta 
proces spremlja;

Or. en

Predlog spremembe 160
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj ocenijo, 
kako učinkovito obstoječa zaščitena 
delovna mesta omogočajo invalidom 
pridobiti potrebna znanja in spretnosti, da 
bi se lahko zaposlili na odprtem trgu dela, 
zagotovijo, da za ta delovna mesta veljajo 
pravni okviri, ki obsegajo socialno 
varnost, minimalne plače in 
nediskriminacijo, ter ta delovna mesta 
postopno ukinejo; poziva Komisijo, naj ta 
proces spremlja;

10. poziva države članice, naj 
spodbudijo ponudbo različnih 
zaposlitvenih modelov, med katerimi bo 
mogoče izbrati tistega, ki je za 
posameznika najprimernejši, na primer 
posebnih zaposlitvenih centrov, podpornih 
načrtov ali pomoči pri vključevanju na 
običajni trg dela, spodbujati pa je treba 
tudi usposabljanje, ki bi invalidom 
omogočalo, da pridobijo potrebna znanja 
in spretnosti, da bi se lahko zaposlili;

Or. es

Predlog spremembe 161
Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. opozarja, da bi zaščitena delovna 
mesta morala biti samo en korak, začasno 
obdobje v ciklu delovnega življenja 
invalidov; v zvezi s tem poziva države 
članice, naj razvijejo vključujoče modele 
zaščitene in podporne zaposlitve, ki bodo 
spoštovali pravice invalidov ter bodo 
obenem ukrepi za učinkovito vključevanje 
in poznejši prehod na odprti trg dela;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj zagotovi 
popolno in učinkovito enako dostopnost 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij ter sistemov in v zvezi s tem 
uporablja smernice, ki bodo razvijalce 
umetne inteligence podprle pri 
upoštevanju potreb invalidov v razvojnih 
procesih, da bi preprečili ustvarjanje 
novih primerov diskriminatorne 
pristranskosti;

Or. en

Predlog spremembe 163
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas)

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj proučijo 
vsa možna sredstva za izboljšanje delovnih 
pogojev intelektualno oviranih oseb ter 
zagotovitev njihove pravice do resničnih 
in pošteno plačanih delovnih mest, ki niso 
zaščitena delovna mesta;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj v okviru 
vseh politik za zagotavljanje podpore 
invalidom in pomoči pri njihovem 
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zaposlovanju posebno pozornost namenijo 
vrsti invalidnosti, da bi se zagotovil 
pristop, ki bi bil prilagojen razlikam in 
potrebam vseh;

Or. it

Predlog spremembe 165
Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da se sredstva EU ne 
porabljajo za segregirano zaposlovanje 
invalidov brez možnosti, da najdejo 
zaposlitev, ki ni zaščitena;

Or. en

Predlog spremembe 166
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj 
pripravijo programe poklicnega 
usposabljanja s strokovnjaki za invalide, 
da bi jih usposobili za delo na delovnem 
mestu; 

Or. es

Predlog spremembe 167
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Mónica Silvana González, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Gabriele Bischoff
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Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 b. poziva države članice, naj 
sprejmejo politike trajnostnega 
vključujočega izobraževanja in ukrepe v 
zvezi z izključevanjem in premajhno 
zastopanostjo invalidnih učencev v oceni 
PISA in drugih mednarodnih ocenah, ki 
krepita njihovo socialno izključenost in 
ustvarjata nepravilno sliko o 
izobraževalnih sistemih sodelujočih držav;

Or. en

Predlog spremembe 168
Marc Angel, Gabriele Bischoff

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poziva države članice, naj dodatno 
razvijejo oziroma bolje izvajajo ukrepe za 
večjo udeležbo invalidov na trgu dela in 
naj invalide, zaposlene na zaščitenih 
delovnih mestih, po zakonu priznajo kot 
delavce in naj jim zagotovijo enako 
socialno zaščito kot drugim delavcem;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poudarja, da je treba v vsako 
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pobudo EU s področja novih tehnologij in 
raziskav kot pogoj vključiti dostopnost in 
da bi morala EU sprejeti ukrepe, s 
katerimi bi zagotovila razpoložljivost in 
cenovno dostopnost podpornih tehnologij;

Or. it

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

Predlog resolucije
Odstavek 10 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10c. poziva Komisijo, naj podpre 
raziskave o značilnostih in raznolikosti 
modelov zaščitene zaposlitve, s čimer bi 
opredelila primere dobre prakse in 
zagotovila skladnost z zakonodajo EU;

Or. en

Predlog spremembe 171
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvajajo kampanje za ozaveščanje v 
dostopni obliki in znakovnih jezikih o 
prispevkih invalidov, da bi izkoreninili 
obstoječo stigmatizacijo invalidov in 
predsodke do njih ter si prizadevali za 
preprečevanje nadlegovanja in 
izkoriščanja;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj bolj intenzivno sodelujejo z invalidi, 
njihovimi predstavniškimi organizacijami 
in organi za enakost pri pripravljanju in 
izvajanju celovitih kampanj za 
ozaveščanje in ciljno usmerjenega 
usposabljanja v dostopni obliki in 
znakovnih jezikih, namenjenih 
delodajalcem, nosilcem odgovornosti na 
vseh področjih in širši družbi, o 
zmožnostih in prispevkih invalidov ter 
koristih raznolikosti, enakosti in 
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nediskriminacije, da bi izkoreninili 
obstoječo stigmatizacijo invalidov in 
predsodke do njih ter si prizadevali za 
preprečevanje ustrahovanja, nadlegovanja 
in izkoriščanja in dosegli vključujočo 
enakost za vse;

Or. en

Predlog spremembe 172
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvajajo kampanje za ozaveščanje v 
dostopni obliki in znakovnih jezikih o 
prispevkih invalidov, da bi izkoreninili 
obstoječo stigmatizacijo invalidov in 
predsodke do njih ter si prizadevali za 
preprečevanje nadlegovanja in 
izkoriščanja;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvajajo kampanje za ozaveščanje v 
dostopni obliki in znakovnih jezikih o 
prispevkih invalidov, da bi izkoreninili 
obstoječo stigmatizacijo invalidov in 
predsodke do njih ter si prizadevali za 
preprečevanje nadlegovanja in 
izkoriščanja; usposabljati je treba tudi 
delodajalce in zaposlene, ki so v stiku z 
invalidi, da bi razumeli njihov položaj in 
bi bila izkušnja za vse pozitivna;

Or. es

Predlog spremembe 173
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvajajo kampanje za ozaveščanje v 
dostopni obliki in znakovnih jezikih o 
prispevkih invalidov, da bi izkoreninili 
obstoječo stigmatizacijo invalidov in 
predsodke do njih ter si prizadevali za 

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvajajo kampanje za ozaveščanje v 
dostopni obliki in znakovnih jezikih o 
prispevkih in potencialu invalidov, da bi 
izkoreninili obstoječo stigmatizacijo 
invalidov in predsodke do njih ter si 
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preprečevanje nadlegovanja in 
izkoriščanja;

prizadevali za preprečevanje nadlegovanja 
in izkoriščanja;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo, naj podpre 
vključitev vključujočih podjetij v socialno 
gospodarstvo na evropski ravni in naj ta 
delajo pod njeno krovno zaščito;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poziva Komisijo, naj razvije in 
spodbuja univerzalen evropski pravni 
okvir za vključujoča podjetja, ki ustvarjajo 
trajne zaposlitve za nedoločen čas, da bi 
spodbudila uresničitev poklicnih projektov 
invalidov na običajnem trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 176
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
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Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj 
sprejmejo aktivne ukrepe, s katerimi bi 
vsem zagotovili nediskriminacijo, 
omogočili razumne prilagoditve v vseh 
fazah dela ter poskrbeli, da bodo lahko 
invalidi svoje delavske in sindikalne 
pravice uveljavljali enako kot drugi ter da 
bodo zaščiteni pred nasiljem in 
nadlegovanjem, med drugim tudi pred 
spolnim nadlegovanjem; poziva institucije 
EU, naj sprejmejo enake ukrepe;

12. poziva države članice, naj 
sprejmejo aktivne ukrepe, s katerimi bi 
vsem zagotovili nediskriminacijo, 
omogočili razumne prilagoditve v vseh 
fazah dela ter poskrbeli, da bodo lahko 
invalidi svoje delavske in sindikalne 
pravice uveljavljali enako kot drugi ter da 
bodo zaščiteni pred nasiljem in 
nadlegovanjem, med drugim tudi pred 
spolnim nadlegovanjem; poziva institucije 
EU, naj sprejmejo enake ukrepe; poziva 
države članice, naj ratificirajo Istanbulsko 
konvencijo, ki naj bi imela presečen 
učinek na vso zakonodajo EU, s posebnim 
poudarkom na invalidkah, ki se 
spoprijemajo z večplastno diskriminacijo 
in so bolj ranljive za nadlegovanje na 
delovnem mestu;

Or. en

Predlog spremembe 177
Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj 
sprejmejo aktivne ukrepe, s katerimi bi 
vsem zagotovili nediskriminacijo, 
omogočili razumne prilagoditve v vseh 
fazah dela ter poskrbeli, da bodo lahko 
invalidi svoje delavske in sindikalne 
pravice uveljavljali enako kot drugi ter da 
bodo zaščiteni pred nasiljem in 
nadlegovanjem, med drugim tudi pred 
spolnim nadlegovanjem; poziva institucije 
EU, naj sprejmejo enake ukrepe;

12. poziva države članice, naj 
sprejmejo aktivne ukrepe, s katerimi bi 
vsem, tudi invalidom, zagotovili 
nediskriminacijo, omogočili razumne 
prilagoditve za invalide v vseh fazah dela, 
od zaposlovanja in poklicnega 
napredovanja do varnih in zdravih 
delovnih pogojev; poziva države članice, 
naj poskrbijo, da bodo lahko invalidi svoje 
delavske in sindikalne pravice uveljavljali 
enako kot drugi ter da bodo zaščiteni pred 
nasiljem in nadlegovanjem, med drugim 
tudi pred spolnim nadlegovanjem, ki so mu 
invalidke še zlasti izpostavljene; poziva 
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institucije EU, naj sprejmejo enake ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 178
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj 
sprejmejo aktivne ukrepe, s katerimi bi 
vsem zagotovili nediskriminacijo, 
omogočili razumne prilagoditve v vseh 
fazah dela ter poskrbeli, da bodo lahko 
invalidi svoje delavske in sindikalne 
pravice uveljavljali enako kot drugi ter da 
bodo zaščiteni pred nasiljem in 
nadlegovanjem, med drugim tudi pred 
spolnim nadlegovanjem; poziva institucije 
EU, naj sprejmejo enake ukrepe;

12. poziva države članice, naj 
sprejmejo aktivne ukrepe, s katerimi bi 
vsem zagotovili nediskriminacijo, 
omogočili razumne prilagoditve v vseh 
fazah dela ter poskrbeli, da bodo lahko 
invalidi svoje delavske in sindikalne 
pravice uveljavljali enako kot drugi;

Or. es

Predlog spremembe 179
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj 
sprejmejo aktivne ukrepe, s katerimi bi 
vsem zagotovili nediskriminacijo, 
omogočili razumne prilagoditve v vseh 
fazah dela ter poskrbeli, da bodo lahko 
invalidi svoje delavske in sindikalne 
pravice uveljavljali enako kot drugi ter da 
bodo zaščiteni pred nasiljem in 
nadlegovanjem, med drugim tudi pred 
spolnim nadlegovanjem; poziva institucije 

12. poziva države članice, naj 
sprejmejo aktivne ukrepe, s katerimi bi 
vsem zagotovili nediskriminacijo, 
omogočili dostopna delovna mesta in 
grajeno okolje ter razumne prilagoditve v 
vseh fazah dela ter poskrbeli, da bodo 
lahko invalidi svoje delavske in sindikalne 
pravice uveljavljali enako kot drugi ter da 
bodo zaščiteni pred nasiljem in 
nadlegovanjem, med drugim tudi pred 
spolnim nadlegovanjem; poziva institucije 
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EU, naj sprejmejo enake ukrepe; EU, naj sprejmejo enake ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 180
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj 
sprejmejo aktivne ukrepe, s katerimi bi 
vsem zagotovili nediskriminacijo, 
omogočili razumne prilagoditve v vseh 
fazah dela ter poskrbeli, da bodo lahko 
invalidi svoje delavske in sindikalne 
pravice uveljavljali enako kot drugi ter da 
bodo zaščiteni pred nasiljem in 
nadlegovanjem, med drugim tudi pred 
spolnim nadlegovanjem; poziva institucije 
EU, naj sprejmejo enake ukrepe;

12. poziva države članice, naj 
sprejmejo aktivne ukrepe, s katerimi bi 
vsem zagotovili nediskriminacijo, 
omogočili razumne prilagoditve v vseh 
fazah dela, vključno z zaposlitveno 
rehabilitacijo, ter poskrbeli, da bodo lahko 
invalidi svoje delavske in sindikalne 
pravice uveljavljali enako kot drugi ter da 
bodo zaščiteni pred nasiljem in 
nadlegovanjem, med drugim tudi pred 
spolnim nadlegovanjem; poziva institucije 
EU, naj sprejmejo enake ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 181
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj 
sprejmejo aktivne ukrepe, s katerimi bi 
vsem zagotovili nediskriminacijo, 
omogočili razumne prilagoditve v vseh 
fazah dela ter poskrbeli, da bodo lahko 
invalidi svoje delavske in sindikalne 
pravice uveljavljali enako kot drugi ter da 
bodo zaščiteni pred nasiljem in 
nadlegovanjem, med drugim tudi pred 

12. poziva države članice, naj 
sprejmejo aktivne ukrepe, s katerimi bi 
vsem zagotovili nediskriminacijo, 
omogočili razumne prilagoditve v vseh 
fazah dela, izobraževanja in poklicnega 
usposabljanja ter poskrbeli, da bodo lahko 
invalidi svoje delavske in sindikalne 
pravice uveljavljali enako kot drugi ter da 
bodo zaščiteni pred nasiljem in 
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spolnim nadlegovanjem; poziva institucije 
EU, naj sprejmejo enake ukrepe; 

nadlegovanjem, med drugim tudi pred 
spolnim nadlegovanjem; poziva institucije 
EU, naj sprejmejo enake ukrepe; 

Or. pl

Predlog spremembe 182
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni, da dejstvo, da med komisarji 
ni temnopoltih oseb, Azijcev ali 
pripadnikov etničnih manjšin, med 
poslanci Evropskega parlamenta pa jih je 
zelo malo, sproža iskrena vprašanja o 
verodostojnosti predlogov EU o 
raznolikosti in vključevanju; meni, da bi 
evropske institucije morale najprej 
pomesti pred svojim pragom, če želijo, da 
bi se njihova stališča o raznolikosti jemala 
resno;

Or. en

Predlog spremembe 183
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj uporablja 
smernice, ki bodo razvijalce umetne 
inteligence podprle pri upoštevanju potreb 
invalidov v razvoju procesov, da bi 
preprečili ustvarjanje novih primerov 
diskriminatorne pristranskosti;

Or. en
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Predlog spremembe 184
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da so politike vključevanja, 
ki se izvajajo na ravni sektorjev in 
podjetij, opredeljene v posvetovanju s 
predstavniki delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 185
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo podporo za invalide, 
katerih invalidnost je posledica nesreče, 
ter jim zagotovijo nadaljnjo zaposlitev ali 
enakovredno delovno mesto, ki ustreza 
njihovim novim spretnostim, ne da bi 
izgubili pravice in delovne pogoje, ki so 
jim bili zagotovljeni pred poškodbo;

Or. en

Predlog spremembe 186
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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12c. poziva Komisijo in države članice, 
naj pri podpiranju zaposlovanja invalidov 
in njihovega vračanja na delo sprejmejo 
preventiven in vključujoč pristop k 
varnosti in zdravju pri delu, kar lahko 
izvedejo prek integriranih poti, ki bi 
združevale preprečevanje na področju 
varnosti in zdravja pri delu ter različne 
oblike ukrepov za zaposljivost, kot je 
posameznikom prilagojena podpora, 
svetovanje, usmerjanje ter dostop do 
splošnega in poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 187
Marc Angel, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj odpravijo obstoječe razlike v plačah 
med spoloma ter razlike med plačami 
zaradi invalidnosti in etnične pripadnosti, 
ter tako preprečijo plačno diskriminacijo 
delavcev, izpostavljenih presečni 
diskriminaciji, in tveganje, da bodo postali 
revni zaposleni;

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj odpravijo obstoječe razlike v plačah 
med spoloma ter razlike med plačami 
zaradi invalidnosti in etnične pripadnosti 
ter tako preprečijo plačno diskriminacijo 
delavcev, izpostavljenih presečni 
diskriminaciji, in tveganje, da bodo postali 
revni zaposleni; poziva Komisijo, naj 
predlaga direktivo o preglednosti plač na 
delovnih mestih za odpravo razlik med 
plačami, ki prizadevajo prikrajšane 
skupine na delovnih mestih, zlasti 
invalide;

Or. en

Predlog spremembe 188
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas)

Predlog resolucije
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Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj odpravijo obstoječe razlike v plačah 
med spoloma ter razlike med plačami 
zaradi invalidnosti in etnične pripadnosti, 
ter tako preprečijo plačno diskriminacijo 
delavcev, izpostavljenih presečni 
diskriminaciji, in tveganje, da bodo postali 
revni zaposleni;

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj odpravijo obstoječe razlike v plačah 
med spoloma ter razlike med plačami 
zaradi invalidnosti in etnične pripadnosti, 
ki se odražajo tudi v nesorazmerno malo 
plačanih delovnih mestih, ter tako 
preprečijo plačno diskriminacijo in zlasti 
diskriminacijo na podlagi invalidnosti 
delavcev, izpostavljenih presečni 
diskriminaciji, in tveganje, da bodo postali 
revni zaposleni;

Or. en

Predlog spremembe 189
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj odpravijo obstoječe razlike v plačah 
med spoloma ter razlike med plačami 
zaradi invalidnosti in etnične pripadnosti, 
ter tako preprečijo plačno diskriminacijo 
delavcev, izpostavljenih presečni 
diskriminaciji, in tveganje, da bodo postali 
revni zaposleni;

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj odpravijo razlike v plačah, če te 
obstajajo, ne glede na to, koga 
prizadevajo;

Or. es

Predlog spremembe 190
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), 
Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj odpravijo obstoječe razlike v plačah 
med spoloma ter razlike med plačami 
zaradi invalidnosti in etnične pripadnosti, 
ter tako preprečijo plačno diskriminacijo 
delavcev, izpostavljenih presečni 
diskriminaciji, in tveganje, da bodo postali 
revni zaposleni;

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj odpravijo obstoječe razlike v plačah 
med spoloma ter razlike med plačami 
zaradi invalidnosti in etnične pripadnosti, 
ter tako preprečijo plačno diskriminacijo 
delavcev, izpostavljenih presečni 
diskriminaciji, in tveganje, da bodo postali 
revni zaposleni, pri čemer naj se 
osredotočijo zlasti na osebe LGBTI, 
ženske, Rome in begunce;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj odpravijo obstoječe razlike v plačah 
med spoloma ter razlike med plačami 
zaradi invalidnosti in etnične pripadnosti, 
ter tako preprečijo plačno diskriminacijo 
delavcev, izpostavljenih presečni 
diskriminaciji, in tveganje, da bodo postali 
revni zaposleni;

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj odpravijo obstoječe razlike v plačah 
med spoloma ter razlike med plačami 
zaradi invalidnosti in etnične pripadnosti, 
ter tako preprečijo neposredno in posredno 
plačno diskriminacijo delavcev, ki se 
spoprijemajo z ovirami na delovnih mestih 
in so izpostavljeni presečni diskriminaciji, 
in tveganje, da bodo postali revni 
zaposleni;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj odpravijo obstoječe razlike v plačah 
med spoloma ter razlike med plačami 
zaradi invalidnosti in etnične pripadnosti, 
ter tako preprečijo plačno diskriminacijo 
delavcev, izpostavljenih presečni 
diskriminaciji, in tveganje, da bodo postali 
revni zaposleni;

13. poziva države članice, naj odpravijo 
obstoječe razlike v plačah med spoloma ter 
razlike med plačami zaradi invalidnosti in 
etnične pripadnosti ter tako preprečijo 
plačno diskriminacijo delavcev, 
izpostavljenih diskriminaciji, in tveganje, 
da bodo postali revni zaposleni;

Or. it

Predlog spremembe 193
Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bodo javni in zasebni 
delodajalci ter službe za zaposlovanje 
objavljali vsa prosta delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 194
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj 
invalidom, ki vstopijo na trg dela ali 
presežejo določen dohodkovni prag, ne 
odvzamejo nadomestil za invalidnost, s 
katerimi ti pokrijejo dodatne stroške, 
povezane s svojo invalidnostjo;

14. poziva države članice, naj 
invalidom, ki vstopijo na trg dela ali 
presežejo določen dohodkovni prag, ne 
odvzamejo nadomestil za invalidnost, s 
katerimi ti pokrijejo dodatne stroške, 
povezane s svojo invalidnostjo, ter naj 
sprejmejo določbe, s katerimi bodo 
njihovim osebnim pomočnikom (če jih 
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imajo) zagotovile dnevnice;

Or. en

Predlog spremembe 195
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj 
invalidom, ki vstopijo na trg dela ali 
presežejo določen dohodkovni prag, ne 
odvzamejo nadomestil za invalidnost, s 
katerimi ti pokrijejo dodatne stroške, 
povezane s svojo invalidnostjo;

14. poziva države članice, naj 
invalidom, ki vstopijo na trg dela ali 
presežejo določen dohodkovni prag, ne 
odvzamejo nadomestil za invalidnost, s 
katerimi ti pokrijejo dodatne stroške, 
povezane s svojo invalidnostjo, saj lahko 
ohranitev nadomestil spodbudi invalide, 
da vstopijo na odprti trg in na njem tudi 
ostanejo;

Or. en

Predlog spremembe 196
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj 
invalidom, ki vstopijo na trg dela ali 
presežejo določen dohodkovni prag, ne 
odvzamejo nadomestil za invalidnost, s 
katerimi ti pokrijejo dodatne stroške, 
povezane s svojo invalidnostjo;

14. poziva države članice, naj 
invalidom, ki vstopijo na trg dela ali 
presežejo določen dohodkovni prag, ne 
odvzamejo nadomestil za invalidnost, s 
katerimi ti pokrijejo dodatne stroške, 
povezane s svojo invalidnostjo, saj ta 
praksa prispeva k revščini zaposlenih in 
revščini v starosti;

Or. en
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Predlog spremembe 197
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj 
invalidom, ki vstopijo na trg dela ali 
presežejo določen dohodkovni prag, ne 
odvzamejo nadomestil za invalidnost, s 
katerimi ti pokrijejo dodatne stroške, 
povezane s svojo invalidnostjo;

14. poziva države članice, naj 
invalidom ne odvzamejo nadomestil za 
invalidnost, če je od njih odvisno 
zagotavljanje minimalne stopnje 
dostojanstva, potrebne za enakost z vsemi 
državljani;

Or. es

Predlog spremembe 198
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva države članice, naj 
omogočijo zadostno prožnost pri 
zagotavljanju socialne podpore in 
prejemkov, da bi se ti lahko prilagodili 
posameznim potrebam in poklicnim potem 
invalidov, ter zagotovijo, da imajo invalidi 
na voljo cenovno dostopna digitalna 
orodja in programsko opremo, prilagojene 
njihovim potrebam, in naj pri opredelitvi 
najprimernejših digitalnih orodij ali 
programske opreme za invalide uporabijo 
strokovno znanje in izkušnje organizacij 
invalidnih oseb;

Or. en

Predlog spremembe 199
Stefania Zambelli, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Simona Baldassarre, Antonio Maria 
Rinaldi
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Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja ključno vlogo 
oskrbovalcev družinskih članov, ki 
pogosto skrbijo za potrebe invalidov, 
povezane z oskrbo in pomočjo; v zvezi s 
tem poudarja, da je treba s politikami in 
strategijami na ravni EU in na nacionalni 
ravni močno podpreti družinske člane in 
zaposlene pomočnike;

Or. it

Predlog spremembe 200
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva države članice, naj 
omogočijo zadostno prožnost pri 
zagotavljanju socialne podpore in 
prejemkov, da bi se ti lahko prilagodile 
posameznim potrebam in poklicnim potem 
invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 201
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predlaga 
zavezujočo zakonodajo o standardih za 
organe za enakost, s katero bi jim dodelila 
močnejša pooblastila za zagotavljanje 

črtano
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enakega obravnavanja invalidov;

Or. es

Predlog spremembe 202
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predlaga 
zavezujočo zakonodajo o standardih za 
organe za enakost, s katero bi jim dodelila 
močnejša pooblastila za zagotavljanje 
enakega obravnavanja invalidov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 203
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predlaga 
zavezujočo zakonodajo o standardih za 
organe za enakost, s katero bi jim dodelila 
močnejša pooblastila za zagotavljanje 
enakega obravnavanja invalidov;

15. poziva Komisijo, naj začne 
posvetovanje s predstavniki invalidov, da 
bi predlagala standarde za organe za 
enakost, s katerimi bi jim dodelila 
močnejša pooblastila za zagotavljanje 
enakega obravnavanja invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 204
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predlaga 
zavezujočo zakonodajo o standardih za 
organe za enakost, s katero bi jim dodelila 
močnejša pooblastila za zagotavljanje 
enakega obravnavanja invalidov;

15. poziva Komisijo, naj predlaga 
zavezujočo zakonodajo o standardih za 
organe za enakost, s katero bi jim dodelila 
močnejša pooblastila in ustrezne vire za 
zagotavljanje enakega obravnavanja 
invalidov ter zagotovila razširjanje 
dostopnih informacij za vse;

Or. en

Predlog spremembe 205
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predlaga 
zavezujočo zakonodajo o standardih za 
organe za enakost, s katero bi jim dodelila 
močnejša pooblastila za zagotavljanje 
enakega obravnavanja invalidov;

15. poziva države članice, naj podprejo 
organe za enakost in jim dodelijo 
pooblastila, potrebna za zagotavljanje 
enakega obravnavanja invalidov;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predlaga 
zavezujočo zakonodajo o standardih za 
organe za enakost, s katero bi jim dodelila 
močnejša pooblastila za zagotavljanje 
enakega obravnavanja invalidov;

15. poziva države članice, naj 
predlagajo zavezujočo nacionalno 
zakonodajo o standardih za organe za 
enakost, s katero bi jim dodelile močnejša 
pooblastila za zagotavljanje enakega 
obravnavanja invalidov;
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Or. it

Predlog spremembe 207
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predlaga 
zavezujočo zakonodajo o standardih za 
organe za enakost, s katero bi jim dodelila 
močnejša pooblastila za zagotavljanje 
enakega obravnavanja invalidov;

15. poziva Komisijo, naj predlaga 
smernice o standardih za organe za 
enakost, s katerimi bi jim dodelila 
močnejša pooblastila za zagotavljanje 
enakega obravnavanja invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 208
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva države članice, naj bo 
birokratski postopek, ki se zahteva za 
priznanje invalidnosti, dostopen in ima 
prilagodljive roke, da bi lahko invalidi čim 
jasneje rešili svoj ekonomski, socialni in 
zaposlitveni položaj;

Or. es

Predlog spremembe 209
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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15a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo trajnostno financiranje 
krepitve zmogljivosti predstavniških 
organizacij invalidov, s čimer bodo 
priznale njihovo pomembno vlogo v boju 
proti primerom domnevne diskriminaciji 
invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 210
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poziva države članice, naj 
pospešijo usklajevanje na zdravstvenem, 
socialnem in družinskem področju, da 
bosta omogočeni zgodnja diagnostika in 
oskrba za doseganje čim večje 
učinkovitosti zdravljenja in zmanjšanje 
stopnje invalidnosti;

Or. es

Predlog spremembe 211
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj uskladijo opredelitev invalidnosti in 
zagotovijo vzajemno priznavanje statusa 
invalidnosti med državami članicami, da bi 
tako invalidom omogočile prosto gibanje in 
uživanje pravic iz državljanstva EU;

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvedejo študijo o zakonodaji in 
primerih dobre prakse držav članic za 
uskladitev opredelitve invalidnosti in 
zagotovitev vzajemnega priznavanja 
statusa invalidnosti med državami 
članicami, da bi tako invalidom omogočile 
prosto gibanje in uživanje pravic iz 
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državljanstva EU;

Or. en

Predlog spremembe 212
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas)

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj uskladijo opredelitev invalidnosti in 
zagotovijo vzajemno priznavanje statusa 
invalidnosti med državami članicami, da bi 
tako invalidom omogočile prosto gibanje in 
uživanje pravic iz državljanstva EU;

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj uskladijo opredelitev invalidnosti in 
zagotovijo vzajemno priznavanje statusa 
invalidnosti med državami članicami, da bi 
tako invalidom ter njihovim osebnim 
pomočnikom omogočile prosto gibanje in 
uživanje pravic iz državljanstva EU;

Or. en

Predlog spremembe 213
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj uskladijo opredelitev invalidnosti in 
zagotovijo vzajemno priznavanje statusa 
invalidnosti med državami članicami, da bi 
tako invalidom omogočile prosto gibanje in 
uživanje pravic iz državljanstva EU;

16. spodbuja Komisijo in države 
članice, naj uskladijo opredelitev 
invalidnosti in zagotovijo vzajemno 
priznavanje statusa invalidnosti med 
državami članicami, da bi tako invalidom 
omogočile prosto gibanje in uživanje 
pravic iz državljanstva EU;

Or. es

Predlog spremembe 214
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
osrednjo informacijsko točko v 
nacionalnih znakovnih jezikih in 
invalidom dostopnih oblikah o vseh 
storitvah za invalide, ki so na voljo v 
različnih državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 215
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva k usklajenemu okviru o 
osebnih pomočnikih;

Or. en

Predlog spremembe 216
Katrin Langensiepen, Sandra Pereira, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj uporabo 
evropske kartice ugodnosti za invalide 
razširi na vse države članice in njeno 
področje uporabe razširi tako, da jo bo 
mogoče uporabljati za priznavanje statusa 
invalidnosti posameznika in za dostop do 
storitev po vsej EU;

17. poziva Komisijo, naj uporabo 
evropske kartice ugodnosti za invalide 
razširi na vse države članice in njeno 
področje uporabe razširi tako, da bo 
omogočala priznavanje statusa invalidnosti 
posameznika in dostop do storitev po vsej 
EU; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
osrednjo informacijsko točko v 



AM\1216182SL.docx 105/124 PE659.020v01-00

SL

nacionalnih znakovnih jezikih in 
invalidom dostopnih oblikah o vseh 
storitvah za invalide, ki so na voljo v 
različnih državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 217
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj uporabo 
evropske kartice ugodnosti za invalide 
razširi na vse države članice in njeno 
področje uporabe razširi tako, da jo bo 
mogoče uporabljati za priznavanje statusa 
invalidnosti posameznika in za dostop do 
storitev po vsej EU;

17. priznava, da je prosto gibanje 
temeljna pravica v EU; poziva Komisijo 
in države članice, naj uporabo evropske 
kartice ugodnosti za invalide razširijo na 
vse države članice in njeno področje 
uporabe razširijo tako, da jo bo mogoče 
uporabljati za priznavanje statusa 
invalidnosti posameznika in za dostop do 
storitev po vsej EU, s čimer bodo 
invalidom olajšale delo v tujini;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva države članice, naj izvajajo 
politike, namenjene preprečevanju 
trpinčenja na delovnem mestu na podlagi 
invalidnosti; poziva države članice, naj 
poleg tega v sodelovanju z delodajalci 
izvajajo politike za preprečevanje 
kibernetskega ustrahovanja invalidov na 
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delovnem mestu;

Or. it

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

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. poziva Komisijo, naj predlaga 
listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah invalidov, da bi vzpostavili 
skupne standarde in (državljanske, 
politične, ekonomske in socialne) pravice 
za invalide ter zagotovili njihovo 
spoštovanje in priznavanje v vseh državah 
članicah EU;

Or. it

Predlog spremembe 220
Katrin Langensiepen, Radka Maxová, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj v strategiji EU 
o invalidnosti za obdobje po letu 2020 
poseben poudarek nameni zaposlovanju, 
upošteva vse določbe Konvencije o 
pravicah invalidov, določi zavezujoče cilje 
glede raznolikosti na delovnem mestu, 
odpravi presečno diskriminacijo in s 
sodelovanjem invalidov spremlja 
učinkovitost strategije; poziva Komisijo, 
naj predlaga ukrepe za obravnavo izzivov 
in kršitev pravic invalidov, povezanih s 
pandemijo COVID-19;

18. poziva Komisijo, naj v strategiji EU 
o invalidnosti za obdobje po letu 2020 
poseben poudarek nameni zaposlovanju, 
upošteva vse določbe Konvencije o 
pravicah invalidov, določi jasne in 
zavezujoče cilje glede raznolikosti na 
delovnem mestu, ki bodo odražali 
raznolikost invalidov, odpravi večplastno 
in presečno diskriminacijo ter s 
sodelovanjem invalidov in njihovih 
predstavniških organizacij spremlja 
učinkovitost strategije; poziva Komisijo, 
naj prihodnjo strategijo o invalidnosti 
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poveže s procesom evropskega semestra; 
poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za 
obravnavo izzivov in kršitev pravic 
invalidov,povezanih s pandemijo COVID-
19;

Or. en

Predlog spremembe 221
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj v strategiji EU 
o invalidnosti za obdobje po letu 2020 
poseben poudarek nameni zaposlovanju, 
upošteva vse določbe Konvencije o 
pravicah invalidov, določi zavezujoče cilje 
glede raznolikosti na delovnem mestu, 
odpravi presečno diskriminacijo in s 
sodelovanjem invalidov spremlja 
učinkovitost strategije; poziva Komisijo, 
naj predlaga ukrepe za obravnavo izzivov 
in kršitev pravic invalidov, povezanih s 
pandemijo COVID-19;

18. poziva Komisijo, naj v strategiji EU 
o invalidnosti za obdobje po letu 2020 
poseben poudarek nameni zaposlovanju, 
upošteva vse določbe Konvencije o 
pravicah invalidov, določi zavezujoče cilje 
glede raznolikosti na delovnem mestu, 
odpravi presečno diskriminacijo in s 
sodelovanjem invalidov spremlja 
učinkovitost strategije;

Or. pl

Predlog spremembe 222
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj v strategiji EU 
o invalidnosti za obdobje po letu 2020 
poseben poudarek nameni zaposlovanju, 
upošteva vse določbe Konvencije o 
pravicah invalidov, določi zavezujoče cilje 
glede raznolikosti na delovnem mestu, 

18. poziva Komisijo, naj v strategiji EU 
o invalidnosti za obdobje po letu 2020 
poseben poudarek nameni zaposlovanju, 
upošteva vse določbe Konvencije o 
pravicah invalidov, odpravi diskriminacijo 
invalidov in skupaj z njimi spremlja 
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odpravi presečno diskriminacijo in s 
sodelovanjem invalidov spremlja 
učinkovitost strategije; poziva Komisijo, 
naj predlaga ukrepe za obravnavo izzivov 
in kršitev pravic invalidov, povezanih s 
pandemijo COVID-19;

učinkovitost strategije; poziva Komisijo, 
naj predlaga ukrepe za obravnavo izzivov 
in kršitev pravic invalidov, povezanih s 
pandemijo COVID-19;

Or. es

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

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj v strategiji EU 
o invalidnosti za obdobje po letu 2020 
poseben poudarek nameni zaposlovanju, 
upošteva vse določbe Konvencije o 
pravicah invalidov, določi zavezujoče cilje 
glede raznolikosti na delovnem mestu, 
odpravi presečno diskriminacijo in s 
sodelovanjem invalidov spremlja 
učinkovitost strategije; poziva Komisijo, 
naj predlaga ukrepe za obravnavo izzivov 
in kršitev pravic invalidov, povezanih s 
pandemijo COVID-19;

18. poziva Komisijo, naj v strategiji EU 
o invalidnosti za obdobje po letu 2020 
poseben poudarek nameni zaposlovanju, 
upošteva vse določbe Konvencije o 
pravicah invalidov, zagotovi smernice 
glede raznolikosti na delovnem mestu, 
odpravi diskriminacijo in s sodelovanjem 
invalidov spremlja učinkovitost strategije; 
poziva Komisijo, naj v dogovoru z 
državami članicami predlaga ukrepe za 
obravnavo izzivov in kršitev pravic 
invalidov, povezanih s pandemijo COVID-
19;

Or. it

Predlog spremembe 224
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj v strategiji EU 
o invalidnosti za obdobje po letu 2020 
poseben poudarek nameni zaposlovanju, 

18. poziva Komisijo, naj v strategiji EU 
o invalidnosti za obdobje po letu 2020 
poseben poudarek nameni zaposlovanju, 
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upošteva vse določbe Konvencije o 
pravicah invalidov, določi zavezujoče cilje 
glede raznolikosti na delovnem mestu, 
odpravi presečno diskriminacijo in s 
sodelovanjem invalidov spremlja 
učinkovitost strategije; poziva Komisijo, 
naj predlaga ukrepe za obravnavo izzivov 
in kršitev pravic invalidov, povezanih s 
pandemijo COVID-19;

upošteva vse določbe Konvencije o 
pravicah invalidov, določi cilje glede 
raznolikosti na delovnem mestu, odpravi 
presečno diskriminacijo in s sodelovanjem 
invalidov spremlja učinkovitost strategije; 
poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za 
obravnavo izzivov in kršitev pravic 
invalidov, povezanih s pandemijo COVID-
19;

Or. en

Predlog spremembe 225
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj v strategiji EU 
o invalidnosti za obdobje po letu 2020 
poseben poudarek nameni zaposlovanju, 
upošteva vse določbe Konvencije o 
pravicah invalidov, določi zavezujoče cilje 
glede raznolikosti na delovnem mestu, 
odpravi presečno diskriminacijo in s 
sodelovanjem invalidov spremlja 
učinkovitost strategije; poziva Komisijo, 
naj predlaga ukrepe za obravnavo izzivov 
in kršitev pravic invalidov, povezanih s 
pandemijo COVID-19;

18. poziva Komisijo, naj v strategiji EU 
o invalidnosti za obdobje po letu 2020 
poseben poudarek nameni zaposlovanju, 
upošteva vse določbe Konvencije o 
pravicah invalidov, določi cilje glede 
raznolikosti na delovnem mestu, odpravi 
presečno diskriminacijo in s sodelovanjem 
invalidov spremlja učinkovitost strategije; 
poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za 
obravnavo izzivov in kršitev pravic 
invalidov, povezanih s pandemijo COVID-
19;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. pozdravlja javno posvetovanje, ki 
ga je izvedla Komisijo o svoji strategiji o 



PE659.020v01-00 110/124 AM\1216182SL.docx

SL

pravicah invalidov za obdobje 2021–2030, 
poudarja, da je sodelovanje z oblastmi, 
organizacijami in civilno družbo na 
evropski, nacionalni in lokalni ravni 
nepogrešljivo za zagotovitev izvajanja 
Konvencije o pravicah invalidov, ter 
poudarja, da bi bilo treba v vseh postopkih 
odločanja uporabljati pristop „nič o 
invalidih brez invalidov“;

Or. en

Predlog spremembe 227
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo, naj predlaga 
ukrepe za obravnavo izzivov in kršitev 
pravic invalidov, povezanih s pandemijo 
COVID-19; poudarja, da se je 
diskriminacija na podlagi invalidnosti 
med pandemijo COVID-19 še povečala ter 
ogroža življenje invalidov in njihovo 
telesno in duševno zdravje;

Or. pl

Predlog spremembe 228
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva k zbiranju podatkov v zvezi 
z invalidnostjo na ravni EU s pristopom 
na podlagi človekovih pravic, razčlenjenih 
po spolu, starosti, vrsti invalidnosti, 
rasi/narodnosti, spolni usmerjenosti ipd., 
vključno s podatki o invalidih, ki doslej 

črtano
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niso bili vključeni v statistiko;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva k zbiranju podatkov v zvezi 
z invalidnostjo na ravni EU s pristopom na 
podlagi človekovih pravic, razčlenjenih po 
spolu, starosti, vrsti invalidnosti, 
rasi/narodnosti, spolni usmerjenosti ipd., 
vključno s podatki o invalidih, ki doslej 
niso bili vključeni v statistiko;

19. poziva k zbiranju podatkov v zvezi 
z invalidnostjo na ravni EU s pristopom na 
podlagi človekovih pravic in posebnim 
poudarkom na zaposlenosti, razčlenjenih 
po spolu, starosti, vrsti invalidnosti, 
rasi/narodnosti, spolni usmerjenosti ipd., 
vključno s podatki o invalidih, ki doslej 
niso bili vključeni v statistiko; poziva 
Komisijo, naj oceni, kako visoka stopnja 
neaktivnosti vpliva na razpoložljive 
statistične podatke o zaposlenosti 
invalidov, zaradi česar stopnja 
zaposlenosti in stopnja brezposelnosti ne 
odražata dejanskega stanja v tej skupini 
prebivalstva;

Or. en

Predlog spremembe 230
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva k zbiranju podatkov v zvezi 
z invalidnostjo na ravni EU s pristopom na 
podlagi človekovih pravic, razčlenjenih po 
spolu, starosti, vrsti invalidnosti, 
rasi/narodnosti, spolni usmerjenosti ipd., 
vključno s podatki o invalidih, ki doslej 

19. poziva k zbiranju podatkov v zvezi 
z invalidnostjo na ravni EU s posebnim 
pristopom na podlagi zaposlovanja in 
človekovih pravic, razčlenjenih po spolu, 
starosti, vrsti invalidnosti, rasi/narodnosti, 
spolni usmerjenosti ipd., vključno s podatki 
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niso bili vključeni v statistiko; o invalidih, ki doslej niso bili vključeni v 
statistiko; poziva Komisijo, naj oceni, kako 
visoka stopnja neaktivnosti vpliva na 
razpoložljive statistične podatke o 
zaposlenosti invalidov, zaradi česar 
stopnja zaposlenosti in stopnja 
brezposelnosti ne odražata dejanskega 
stanja v tej skupini prebivalstva;

Or. es

Predlog spremembe 231
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva k zbiranju podatkov v zvezi 
z invalidnostjo na ravni EU s pristopom na 
podlagi človekovih pravic, razčlenjenih po 
spolu, starosti, vrsti invalidnosti, 
rasi/narodnosti, spolni usmerjenosti ipd., 
vključno s podatki o invalidih, ki doslej 
niso bili vključeni v statistiko;

19. poziva k zbiranju kakovostnih 
podatkov v zvezi z invalidnostjo na ravni 
EU s pristopom na podlagi človekovih 
pravic, razčlenjenih po spolu, starosti, vrsti 
invalidnosti, rasi/narodnosti, spolni 
usmerjenosti ipd., vključno s podatki o 
invalidih, ki doslej niso bili vključeni v 
statistiko; poziva k zbiranju podatkov o 
učinku krize zaradi COVID-19 na 
invalide, da bi predlagali politike in se 
pripravili na prihodnje krize;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva k zbiranju podatkov v zvezi 
z invalidnostjo na ravni EU s pristopom na 
podlagi človekovih pravic, razčlenjenih po 
spolu, starosti, vrsti invalidnosti, 

19. poziva k zbiranju podatkov v zvezi 
z invalidnostjo na ravni EU s pristopom na 
podlagi človekovih pravic, tudi podatkov o 
zaposlenosti, razčlenjenih po spolu, 
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rasi/narodnosti, spolni usmerjenosti ipd., 
vključno s podatki o invalidih, ki doslej 
niso bili vključeni v statistiko;

starosti, vrsti invalidnosti1s, rasi/narodnosti, 
spolni usmerjenosti, stopnji izobrazbe ipd., 
vključno s podatki o invalidih, ki doslej 
niso bili vključeni v statistiko;

_________________
1s Podatki se lahko zbirajo po vrsti 
invalidnosti z uporabo kratkega niza 
vprašanj, ki ga je sestavila washingtonska 
skupina: http://www.washingtongroup-
disability.com/washington-group-
question-sets/short-set-of-disability-
questions/. 

Or. en

Predlog spremembe 233
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva k zbiranju podatkov v zvezi 
z invalidnostjo na ravni EU s pristopom na 
podlagi človekovih pravic, razčlenjenih po 
spolu, starosti, vrsti invalidnosti, 
rasi/narodnosti, spolni usmerjenosti ipd., 
vključno s podatki o invalidih, ki doslej 
niso bili vključeni v statistiko;

19. poziva k zbiranju podatkov v zvezi 
z invalidnostjo na ravni EU s pristopom na 
podlagi človekovih pravic, razčlenjenih po 
spolu, starosti, vrsti invalidnosti, izobrazbi 
in poklicni usposobljenosti, 
rasi/narodnosti, spolni usmerjenosti ipd., 
vključno s podatki o invalidih, ki doslej 
niso bili vključeni v statistiko;

Or. en

Predlog spremembe 234
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva države članice, naj 
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pospešijo deinstitucionalizacijo ter 
zagotovijo učinkovite, regionalne in 
decentralizirane sisteme oskrbe, vključno 
s storitvami socialne aktivacije, na vseh 
ravneh družbe, ki bodo zagotovile bolj 
tekoče vključevanje na trg dela in v 
družbo nasploh;

Or. en

Predlog spremembe 235
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poziva Komisijo in države članice, 
naj pravice invalidov vključijo v 
oblikovanje in izvajanje ukrepov, 
namenjenih razvoju digitalnih in zelenih 
znanj in spretnosti, da bi vsem 
državljanom omogočile udeležbo na trgu 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 236
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva vse institucije EU in države 
članice, naj vzpostavijo tesno sodelovanje 
z invalidi in njihovimi predstavniškimi 
organizacijami ter zagotovijo njihovo 
dostopno in smiselno sodelovanje v vseh 
fazah zadevne zakonodaje in programov, 
vključno s splošnimi;

20. poziva vse institucije EU in države 
članice, naj vzpostavijo tesno sodelovanje 
z invalidi;
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Or. es

Predlog spremembe 237
Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva vse institucije EU in države 
članice, naj vzpostavijo tesno sodelovanje 
z invalidi in njihovimi predstavniškimi 
organizacijami ter zagotovijo njihovo 
dostopno in smiselno sodelovanje v vseh 
fazah zadevne zakonodaje in programov, 
vključno s splošnimi;

20. poziva vse institucije EU in države 
članice, naj vzpostavijo tesno sodelovanje 
z invalidi in njihovimi predstavniškimi 
organizacijami, vključno s socialnimi 
partnerji, ter zagotovijo njihovo dostopno 
in smiselno sodelovanje v vseh fazah 
zadevne zakonodaje in programov, 
vključno s splošnimi programi in 
kolektivnimi pogodbami;

Or. en

Predlog spremembe 238
Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva vse institucije EU in države 
članice, naj vzpostavijo tesno sodelovanje 
z invalidi in njihovimi predstavniškimi 
organizacijami ter zagotovijo njihovo 
dostopno in smiselno sodelovanje v vseh 
fazah zadevne zakonodaje in programov, 
vključno s splošnimi;

20. poziva vse institucije EU in države 
članice, naj vzpostavijo tesno sodelovanje 
z invalidi in njihovimi predstavniškimi 
organizacijami ter zagotovijo njihovo 
dostopno in smiselno sodelovanje v vseh 
fazah zadevne zakonodaje strategij, politik 
in programov, vključno s splošnimi;

Or. en

Predlog spremembe 239
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva institucije EU in države 
članice, naj uporabijo znanje in izkušnje 
invalidskih organizacij in jih dejavno 
vključujejo v vse odločitve, povezane z 
invalidnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 240
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, 
naj pravice invalidov vključujejo v vse 
predloge v zvezi z zaposlovanjem;

21. poziva Komisijo in države članice, 
naj pravice invalidov vključujejo v vse 
predloge v zvezi z zaposlovanjem, kot je 
prihodnji predlog o minimalni plači, ter v 
vse predloge v zvezi s pričakovanimi 
preobrazbami v prihodnosti dela, vključno 
z razvojem ustreznih znanj in spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 241
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, 
naj pravice invalidov vključujejo v vse 
predloge v zvezi z zaposlovanjem;

21. poziva Komisijo in države članice, 
naj pravice invalidov vključujejo v vse 
predloge v zvezi z zaposlovanjem, pri 
čemer naj upoštevajo poseben položaj 
tistih, ki so izpostavljeni presečni 
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diskriminaciji;

Or. en

Predlog spremembe 242
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. v zvezi s tem poudarja, da je treba 
v vseh institucijah EU, vključno z 
generalnimi direktorati Komisije in 
agencijami, ustanoviti informacijske točke 
v zvezi z invalidnostjo ter vzpostaviti 
medinstitucionalni usklajevalni 
mehanizem, da bi zagotovili vključevanje 
invalidnosti v vso zakonodajo EU;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo, zlasti Projektno 
skupino za enakost, in države članice, naj 
sistematično vključujejo pravice invalidov, 
pri čemer naj posebno pozornost namenjajo 
invalidom, izpostavljenim presečni 
diskriminaciji;

22. poziva Komisijo, zlasti Projektno 
skupino za enakost, in države članice, naj 
sistematično vključujejo pravice invalidov 
v vse zadevne zakone, politike in 
programe, pri čemer naj posebno 
pozornost namenjajo invalidom, 
izpostavljenim presečni diskriminaciji, saj 
je enakost v zaposlovanju neločljiva od 
enakega dostopa do izobraževanja, 
zdravstva, stanovanj, sodnega varstva in 
socialne zaščite, ter naj razširijo 
osredotočenost na dostopnost, tako da 
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bodo zagotovile bolj dostopno grajeno 
okolje, javne prostore, promet, 
informacije, komunikacijske tehnologije 
itd.;

Or. en

Predlog spremembe 244
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo, zlasti Projektno 
skupino za enakost, in države članice, naj 
sistematično vključujejo pravice invalidov, 
pri čemer naj posebno pozornost 
namenjajo invalidom, izpostavljenim 
presečni diskriminaciji;

22. poziva Komisijo in države članice, 
naj sistematično vključujejo pravice 
invalidov;

Or. es

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

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo, zlasti Projektno 
skupino za enakost, in države članice, naj 
sistematično vključujejo pravice invalidov, 
pri čemer naj posebno pozornost namenjajo 
invalidom, izpostavljenim presečni 
diskriminaciji;

22. poziva Komisijo, zlasti Projektno 
skupino za enakost, in države članice, naj 
sistematično vključujejo pravice invalidov, 
pri čemer naj posebno pozornost namenjajo 
invalidom, izpostavljenim diskriminaciji;

Or. it

Predlog spremembe 246
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Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Svet, naj sprejme 
predlagano horizontalno 
protidiskriminacijsko direktivo in s tem 
varstvo invalidov razširi na področja zunaj 
zaposlovanja;

23. poziva Svet, naj nemudoma 
preneha blokirati predlagano horizontalno 
protidiskriminacijsko direktivo in s tem 
varstvo invalidov razširi na področja zunaj 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 247
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Svet, naj sprejme 
predlagano horizontalno 
protidiskriminacijsko direktivo in s tem 
varstvo invalidov razširi na področja zunaj 
zaposlovanja;

23. poziva Komisijo, naj nadomesti 
predlagano horizontalno 
protidiskriminacijsko direktivo z direktivo, 
osredotočeno na invalide, in s tem varstvo 
invalidov razširi na področja zunaj 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 248
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Svet, naj sprejme 
predlagano horizontalno 
protidiskriminacijsko direktivo in s tem 
varstvo invalidov razširi na področja zunaj 

23. poziva države članice, naj 
zagotovijo varstvo invalidov na področjih 
zunaj zaposlovanja;
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zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 249
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. izraža globoko zaskrbljenost, da 
večina glavnih programov, vključno s 
programi, ki se financirajo iz strukturnih 
skladov, ne doseže najbolj prikrajšanih, 
vključno z invalidi; zato poziva Računsko 
sodišče, naj v zvezi s tem temeljito preveri 
uspešnost programov EU, s posebnim 
poudarkom na programih EU za 
izobraževanje in zaposlovanje, kot so 
ESS+, pobuda za zaposlovanje mladih, 
ESRR ter Erasmus+;

Or. en

Predlog spremembe 250
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se bodo pri dodeljevanju sredstev EU 
upoštevali standardi EU in mednarodni 
standardi na področju človekovih pravic ter 
se s temi sredstvi ne bodo podpirali ukrepi 
in programi, ki prispevajo k segregaciji, in 
zagotovi, da bodo ukrepi, ki jih financira 
EU, dosegli invalide in zagotovili njihovo 
dejavno udeležbo;

24. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se bodo pri dodeljevanju sredstev EU 
upoštevali standardi EU in mednarodni 
standardi na področju človekovih pravic ter 
se s temi sredstvi ne bodo podpirali ukrepi 
in programi, ki prispevajo k segregaciji, in 
zagotovi, da bodo ukrepi, ki jih financira 
EU, dosegli invalide in zagotovili njihovo 
dejavno udeležbo; zato poziva k takojšnji 
ustavitvi financiranja EU za države, ki 
izvajajo šeriatsko pravo, saj je to 
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nezdružljivo s človekovimi pravicami, 
pravicami žensk in pravicami oseb LGBT;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se bodo pri dodeljevanju sredstev EU 
upoštevali standardi EU in mednarodni 
standardi na področju človekovih pravic ter 
se s temi sredstvi ne bodo podpirali ukrepi 
in programi, ki prispevajo k segregaciji, in 
zagotovi, da bodo ukrepi, ki jih financira 
EU, dosegli invalide in zagotovili njihovo 
dejavno udeležbo;

24. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se bodo pri dodeljevanju sredstev EU 
upoštevali standardi EU in mednarodni 
standardi na področju človekovih pravic ter 
se s temi sredstvi ne bodo podpirali ukrepi 
in programi, ki prispevajo k segregaciji; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
ukrepi, ki jih financira EU, dosegli invalide 
in zagotovili njihovo dejavno udeležbo ter 
spodbujali okolja, storitve, prakse in 
naprave, ki podpirajo 
deinstitucionalizacijo, vključno z močno 
podporo za osebno pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 252
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas)

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se bodo pri dodeljevanju sredstev EU 
upoštevali standardi EU in mednarodni 
standardi na področju človekovih pravic ter 
se s temi sredstvi ne bodo podpirali ukrepi 
in programi, ki prispevajo k segregaciji, in 

24. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se bodo pri dodeljevanju sredstev EU 
upoštevali standardi EU in mednarodni 
standardi na področju človekovih pravic ter 
konvencije, kot je Konvencija OZN o 
pravicah invalidov, ter se s temi sredstvi 
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zagotovi, da bodo ukrepi, ki jih financira 
EU, dosegli invalide in zagotovili njihovo 
dejavno udeležbo;

ne bodo podpirali ukrepi in programi, ki 
prispevajo k segregaciji, in zagotovi, da 
bodo ukrepi, ki jih financira EU, dosegli 
invalide in zagotovili njihovo dejavno 
udeležbo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se bodo pri dodeljevanju sredstev EU 
upoštevali standardi EU in mednarodni 
standardi na področju človekovih pravic ter 
se s temi sredstvi ne bodo podpirali ukrepi 
in programi, ki prispevajo k segregaciji, in 
zagotovi, da bodo ukrepi, ki jih financira 
EU, dosegli invalide in zagotovili njihovo 
dejavno udeležbo;

24. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se bodo pri dodeljevanju sredstev EU 
upoštevali standardi EU in mednarodni 
standardi na področju človekovih pravic ter 
se s temi sredstvi ne bodo podpirali ukrepi 
in programi, ki prispevajo k segregaciji ali 
socialni izključenosti, in zagotovi, da bodo 
ukrepi, ki jih financira EU, dosegli invalide 
in zagotovili njihovo dejavno udeležbo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se bodo pri dodeljevanju sredstev EU 
upoštevali standardi EU in mednarodni 
standardi na področju človekovih pravic 
ter se s temi sredstvi ne bodo podpirali 
ukrepi in programi, ki prispevajo k 
segregaciji, in zagotovi, da bodo ukrepi, ki 
jih financira EU, dosegli invalide in 

24. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se bodo pri dodeljevanju sredstev EU 
upoštevale smernice glede spoštovanja 
pravic invalidov ter se s temi sredstvi ne 
bodo podpirali ukrepi in programi, ki 
prispevajo k segregaciji, in zagotovi, da 
bodo ukrepi, ki jih financira EU, dosegli 
invalide in zagotovili njihovo dejavno 
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zagotovili njihovo dejavno udeležbo; udeležbo;

Or. it

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

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja, da se s sredstvi EU 
nikoli ne bi smeli financirati proizvodi, 
storitve in infrastruktura, ki niso 
dostopni; spodbuja države članice, naj 
invalidom zagotovijo popolno mobilnost, 
tudi tako, da odpravijo arhitekturne ovire, 
ki jim preprečujejo, da bi se prosto 
premikali;

Or. it

Predlog spremembe 256
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo in države članice, 
naj podprejo raziskovalne programe, 
osredotočene na razvoj podpornih 
tehnologij, vključno z robotiko, 
digitalnimi tehnologijami in umetno 
inteligenco, ki bodo omogočile popolno 
vključevanje invalidov v vse vidike 
življenja;

Or. en
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Predlog spremembe 257
Katrin Langensiepen, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter 
vladam in parlamentom držav članic.

25. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, 
vladam in parlamentom držav članic in 
držav kandidatk, Agenciji Evropske unije 
za temeljne pravice, Evropskemu 
računskemu sodišču, Sodišču, 
evropskemu varuhu človekovih pravic, 
Odboru regij, Evropskemu ekonomskemu 
in socialnemu odboru, da jo razdelijo 
podnacionalnim parlamentom in svetom, 
Svetu Evrope in Organizaciji združenih 
narodov.

Or. en


