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Poprawka 1
Diana Riba i Giner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że Konwencja ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych ma na 
celu promowanie, ochronę i zapewnienie 
pełnego i równego korzystania ze 
wszystkich praw człowieka i 
podstawowych wolności przez wszystkie 
osoby niepełnosprawne;

1. przypomina, że Konwencja ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych ma na 
celu promowanie, ochronę i zapewnienie 
pełnego i równego korzystania ze 
wszystkich praw człowieka i 
podstawowych wolności przez wszystkie 
osoby niepełnosprawne; podkreśla, że 
dzięki ratyfikacji Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych UE i 
państwa członkowskie przyłączyły się do 
działań uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym w celu 
zagwarantowania praw podstawowych 
osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 2
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że Konwencja ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych ma na 
celu promowanie, ochronę i zapewnienie 
pełnego i równego korzystania ze 
wszystkich praw człowieka i 
podstawowych wolności przez wszystkie 
osoby niepełnosprawne;

1. przypomina, że Konwencja ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych ma na 
celu promowanie, ochronę i zapewnienie 
pełnego i równego korzystania ze 
wszystkich praw człowieka i 
podstawowych wolności przez wszystkie 
osoby niepełnosprawne; wzywa Unię 
Europejską i państwa członkowskie do 
ratyfikowania protokołu fakultatywnego 
do Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych;

Or. en
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Poprawka 3
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że Konwencja ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych ma na 
celu promowanie, ochronę i zapewnienie 
pełnego i równego korzystania ze 
wszystkich praw człowieka i 
podstawowych wolności przez wszystkie 
osoby niepełnosprawne;

1. przypomina, że Konwencja ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych ma na 
celu promowanie, ochronę i zapewnienie 
pełnego i równego korzystania ze 
wszystkich praw człowieka i 
podstawowych wolności przez wszystkie 
osoby niepełnosprawne oraz wykorzystanie 
wszelkich realnych możliwości włączenia 
tych osób w aktywne zatrudnienie;

Or. ro

Poprawka 4
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że Konwencja ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych ma na 
celu promowanie, ochronę i zapewnienie 
pełnego i równego korzystania ze 
wszystkich praw człowieka i 
podstawowych wolności przez wszystkie 
osoby niepełnosprawne;

1. przypomina, że Konwencja ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych ma na 
celu promowanie, ochronę i zapewnienie 
pełnego i równego korzystania ze 
wszystkich praw człowieka i 
podstawowych wolności przez wszystkie 
osoby niepełnosprawne oraz że UE jest 
również stroną tej konwencji;

Or. en

Poprawka 5
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
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Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że Konwencja ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych ma na 
celu promowanie, ochronę i zapewnienie 
pełnego i równego korzystania ze 
wszystkich praw człowieka i 
podstawowych wolności przez wszystkie 
osoby niepełnosprawne;

1. przypomina, że Konwencja ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych ma na 
celu promowanie, ochronę i zapewnienie 
pełnego i równego korzystania ze 
wszystkich praw człowieka i 
podstawowych wolności przez wszystkie 
osoby ze wszystkimi rodzajami 
niepełnosprawności;

Or. en

Poprawka 6
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że Konwencja ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych 
przewiduje również, w razie konieczności, 
wdrożenie i monitorowanie przez państwa 
członkowskie środków dyskryminacji 
pozytywnej; podkreśla, że UE może 
narzucić wyższe limity rekrutacji na 
rehabilitację zawodową osób 
niepełnosprawnych, zamiast obecnych 
wynoszących średnio 10 %, w 
szczególności z uwagi na pandemię 
COVID-19, oraz obowiązek udzielania 
zamówień publicznych wyłącznie 
podmiotom gospodarki społecznej, 
zgodnie z dyrektywami 2014/24/UE i 
2014/25/UE;

Or. en

Poprawka 7
Diana Riba i Giner
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że chociaż ratyfikacja 
konwencji przez wszystkie państwa 
członkowskie i samą UE stanowi według 
FRA1b ważny krok naprzód, nadal istnieją 
rozbieżności między obietnicą zawartą w 
Konwencji a rzeczywistością;
_________________
1b 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2019-fundamental-rights-
report-2019_en.pdf

Or. en

Poprawka 8
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę przyjęcia 
wspólnej definicji niepełnosprawności na 
szczeblu UE we wszystkich obszarach 
polityki UE, w tym definicji odpowiednich 
istotnych terminów;

Or. en

Poprawka 9
Klára Dobrev, Marc Angel

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia całościowego 



AM\1216736PL.docx 7/36 PE660.074v01-00

PL

podejścia do polityki w zakresie cyklu 
życia w celu wspierania zapobiegania 
dyskryminacji oraz zapewnienia 
skutecznej retencji i integracji osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 10
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że prawo osób 
niepełnosprawnych do korzystania ze 
środków mających na celu zapewnienie im 
niezależności, integracji społecznej i 
zawodowej oraz udziału w życiu 
społeczności jest również zapisane w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej;

2. podkreśla, że prawo osób 
niepełnosprawnych do korzystania ze 
środków mających na celu zapewnienie im 
niezależności, integracji społecznej i 
zawodowej oraz udziału w życiu 
społeczności jest również zapisane w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, którą UE i państwa 
członkowskie muszą propagować i 
popierać poprzez działania 
uświadamiające i informacyjne;

Or. en

Poprawka 11
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że art. 19 Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
określa prawo do niezależnego życia i 
włączenia w społeczeństwo, łączące w 
sobie zasady równości, autonomii i 
integracji; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia procesu przewidującego 
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zmianę organizacji życia osób 
niepełnosprawnych z instytucjonalnych i 
innych systemów segregacji na system 
umożliwiający uczestnictwo w życiu 
społecznym, w którym usługi są 
świadczone w społeczeństwie zgodnie z 
indywidualną wolą i indywidualnymi 
preferencjami; wzywa państwa 
członkowskie do uwzględnienia w swoich 
strategiach deinstytucjonalizacji 
konkretnych celów z jasno określonymi 
terminami oraz odpowiedniego 
finansowania realizacji tych strategii; 
wzywa państwa członkowskie do 
opracowania mechanizmów 
zapewniających skuteczną koordynację 
między odpowiednimi władzami 
miejskimi, lokalnymi, regionalnymi i 
krajowymi oraz ułatwiających transfer 
usług wsparcia między różnymi sektorami 
administracji;

Or. en

Poprawka 12
Diana Riba i Giner

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie włączenia dla 
wszystkich osób mieszkających w UE, bez 
względu na jakiekolwiek dysfunkcje 
fizyczne, intelektualne, psychospołeczne 
lub psychiczne, oraz podkreśla, że pełne i 
skuteczne uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych we wszystkich 
dziedzinach życia i społeczeństwa ma 
kluczowe znaczenie dla korzystania przez 
nie z praw podstawowych;

Or. en
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Poprawka 13
Tomáš Zdechovský

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zachęca państwa członkowskie i 
instytucje UE do zacieśnienia współpracy 
z organizacjami reprezentującymi osoby 
niepełnosprawne w celu umożliwienia im 
udziału w procesach decyzyjnych;

Or. en

Poprawka 14
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że edukacja włączająca 
jest niezbędnym warunkiem promowania 
uczestnictwa w społeczeństwie, a także 
dostępu do rynku pracy dla osób 
niepełnosprawnych;

Or. es

Poprawka 15
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że promowanie równości w 
dziedzinie zatrudnienia i pracy może być 
skuteczne tylko wtedy, gdy dyskryminacja 
będzie szeroko zwalczana we wszystkich 

3. uważa, że promowanie równości w 
dziedzinie zatrudnienia i pracy może być 
skuteczne tylko wtedy, gdy dyskryminacja 
i wykluczenie społeczne będą szeroko 
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dziedzinach życia; zwalczane we wszystkich dziedzinach 
życia; podkreśla potrzebę propagowania w 
edukacji nowoczesnego podejścia 
opartego na prawach człowieka we 
wszystkich państwach członkowskich na 
wszystkich poziomach, w tym praktyk 
dostosowawczych na rzecz uczniów 
niepełnosprawnych, w celu stworzenia 
akceptujących, włączających i 
tolerancyjnych systemów edukacyjnych;

Or. en

Poprawka 16
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że promowanie równości w 
dziedzinie zatrudnienia i pracy może być 
skuteczne tylko wtedy, gdy dyskryminacja 
będzie szeroko zwalczana we wszystkich 
dziedzinach życia;

3. uważa, że promowanie równości w 
dziedzinie zatrudnienia i pracy może być 
skuteczne tylko wtedy, gdy dyskryminacja 
będzie szeroko zwalczana we wszystkich 
dziedzinach życia; wzywa do zwalczania 
uprzedzeń dotyczących umiejętności i 
zdolności osób niepełnosprawnych, tak 
aby mogły one uzyskać dostęp do 
zatrudnienia na równi z innymi osobami i 
nie były dyskryminowane z powodu takich 
uprzedzeń;

Or. es

Poprawka 17
Diana Riba i Giner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że promowanie równości w 3. uważa, że promowanie równości w 
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dziedzinie zatrudnienia i pracy może być 
skuteczne tylko wtedy, gdy dyskryminacja 
będzie szeroko zwalczana we wszystkich 
dziedzinach życia;

dziedzinie zatrudnienia i pracy może być 
skuteczne tylko wtedy, gdy dyskryminacja 
będzie szeroko zwalczana we wszystkich 
dziedzinach życia; podkreśla, że 
racjonalne dostosowanie, dostępność i 
uniwersalne rozwiązania projektowe mają 
zasadnicze znaczenie dla zwalczania 
dyskryminacji osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 18
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że promowanie równości w 
dziedzinie zatrudnienia i pracy może być 
skuteczne tylko wtedy, gdy dyskryminacja 
będzie szeroko zwalczana we wszystkich 
dziedzinach życia;

3. uważa, że promowanie równości w 
dziedzinie zatrudnienia i pracy może być 
skuteczne tylko wtedy, gdy dyskryminacja 
będzie szeroko zwalczana we wszystkich 
dziedzinach życia i wszystkich kategoriach 
społecznych niezależnie od pochodzenia 
etnicznego, płci i przekonań;

Or. ro

Poprawka 19
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że promowanie równości w 
dziedzinie zatrudnienia i pracy może być 
skuteczne tylko wtedy, gdy dyskryminacja 
będzie szeroko zwalczana we wszystkich 
dziedzinach życia;

3. uważa, że promowanie równości w 
dziedzinie zatrudnienia i pracy może być 
skuteczne tylko wtedy, gdy dyskryminacja 
będzie szeroko zwalczana i natychmiast 
objęta działaniami przez instytucje unijne 
i krajowe we wszystkich dziedzinach 
życia;
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Or. en

Poprawka 20
Diana Riba i Giner

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że dostępność jest 
warunkiem wstępnym korzystania z praw 
podstawowych przez osoby 
niepełnosprawne; zauważa, że specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. praw osób 
niepełnosprawnych podkreślił dostępność 
jako jeden z kluczowych elementów 
tworzenia polityki na rzecz włączenia osób 
niepełnosprawnych1a; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do przyjęcia 
uniwersalnych norm projektowania i 
wytycznych dotyczących dostępności 
środowisk, programów, usług i 
produktów; domaga się przyjęcia norm 
dotyczących dostępności w porozumieniu 
z osobami niepełnosprawnymi i 
reprezentującymi je organizacjami, 
ponieważ ich wiedza fachowa będzie 
miała zasadnicze znaczenie dla 
identyfikacji barier w dostępności;
_________________
1a 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P
ages/DisplayNews.aspx?NewsID=20764⟪I
D=E

Or. en

Poprawka 21
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. proponuje wprowadzenie zachęt 
dla pracodawców, aby włączali osoby 
niepełnosprawne do swoich zasobów 
ludzkich, i rozważenie zastosowania 
środków dyscyplinarnych wobec tych 
pracodawców, którzy nie ułatwiają 
osobom niepełnosprawnym dostępu do 
miejsc pracy, praktyki zawodowej i 
awansu zawodowego;

Or. en

Poprawka 22
Diana Riba i Giner

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. jest zaniepokojony istnieniem 
poważnych barier w dostępie do 
informacji i komunikacji dla osób 
niepełnosprawnych, w szczególności dla 
osób niewidomych i niesłyszących, osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i osób 
ze spektrum zaburzeń autystycznych; 
podkreśla w związku z tym, że osoby 
niepełnosprawne nie powinny być 
traktowane jako jednorodna grupa; 
przypomina, że różnice w zdolności 
poszczególnych osób do otrzymywania i 
przekazywania informacji oraz do 
korzystania z technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych stanowią rozdźwięk 
wiedzy, który powoduje nierówności; 
wzywa do propagowania korzystania z 
dostępnych i łatwych w obsłudze środków, 
trybów i formatów komunikacji;

Or. en

Poprawka 23
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Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa, że prawo Unii nie chroni 
osób przed dyskryminacją ze względu na 
niepełnosprawność poza miejscem pracy;

4. ubolewa, że prawo Unii nie chroni 
osób przed dyskryminacją we wszystkich 
obszarach polityki i życia i ogranicza się 
jedynie do zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 24
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa, że prawo Unii nie chroni 
osób przed dyskryminacją ze względu na 
niepełnosprawność poza miejscem pracy;

4. ubolewa, że prawo Unii nie chroni 
osób przed dyskryminacją ze względu na 
niepełnosprawność poza miejscem pracy i 
że wdrażanie wszelkich środków nie jest 
regularnie monitorowane na podstawie 
konkretnych i wymiernych wyników i 
wskaźników;

Or. en

Poprawka 25
Klára Dobrev, Marc Angel

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji stambulskiej, 
która ma mieć przekrojowy wpływ na całe 
prawodawstwo UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet 
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niepełnosprawnych, które doświadczają 
wielokrotnej dyskryminacji i są bardziej 
narażone na molestowanie;

Or. en

Poprawka 26
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca Radę do odblokowania 
negocjacji w sprawie wniosku dotyczącego 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
równego traktowania;

5. zachęca Komisję do przedstawienia 
nowej horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
równego traktowania, która skupi się na 
osobach niepełnosprawnych w celu 
rozszerzenia ich ochrony poza sferę 
zatrudnienia zgodnie z koncepcją 
racjonalnego dostosowania;

Or. en

Poprawka 27
Diana Riba i Giner

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca Radę do odblokowania 
negocjacji w sprawie wniosku dotyczącego 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
równego traktowania;

5. wzywa Radę do odblokowania 
negocjacji w sprawie wniosku dotyczącego 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
równego traktowania, co umożliwiłoby 
ochronę przed dyskryminacją poza 
obszarem zatrudnienia i pracy dzięki 
podejściu horyzontalnemu;

Or. en

Poprawka 28
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Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca Radę do odblokowania 
negocjacji w sprawie wniosku dotyczącego 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
równego traktowania;

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

Or. en

Poprawka 29
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca Radę do odblokowania 
negocjacji w sprawie wniosku dotyczącego 
horyzontalnej dyrektywy w sprawie 
równego traktowania;

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

Or. en

Poprawka 30
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że Konwencja o prawach 
osób niepełnosprawnych zakazuje 
dyskryminacji w szerokim znaczeniu, w 
tym dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie i dyskryminacji krzyżowej 
oraz odmowy racjonalnego usprawnienia;

6. podkreśla, że Konwencja o prawach 
osób niepełnosprawnych zakazuje 
dyskryminacji w szerokim znaczeniu, w 
tym dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie i dyskryminacji krzyżowej 
oraz odmowy racjonalnego usprawnienia; 
podkreśla znaczenie szeroko zakrojonych 
kampanii uświadamiających, w których 
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uczestniczą bezpośrednio osoby 
niepełnosprawne i reprezentujący je 
członkowie rodzin i które są dostępne w 
przystępnych formatach, aby podkreślić 
wkład osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwo w celu zwalczania 
istniejących stygmatów i wykluczenia;

Or. en

Poprawka 31
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że Konwencja o prawach 
osób niepełnosprawnych zakazuje 
dyskryminacji w szerokim znaczeniu, w 
tym dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie i dyskryminacji krzyżowej 
oraz odmowy racjonalnego usprawnienia;

6. podkreśla, że Konwencja o prawach 
osób niepełnosprawnych zakazuje 
dyskryminacji w szerokim znaczeniu, 
niezależnie od jej przyczyn, w tym 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie i dyskryminacji krzyżowej 
oraz odmowy racjonalnego usprawnienia;

Or. en

Poprawka 32
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do usunięcia barier 
fizycznych, cyfrowych, logistycznych i 
społecznych w środowisku pracy, przy 
zapewnieniu prawidłowego stosowania 
zasady dostępności;

Or. es
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Poprawka 33
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o horyzontalny i 
kompleksowy przegląd prawa Unii w celu 
zapewnienia pełnej zgodności z 
Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych;

7. apeluje o horyzontalny i 
kompleksowy przegląd całości 
odpowiedniego prawodawstwa i 
odpowiedniej polityki UE w celu 
zapewnienia pełnej harmonizacji z 
postanowieniami Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 34
Diana Riba i Giner

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o horyzontalny i 
kompleksowy przegląd prawa Unii w celu 
zapewnienia pełnej zgodności z 
Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych;

7. apeluje do Komisji o horyzontalny i 
kompleksowy przegląd prawa Unii w celu 
zapewnienia pełnej zgodności z 
Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; podkreśla również 
potrzebę przyjęcia przekrojowego i 
całościowego podejścia w celu 
zapobiegania stygmatyzacji, 
dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i 
ubóstwu, których na co dzień doświadcza 
wiele osób niepełnosprawnych, kładącego 
szczególny nacisk na wykluczenie i 
marginalizację ze względu na czynniki 
społeczno-ekonomiczne oraz 
uwzględniającego różnorodność osób 
niepełnosprawnych; przypomina o 
konieczności zapewnienia udziału osób 
niepełnosprawnych i reprezentujących je 
organizacji w procesach decyzyjnych;
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Or. en

Poprawka 35
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o horyzontalny i 
kompleksowy przegląd prawa Unii w celu 
zapewnienia pełnej zgodności z 
Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych;

7. apeluje o horyzontalny i 
kompleksowy przegląd prawa Unii w celu 
zapewnienia pełnej zgodności z 
Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych wszystkim obywatelom 
Unii;

Or. ro

Poprawka 36
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje 
konsultacje publiczne Komisji w sprawie 
jej strategii w zakresie praw osób z 
niepełnosprawnościami na lata 2021–
2030; podkreśla, że współpraca z 
władzami, organizacjami i 
społeczeństwem obywatelskim na szczeblu 
europejskim, krajowym i lokalnym jest 
konieczna dla zapewnienia wdrożenia 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; podkreśla, że zasadę 
„nic o osobach niepełnosprawnych bez 
osób niepełnosprawnych” powinno się 
stosować we wszystkich procesach 
decyzyjnych;

Or. en
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Poprawka 37
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie i UE 
do opracowania kampanii 
uświadamiających i informacyjnych w 
celu podnoszenia świadomości na temat 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, propagowania 
różnorodności, zwalczania uprzedzeń oraz 
do zajęcia się kwestią stygmatyzacji i 
izolacji społecznej osób 
niepełnosprawnych, w szczególności 
dzieci; uważa, że takie kampanie powinny 
być skierowane do ogółu społeczeństwa, 
rodziców, dzieci, a także urzędników 
publicznych i specjalistów pracujących z 
tymi dziećmi;

Or. en

Poprawka 38
Tomáš Zdechovský

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zauważa, że status 
niepełnosprawności nie jest wzajemnie 
uznawany między państwami 
członkowskimi UE; wzywa Komisję do 
rozważenia dalszych działań w zakresie 
wzajemnego uznawania statusu 
niepełnosprawności w przyszłej strategii 
oraz do rozważenia możliwości 
harmonizacji definicji 
niepełnosprawności we wszystkich 
państwach członkowskich w celu 
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umożliwienia swobodnego przepływu osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 39
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. ubolewa, że osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną lub 
psychospołeczną doświadczają wielu 
barier prawnych, instytucjonalnych, 
komunikacyjnych i społecznych w 
korzystaniu z przysługujących im praw, 
które to bariery uniemożliwiają im 
głosowanie, kandydowanie w wyborach 
na urząd publiczny, korzystanie z prawa 
do aktywności obywatelskiej lub po prostu 
z prawa do decydowania o własnym życiu; 
przypomina, że państwa członkowskie 
mają obowiązek zagwarantować osobom 
niepełnosprawnym prawa polityczne i 
możliwość korzystanie z nich na równych 
zasadach z innymi osobami, jak zapisano 
w art. 29 Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; zachęca państwa 
członkowskie do podjęcia niezwłocznych 
działań w celu zreformowania swoich ram 
prawnych, aby zapewnić wszystkim 
osobom niepełnosprawnym prawo do 
zdolności prawnej;

Or. en

Poprawka 40
Tomáš Zdechovský

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7b. zachęca Komisję do promowania 
udziału państw członkowskich w 
dobrowolnym systemie wzajemnego 
uznawania unijnej karty osoby 
niepełnosprawnej, aby ułatwić osobom 
niepełnosprawnym dostęp do usług w 
całej UE;

Or. en

Poprawka 41
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, zgodnie z ich 
zobowiązaniami wynikającymi z 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, aby głos 
niepełnosprawnych dzieci był 
reprezentowany, bezpośrednio i za 
pośrednictwem reprezentujących je 
organizacji i rodzin, przy opracowywaniu, 
wdrażaniu i monitorowaniu przepisów, 
strategii politycznych, usług i środków 
dotyczących przemocy wobec nich; wzywa 
państwa członkowskie do rozważenia 
możliwości wzmocnienia dotychczasowych 
mechanizmów konsultacyjnych, na 
przykład przez powołanie organów 
doradczych, w skład których wchodzą 
dzieci niepełnosprawne i ich 
przedstawiciele;

Or. en

Poprawka 42
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier
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Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. wzywa państwa członkowskie do 
zajęcia się kwestią przemocy wobec dzieci 
niepełnosprawnych w ramach 
zintegrowanego podejścia; podkreśla, że w 
ogólnych strategiach politycznych 
dotyczących dzieci lub osób 
niepełnosprawnych należy uznać, że dzieci 
niepełnosprawne są w większym stopniu 
narażone na przemoc, oraz określić 
konkretne, specjalistyczne środki i 
dostępne usługi wsparcia;

Or. en

Poprawka 43
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 7 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7e. podkreśla potrzebę włączenia do 
nowego paktu o migracji i azylu 
konkretnych i stosownych postanowień, 
aby odpowiednio uwzględnić potrzeby 
osób niepełnosprawnych na wszystkich 
etapach i we wszystkich procesach;

Or. en

Poprawka 44
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. ubolewa, że osoby niepełnosprawne 8. ubolewa, że osoby niepełnosprawne 
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nadal doświadczają dyskryminacji w 
różnych dziedzinach, że sytuacja ta uległa 
dalszemu pogorszeniu w związku z 
pandemią COVID-19 oraz że wszystkie 
formy dyskryminacji są na ogół 
niedostatecznie zgłaszane; zauważa z 
zaniepokojeniem brak wiedzy na temat 
praw ofiary i możliwości dochodzenia 
roszczeń;

nadal doświadczają dyskryminacji w 
różnych dziedzinach, że sytuacja ta uległa 
dalszemu pogorszeniu w związku z 
pandemią COVID-19 oraz że wszystkie 
formy dyskryminacji są na ogół 
niedostatecznie zgłaszane; zauważa z 
zaniepokojeniem brak wiedzy na temat 
praw ofiary i możliwości dochodzenia 
roszczeń; podkreśla potrzebę lepszej 
koordynacji usług wsparcia między 
państwami członkowskimi oraz potrzebę 
lepszego informowania osób 
niepełnosprawnych o ich prawach i 
usługach wsparcia, które mogą otrzymać;

Or. en

Poprawka 45
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. ubolewa, że osoby niepełnosprawne 
nadal doświadczają dyskryminacji w 
różnych dziedzinach, że sytuacja ta uległa 
dalszemu pogorszeniu w związku z 
pandemią COVID-19 oraz że wszystkie 
formy dyskryminacji są na ogół 
niedostatecznie zgłaszane; zauważa z 
zaniepokojeniem brak wiedzy na temat 
praw ofiary i możliwości dochodzenia 
roszczeń;

8. ubolewa, że osoby niepełnosprawne 
nadal doświadczają dyskryminacji w 
różnych dziedzinach, że sytuacja ta uległa 
dalszemu pogorszeniu w związku z 
pandemią COVID-19 oraz że wszystkie 
formy dyskryminacji są na ogół 
niedostatecznie zgłaszane; zauważa z 
zaniepokojeniem brak wiedzy na temat 
praw ofiary i możliwości dochodzenia 
roszczeń oraz wsparcia psychospołecznego 
i upodmiotowienia; wyraża również 
zaniepokojenie z powodu 
niewystarczających inwestycji i braku 
działań w tym zakresie ze strony władz w 
czasie pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 46
Maria Grapini
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. ubolewa, że osoby niepełnosprawne 
nadal doświadczają dyskryminacji w 
różnych dziedzinach, że sytuacja ta uległa 
dalszemu pogorszeniu w związku z 
pandemią COVID-19 oraz że wszystkie 
formy dyskryminacji są na ogół 
niedostatecznie zgłaszane; zauważa z 
zaniepokojeniem brak wiedzy na temat 
praw ofiary i możliwości dochodzenia 
roszczeń;

8. ubolewa, że osoby niepełnosprawne 
nadal doświadczają dyskryminacji w 
różnych dziedzinach, że sytuacja ta uległa 
dalszemu pogorszeniu w związku z 
pandemią COVID-19 oraz że wszystkie 
formy dyskryminacji są na ogół 
niedostatecznie zgłaszane; zauważa z 
zaniepokojeniem brak wiedzy na temat 
praw ofiary i możliwości dochodzenia 
roszczeń i podkreśla przy tym potrzebę 
nowych kanałów przekazywania 
informacji i dokonywania zgłoszeń;

Or. ro

Poprawka 47
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. ubolewa, że osoby niepełnosprawne 
nadal doświadczają dyskryminacji w 
różnych dziedzinach, że sytuacja ta uległa 
dalszemu pogorszeniu w związku z 
pandemią COVID-19 oraz że wszystkie 
formy dyskryminacji są na ogół 
niedostatecznie zgłaszane; zauważa z 
zaniepokojeniem brak wiedzy na temat 
praw ofiary i możliwości dochodzenia 
roszczeń;

8. ubolewa, że osoby niepełnosprawne 
nadal doświadczają dyskryminacji w 
różnych dziedzinach, że sytuacja ta uległa 
dalszemu pogorszeniu w związku z 
pandemią COVID-19 ze szczególnym 
uwzględnieniem osób starszych 
przebywających w placówkach 
opiekuńczych oraz że wszystkie formy 
dyskryminacji są na ogół niedostatecznie 
zgłaszane; zauważa z zaniepokojeniem 
brak wiedzy na temat praw ofiary i 
możliwości dochodzenia roszczeń;

Or. en

Poprawka 48
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Diana Riba i Giner

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. ubolewa, że osoby niepełnosprawne 
nadal doświadczają dyskryminacji w 
różnych dziedzinach, że sytuacja ta uległa 
dalszemu pogorszeniu w związku z 
pandemią COVID-19 oraz że wszystkie 
formy dyskryminacji są na ogół 
niedostatecznie zgłaszane; zauważa z 
zaniepokojeniem brak wiedzy na temat 
praw ofiary i możliwości dochodzenia 
roszczeń;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 49
Diana Riba i Giner

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że ponieważ osoby 
niepełnosprawne nie stanowią 
jednorodnej grupy, niektóre z nich mogą 
napotykać dodatkowe i specyficzne 
bariery ze względu na połączenie 
niepełnosprawności z innymi cechami, 
takimi jak płeć, orientacja seksualna, 
wiek, pochodzenie etniczne, religia lub 
przekonania, status społeczno-
ekonomiczny, narodowość, złożone 
potrzeby, krzyżujące się upośledzenia, 
rodzaj niepełnosprawności lub miejsce 
zamieszkania, które prowadzą do 
wielorakich i krzyżujących się form 
dyskryminacji i oddzielenia od 
społeczeństwa;

Or. en
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Poprawka 50
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. ubolewa, że w czasie kryzysu 
związanego z COVID-19 w niektórych 
państwach członkowskich osobom z 
niepełnosprawnością intelektualną 
odmówiono leczenia, zamknięto je w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
wykluczono z placówek dziennego pobytu 
i szkół bez wsparcia dla ich rodzin i 
narażono na izolację społeczną oraz 
wprowadzono wobec nich dyskryminujące 
wytyczne w zakresie segregacji medycznej;

Or. en

Poprawka 51
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że kryzys związany z 
COVID-19 pokazał, że telepraca zyska na 
w przyszłości znaczeniu oraz że może ona 
zapewnić wielu osobom 
niepełnosprawnym dostęp do zatrudnienia 
na dużą skalę; apeluje, aby w przepisach i 
polityce w obszarze telepracy zwracano 
szczególną uwagę na osoby 
niepełnosprawne;

Or. es
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Poprawka 52
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że należy usprawnić 
mechanizmy składania skarg na poziomie 
krajowym przez wzmocnienie krajowych 
organów ds. równości w celu poprawy 
dostępu do mechanizmów sądowych i 
pozasądowych oraz przez zwiększenie 
zaufania do władz, zapewnienie doradztwa 
prawnego i wsparcia oraz uproszczenie 
często długotrwałych i skomplikowanych 
procedur prawnych;

Or. en

Poprawka 53
Tomáš Zdechovský

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności do programu prac 
Komisji na 2021 r. w celu zapewnienia 
pełnego wdrożenia Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 54
Diana Riba i Giner

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8b. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
ryzyko narażenia na wykorzystywanie, 
przemoc i nadużycia jest znacznie wyższe 
w przypadku osób niepełnosprawnych; 
wskazuje, że bariery, jakie napotykają 
osoby niepełnosprawne próbujące 
zgłaszać przypadki łamania ich praw 
podstawowych, często stają się trudniejsze 
do pokonania, zwłaszcza w przypadkach, 
gdy konieczna jest pomoc w komunikacji; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
dopilnowania, by zostały wprowadzone 
dostosowane metody komunikacji i 
informacje, które umożliwią osobom 
niepełnosprawnym zrozumienie ich praw i 
zgłaszanie przypadków przemocy i 
molestowania;

Or. en

Poprawka 55
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla, że wsparcie 
psychospołeczne jest bardzo potrzebne do 
zwalczania skutków izolacji, która okazała 
się szczególnie dotkliwa dla osób 
niepełnosprawnych, wzrostu przemocy 
domowej, a także uzależnień, które 
również znacznie wzrosły wśród osób 
niepełnosprawnych podczas kryzysu 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 56
Diana Riba i Giner
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Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. podkreśla, że żadne bariery nie 
mogą utrudniać dostępu osób 
niepełnosprawnych do środków 
prawnych; podkreśla w związku z tym, że 
osobom niepełnosprawnym należy 
zagwarantować przystępny cenowo, łatwy 
i bezpieczny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości przez zagwarantowanie 
im dostępu do prawa do informacji i 
komunikacji na każdym etapie procesu, a 
także zapewnienie odpowiedniej pomocy 
osobom, które mają trudności z 
wykonywaniem swojej zdolności prawnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
wzmożenia wysiłków w tym kierunku;

Or. en

Poprawka 57
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. podkreśla, że inicjatywa 
inwestycyjna w odpowiedzi na 
koronawirusa (CRII i CRII +) powinna 
obejmować szczegółowe wytyczne mające 
pomóc państwom członkowskim w 
zapewnieniu takich środków, w tym 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
które służą do wspierania osób 
niepełnosprawnych i innych osób 
potrzebujących wsparcia; wzywa do 
podjęcia ukierunkowanych wysiłków w 
celu zagwarantowania, że zarówno osoby 
pierwszej linii zawodowo zajmujące się 
usługami opiekuńczymi i wsparcia, jak i 
użytkownicy, których one wspierają, będą 
mieć dostęp do środków ochrony 
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indywidualnej, co umożliwi im bezpieczną 
pracę;

Or. en

Poprawka 58
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. wzywa Komisję do podjęcia 
nowych działań w celu uruchomienia 
niezbędnych inwestycji i zasobów, aby 
zagwarantować ciągłość usług 
opiekuńczych i usług wsparcia zgodnie z 
zasadami Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych i Europejskiego filaru 
praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 59
Diana Riba i Giner

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. podkreśla, że według OBWE 
obawa osób niepełnosprawnych związana 
z tym, że one same i ich potrzeby nie 
zostaną potraktowane poważnie przez 
władze, w istotny sposób przyczynia się do 
niskiego poziomu zgłaszania;

Or. en

Poprawka 60
Diana Riba i Giner
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Projekt opinii
Ustęp 8 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8e. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby 
władze oraz praktyków, w szczególności 
prawników, sędziów i organy ścigania, 
zaangażowano w wysiłki na rzecz 
budowania potencjału w celu zrozumienia 
przez nich podejścia do 
niepełnosprawności opartego na prawach 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 61
Diana Riba i Giner

Projekt opinii
Ustęp 8 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8f. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
izolacja, której mogą doświadczać osoby 
niepełnosprawne, zwiększa się, gdy boją 
się one przestrzeni publicznej z powodu 
strachu przed molestowaniem słownym i 
fizycznym; podkreśla, że media mogą 
odegrać ważną rolę w rozpowszechnianiu 
informacji o osobach niepełnosprawnych 
i przyczynić się do poprawy stosunku 
społeczeństwa do nich;

Or. en

Poprawka 62
Diana Riba i Giner

Projekt opinii
Ustęp 8 g (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8g. zauważa, że najlepszym sposobem 
podnoszenia świadomości jest pełne 
włączenie osób niepełnosprawnych w 
główny nurt społeczeństwa poprzez życie 
w społeczeństwie, uczęszczanie do szkół 
integracyjnych i zatrudnienie w 
popularnych zawodach; podkreśla, że 
dzięki temu społeczeństwo nauczy się 
uznawać osoby niepełnosprawne za 
pełnoprawnych członków; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do rozpoczęcia 
kampanii uświadamiających, aby 
wykorzenić stygmatyzację i uprzedzenia 
wobec osób niepełnosprawnych oraz 
walczyć z prześladowaniem i 
wykorzystywaniem;

Or. en

Poprawka 63
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że gromadzenie 
rzetelnych, zdezagregowanych i 
porównywalnych danych dotyczących 
niepełnosprawności jest niezbędne do 
kształtowania polityki opartej na dowodach 
zgodnie z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych; wzywa państwa 
członkowskie do przetwarzania danych 
dotyczących równości w pełnej zgodności 
z unijnymi przepisami o ochronie danych i 
prywatności;

9. podkreśla, że gromadzenie 
rzetelnych, zdezagregowanych i 
porównywalnych danych dotyczących 
niepełnosprawności jest niezbędne do 
kształtowania polityki opartej na dowodach 
zgodnie z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych; domaga się, by 
monitorowanie prowadził niezależny 
podmiot, w skład którego wchodzą osoby 
niepełnosprawne; wzywa państwa 
członkowskie do przetwarzania danych 
dotyczących równości w pełnej zgodności 
z unijnymi przepisami o ochronie danych i 
prywatności;

Or. en
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Poprawka 64
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że gromadzenie 
rzetelnych, zdezagregowanych i 
porównywalnych danych dotyczących 
niepełnosprawności jest niezbędne do 
kształtowania polityki opartej na dowodach 
zgodnie z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych; wzywa państwa 
członkowskie do przetwarzania danych 
dotyczących równości w pełnej zgodności 
z unijnymi przepisami o ochronie danych i 
prywatności.

9. podkreśla, że gromadzenie 
rzetelnych, zdezagregowanych i 
porównywalnych danych dotyczących 
niepełnosprawności jest niezbędne do 
kształtowania polityki opartej na dowodach 
zgodnie z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych; wzywa państwa 
członkowskie do przetwarzania danych 
dotyczących równości w pełnej zgodności 
z unijnymi przepisami o ochronie danych i 
prywatności oraz do zwiększenia 
dostępności do życia społecznego, 
zawodowego i kulturalnego dla osób 
niepełnosprawnych.

Or. ro

Poprawka 65
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że gromadzenie 
rzetelnych, zdezagregowanych i 
porównywalnych danych dotyczących 
niepełnosprawności jest niezbędne do 
kształtowania polityki opartej na dowodach 
zgodnie z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych; wzywa państwa 
członkowskie do przetwarzania danych 
dotyczących równości w pełnej zgodności 
z unijnymi przepisami o ochronie danych i 
prywatności;

9. podkreśla, że gromadzenie 
rzetelnych, zdezagregowanych i 
porównywalnych danych dotyczących 
niepełnosprawności jest niezbędne do 
kształtowania polityki opartej na dowodach 
zgodnie z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych; wzywa państwa 
członkowskie do przetwarzania danych 
dotyczących równości w pełnej zgodności 
z unijnymi przepisami o ochronie danych i 
prywatności na podstawie statystyk Grupy 
waszyngtońskiej ds. niepełnosprawności 
(WG);
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Or. en

Poprawka 66
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. jest zdania, że informacje 
publiczne dotyczące pandemii COVID-19 
powinny być dostępne dla jak najszerszego 
kręgu osób niepełnosprawnych oraz że 
osoby niepełnosprawne powinny być 
objęte wszystkimi środkami ochrony 
dochodów, które powinny się opierać na 
konsultacjach i zaangażowaniu osób 
niepełnosprawnych za pośrednictwem 
reprezentujących ich członków rodzin lub 
organizacji;

Or. en

Poprawka 67
Diana Riba i Giner

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania odpowiedniego 
finansowania i wsparcia dla organizacji 
reprezentujących osoby niepełnosprawne, 
odgrywających kluczową rolę w 
promowaniu praw podstawowych osób 
niepełnosprawnych i podkreślających 
wartość ich udziału w społeczeństwie;

Or. en
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Poprawka 68
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla potrzebę wsparcia badań 
naukowych i innowacji w obszarze 
dostępnych technologii, aby w 
skuteczniejszy sposób osiągnąć postępy w 
integracji osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy;

Or. es

Poprawka 69
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. proponuje, by wdrażanie wszelkich 
odpowiednich środków było regularnie 
monitorowane przez Eurostat za pomocą 
konkretnych wymiernych wyników i 
wskaźników oraz by ustalono konkretne 
cele na następne dziesięciolecie w 
odniesieniu do odpowiednich wskaźników 
przez aktualizację wskaźników UE 2020;

Or. en


