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Pozmeňujúci návrh 1
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že účelom Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (UNCRPD) je podporovať, 
chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké 
uplatňovanie všetkých ľudských práv a 
základných slobôd všetkými osobami so 
zdravotným postihnutím;

1. pripomína, že účelom Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (UNCRPD) je podporovať, 
chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké 
uplatňovanie všetkých ľudských práv a 
základných slobôd všetkými osobami so 
zdravotným postihnutím; zdôrazňuje, že 
ratifikáciou dohovoru UNCRPD sa EÚ a 
členské štáty zapojili do úsilia 
dohodnutého na medzinárodnej úrovni o 
zaručenie základných práv osôb so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že účelom Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (UNCRPD) je podporovať, 
chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké 
uplatňovanie všetkých ľudských práv a 
základných slobôd všetkými osobami so 
zdravotným postihnutím;

1. pripomína, že účelom Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (UNCRPD) je podporovať, 
chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké 
uplatňovanie všetkých ľudských práv a 
základných slobôd všetkými osobami so 
zdravotným postihnutím; vyzýva Európsku 
úniu a všetky členské štáty, aby 
ratifikovali opčný protokol k dohovoru 
UNCRPD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
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Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že účelom Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (UNCRPD) je podporovať, 
chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké 
uplatňovanie všetkých ľudských práv a 
základných slobôd všetkými osobami so 
zdravotným postihnutím;

1. pripomína, že účelom Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (UNCRPD) je podporovať, 
chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké 
uplatňovanie všetkých ľudských práv a 
základných slobôd všetkými osobami so 
zdravotným postihnutím a využiť každú 
skutočnú príležitosť na ich začlenenie do 
aktívneho zamestnania;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 4
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že účelom Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (UNCRPD) je podporovať, 
chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké 
uplatňovanie všetkých ľudských práv a 
základných slobôd všetkými osobami so 
zdravotným postihnutím;

1. pripomína, že účelom Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (UNCRPD) je podporovať, 
chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké 
uplatňovanie všetkých ľudských práv a 
základných slobôd všetkými osobami so 
zdravotným postihnutím a že EÚ je tiež 
jeho zmluvnou stranou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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1. pripomína, že účelom Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (UNCRPD) je podporovať, 
chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké 
uplatňovanie všetkých ľudských práv a 
základných slobôd všetkými osobami so 
zdravotným postihnutím;

1. pripomína, že účelom Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (UNCRPD) je podporovať, 
chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké 
uplatňovanie všetkých ľudských práv a 
základných slobôd všetkými osobami so 
všetkými typmi zdravotného postihnutia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že v dohovore 
UNCRPD sa tiež stanovujú pozitívne 
diskriminačné opatrenia, ktoré majú 
členské štáty v prípade potreby vykonávať 
a monitorovať; zdôrazňuje, že EÚ môže 
pre pracovnú rehabilitáciu ľudí so 
zdravotným postihnutím stanoviť vyššiu 
náborovú kvótu namiesto súčasného 
priemeru vo výške 10 %, a to najmä v 
dôsledku pandémie COVID-19, a môže 
prideľovať viac verejných zákaziek 
sociálnemu hospodárstvu v súlade so 
smernicami 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že podľa agentúry 
FRA1b síce ratifikácia dohovoru všetkými 
členskými štátmi a samotnou EÚ 
predstavuje významný míľnik, pretrvávajú 
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však rozdiely medzi záväzkami v rámci 
dohovoru a skutočnosťou v praxi;
_________________
1b 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2019-fundamental-rights-
report-2019_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje potrebu spoločného 
vymedzenia pojmu „zdravotné 
postihnutie“ na úrovni EÚ vo všetkých 
oblastiach politiky EÚ vrátane 
vymedzenia príslušnej kľúčovej 
terminológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Klára Dobrev, Marc Angel

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali holistický politický prístup 
založený na životnom cykle s cieľom 
podporiť predchádzanie diskriminácii a 
zabezpečiť účinné udržanie a začlenenie 
osôb so zdravotným postihnutím;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že právo osôb so 
zdravotným postihnutím využívať 
opatrenia určené na zabezpečenie ich 
nezávislosti, sociálnej integrácie a 
integrácie v zamestnaní a účasti na 
spoločenskom živote je zakotvené aj v 
Charte základných práv EÚ;

2. zdôrazňuje, že právo osôb so 
zdravotným postihnutím využívať 
opatrenia určené na zabezpečenie ich 
nezávislosti, sociálnej integrácie a 
integrácie v zamestnaní a účasti na 
spoločenskom živote je zakotvené aj v 
Charte základných práv EÚ, ktorú musia 
EÚ a členské štáty presadzovať a 
podporovať tým, že zabezpečia potrebné 
povedomie a informovanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. kladie dôraz na to, že článok 19 
UNCRPD stanovuje právo na nezávislý 
spôsob života a začlenenie do spoločnosti, 
pričom spája zásady rovnosti, autonómie 
a začlenenia; vyzýva členské štáty, aby 
spustili proces na zabezpečenie zmeny 
prostredia, v ktorom osoby so zdravotným 
postihnutím žijú, a to z inštitucionálneho 
a iného segregujúceho prostredia na 
systém umožňujúci sociálnu účasť, 
v rámci ktorého sa služby budú 
poskytovať v komunite podľa 
individuálnej vôle a preferencií; vyzýva 
členské štáty, aby do svojich stratégií 
deinštitucionalizácie zahrnuli konkrétne 
ciele s jasnými lehotami a aby primerane 
financovali vykonávanie týchto stratégií; 
žiada členské štáty, aby vytvorili 
mechanizmy na zabezpečenie účinnej 
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koordinácie medzi príslušnými 
komunálnymi, miestnymi, regionálnymi a 
vnútroštátnymi orgánmi a na uľahčenie 
presunu podporných služieb medzi 
rôznymi administratívnymi sektormi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje význam začlenenia 
všetkých ľudí žijúcich v EÚ bez ohľadu 
na telesné, intelektuálne, psychosociálne 
či mentálne postihnutie a kladie dôraz na 
to, že plné a účinné zapojenie osôb so 
zdravotným postihnutím do všetkých 
oblastí života a spoločnosti je kľúčové pre 
uplatňovanie ich základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. nabáda členské štáty a inštitúcie 
EÚ, aby posilnili spoluprácu s 
organizáciami zastupujúcimi osoby so 
zdravotným postihnutím s cieľom 
umožniť ich účasť na rozhodovacích 
procesoch;

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

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. poukazuje na to, že inkluzívne 
vzdelávanie je nevyhnutným 
predpokladom na podporu zapojenia ľudí 
so zdravotným postihnutím do 
spoločenského života a ich prístupu na trh 
práce;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 15
Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že podpora rovnosti 
v zamestnaní a povolaní môže byť účinná 
len vtedy, keď sa proti diskriminácii bude 
komplexne bojovať vo všetkých oblastiach 
života;

3. zastáva názor, že podpora rovnosti 
v zamestnaní a povolaní môže byť účinná 
len vtedy, keď sa proti diskriminácii a 
sociálnemu vylúčeniu bude komplexne 
bojovať vo všetkých oblastiach života; 
zdôrazňuje potrebu podporovať moderné 
prístupy vo vzdelávaní založené na 
ľudských právach vo všetkých členských 
štátoch na všetkých úrovniach vrátane 
ústretových postupov pre študentov so 
zdravotným postihnutím s cieľom zaviesť 
prijímajúce, inkluzívne a tolerantné 
systémy vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že podpora rovnosti 
v zamestnaní a povolaní môže byť účinná 
len vtedy, keď sa proti diskriminácii bude 
komplexne bojovať vo všetkých oblastiach 
života;

3. zastáva názor, že podpora rovnosti 
v zamestnaní a povolaní môže byť účinná 
len vtedy, keď sa proti diskriminácii bude 
komplexne bojovať vo všetkých oblastiach 
života; požaduje prijatie opatrení na boj 
proti predpojatým predstavám o 
zručnostiach a schopnostiach osôb so 
zdravotným postihnutím, aby mali 
rovnaký prístup k pracovným miestam a 
neboli na základe takýchto predsudkov 
diskriminované;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 17
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že podpora rovnosti 
v zamestnaní a povolaní môže byť účinná 
len vtedy, keď sa proti diskriminácii bude 
komplexne bojovať vo všetkých oblastiach 
života;

3. zastáva názor, že podpora rovnosti 
v zamestnaní a povolaní môže byť účinná 
len vtedy, keď sa proti diskriminácii bude 
komplexne bojovať vo všetkých oblastiach 
života; zdôrazňuje, že primerané 
prispôsobenie, prístupnosť a dizajn pre 
všetkých sú kľúčové pre boj proti 
diskriminácii osôb so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že podpora rovnosti 
v zamestnaní a povolaní môže byť účinná 
len vtedy, keď sa proti diskriminácii bude 
komplexne bojovať vo všetkých oblastiach 
života;

3. zastáva názor, že podpora rovnosti 
v zamestnaní a povolaní môže byť účinná 
len vtedy, keď sa proti diskriminácii bude 
komplexne bojovať vo všetkých oblastiach 
života a v prípade všetkých sociálnych 
kategórií bez ohľadu na etnický pôvod, 
rod alebo vieru;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 19
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že podpora rovnosti 
v zamestnaní a povolaní môže byť účinná 
len vtedy, keď sa proti diskriminácii bude 
komplexne bojovať vo všetkých oblastiach 
života;

3. zastáva názor, že podpora rovnosti 
v zamestnaní a povolaní môže byť účinná 
len vtedy, keď sa proti diskriminácii bude 
komplexne bojovať a európske a národné 
inštitúcie ju budú okamžite riešiť vo 
všetkých oblastiach života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že prístupnosť je 
nevyhnutnou podmienkou uplatňovania 
základných práv pre osoby so zdravotným 
postihnutím; berie na vedomie, že 
osobitný spravodajca OSN pre práva osôb 
so zdravotným postihnutím vyzdvihol 
prístupnosť ako jeden z kľúčových prvkov 
vytvárania politík zohľadňujúcich osoby 
so zdravotným postihnutím1a; vyzýva 
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Komisiu a členské štáty, aby prijali normy 
dizajnu pre všetkých a usmernenia pre 
zaistenie dostupnosti prostredí, 
programov, služieb a výrobkov; žiada, aby 
sa normy prístupnosti prijímali po 
konzultácii s osobami so zdravotným 
postihnutím a ich zastupujúcimi 
organizáciami, pretože ich odborné 
znalosti budú mať zásadný význam pre 
identifikáciu prekážok prístupnosti;
_________________
1a 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P
ages/DisplayNews.aspx?NewsID=20764⟪I
D=E

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. navrhuje zaviesť stimuly pre 
zamestnávateľov, aby začleňovali osoby 
so zdravotným postihnutím do svojej 
pracovnej sily, a zvážiť použitie 
disciplinárnych opatrení v prípade tých 
zamestnávateľov, ktorí osobám so 
zdravotným postihnutím neuľahčujú 
prístup k zamestnaniu, praxi a 
kariérnemu postupu v ich povolaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
existujú značné prekážky v prístupe k 
informáciám a komunikácii pre osoby so 
zdravotným postihnutím, najmä pre 
nevidiace alebo nepočujúce osoby, osoby s 
mentálnym postihnutím a osoby 
autistického spektra; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že s osobami so zdravotným 
postihnutím by sa nemalo zaobchádzať 
ako s homogénnou skupinou; pripomína, 
že rozdiely v schopnosti jednotlivcov 
prijímať a rozširovať informácie a 
využívať informačné a komunikačné 
technológie predstavujú vedomostnú 
priepasť, ktorá vytvára nerovnosť; 
požaduje, aby sa podporovalo využívanie 
prístupných a používateľsky ústretových 
prostriedkov, spôsobov a formátov 
komunikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
právo Únie nechráni jednotlivcov pred 
diskrimináciou na základe zdravotného 
postihnutia mimo pracoviska;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
právo Únie nechráni jednotlivcov pred 
diskrimináciou vo všetkých politikách a 
oblastiach života a obmedzuje sa len na 
zamestnanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
právo Únie nechráni jednotlivcov pred 
diskrimináciou na základe zdravotného 
postihnutia mimo pracoviska;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
právo Únie nechráni jednotlivcov pred 
diskrimináciou na základe zdravotného 
postihnutia mimo pracoviska a že 
vykonávanie akýchkoľvek opatrení nie je 
pravidelne monitorované s konkrétnymi a 
merateľnými výsledkami a ukazovateľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Klára Dobrev, Marc Angel

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. naliehavo žiada členské štáty, aby 
ratifikovali Istanbulský dohovor, ktorý by 
mal mať prierezový vplyv na všetky 
právne predpisy EÚ s osobitným 
zameraním na ženy so zdravotným 
postihnutím, ktoré čelia viacnásobnej 
diskriminácii a sú zraniteľnejšie voči 
obťažovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

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

5. nabáda Komisiu, aby predložila 
novú horizontálnu smernicu o rovnosti, 
ktorá bude zameraná na osoby so 
zdravotným postihnutím s cieľom rozšíriť 
ich ochranu mimo zamestnania na 
základe koncepcie primeraného 
prispôsobenia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

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

5. naliehavo vyzýva Radu, aby 
odblokovala rokovania o navrhovanej 
horizontálnej smernici o rovnosti, ktorá by 
umožnila ochranu pred diskrimináciou 
mimo oblasti zamestnania a povolania 
prostredníctvom horizontálneho prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

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

5. naliehavo žiada Radu, aby 
odblokovala rokovania o navrhovanej 
horizontálnej smernici o rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

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

5. vyzýva Radu, aby odblokovala 
rokovania o navrhovanej horizontálnej 
smernici o rovnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že UNCRPD zakazuje 
diskrimináciu v širšom zmysle, vrátane 
viacnásobnej a prierezovej diskriminácie a 
odmietnutia primeraného prispôsobenia;

6. zdôrazňuje, že UNCRPD zakazuje 
diskrimináciu v širšom zmysle, vrátane 
viacnásobnej a prierezovej diskriminácie a 
odmietnutia primeraného prispôsobenia; 
zdôrazňuje význam komplexných kampaní 
na zvyšovanie informovanosti, do ktorých 
sú priamo zapojené osoby so zdravotným 
postihnutím a ich zastupujúci rodinní 
príslušníci a ktoré sú k dispozícii v 
prístupných formátoch s cieľom 
vyzdvihnúť prínos osôb so zdravotným 
postihnutím v spoločnosti v záujme boja 
proti existujúcim stigmám a vylúčeniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že UNCRPD zakazuje 
diskrimináciu v širšom zmysle, vrátane 
viacnásobnej a prierezovej diskriminácie a 
odmietnutia primeraného prispôsobenia;

6. zdôrazňuje, že UNCRPD zakazuje 
diskrimináciu v širšom zmysle bez ohľadu 
na dôvody, z ktorých môže vychádzať, 
vrátane viacnásobnej a prierezovej 
diskriminácie a odmietnutia primeraného 
prispôsobenia;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva na odstránenie fyzických, 
digitálnych, logistických a sociálnych 
prekážok na pracovisku a zaistenie 
správneho uplatňovania zásady 
prístupnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 33
Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na prierezové, komplexné 
preskúmanie práva Únie s cieľom 
zabezpečiť úplný súlad s UNCRPD;

7. vyzýva na prierezové, komplexné 
preskúmanie všetkých príslušných 
právnych predpisov a politík EÚ s cieľom 
plne ich zosúladiť s ustanoveniami 
dohovoru UNCRPD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na prierezové, komplexné 
preskúmanie práva Únie s cieľom 
zabezpečiť úplný súlad s UNCRPD;

7. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
prierezové, komplexné preskúmanie práva 
Únie s cieľom zabezpečiť úplný súlad s 
UNCRPD; zdôrazňuje tiež potrebu 
prierezového a holistického prístupu na 
predchádzanie stigmatizácii, 
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diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu a 
chudobe, s ktorými sa denne stretávajú 
mnohé osoby so zdravotným postihnutím, 
pričom by sa mal klásť osobitný dôraz na 
vylúčenie a marginalizáciu z dôvodu 
sociálno-ekonomických faktorov a mala 
by sa zohľadňovať rozmanitosť osôb so 
zdravotným postihnutím; pripomína, že je 
potrebné zabezpečiť účasť osôb so 
zdravotným postihnutím a ich 
zastupujúcich organizácií na 
rozhodovacích procesoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na prierezové, komplexné 
preskúmanie práva Únie s cieľom 
zabezpečiť úplný súlad s UNCRPD;

7. vyzýva na prierezové, komplexné 
preskúmanie práva Únie s cieľom 
zabezpečiť úplný súlad s UNCRPD pre 
všetkých európskych občanov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 36
Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. víta verejnú konzultáciu Komisie 
týkajúcu sa jej stratégie v oblasti práv 
osôb so zdravotným postihnutím na 
obdobie 2021 – 2030; zdôrazňuje, že 
spolupráca s orgánmi, organizáciami a 
občianskou spoločnosťou na európskej, 
vnútroštátnej a miestnej úrovni je 
nevyhnutná na zabezpečenie vykonávania 
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dohovoru UNCRPD; kladie dôraz na to, 
že koncepcia „o osobách so zdravotným 
postihnutím s osobami so zdravotným 
postihnutím“ by sa mala uplatňovať vo 
všetkých rozhodovacích procesoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty a EÚ, aby 
vypracovali osvetové kampane a kampane 
zamerané na dostupnosť informácií s 
cieľom zvyšovať informovanosť o 
dohovore UNCRPD, podporovať 
rozmanitosť, bojovať proti predsudkom a 
riešiť problém spoločenskej stigmatizácie 
a izolácie osôb so zdravotným 
postihnutím, najmä detí; domnieva sa, že 
takéto kampane by sa mali zameriavať na 
širokú verejnosť, rodičov, deti, ako aj 
verejných úradníkov a odborníkov 
pracujúcich s týmito deťmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. konštatuje, že medzi členskými 
štátmi EÚ neexistuje vzájomné uznávanie 
statusu osoby so zdravotným postihnutím; 
vyzýva Komisiu, aby vo svojej budúcej 
stratégii zvážila ďalšie opatrenia týkajúce 
sa vzájomného uznávania statusu osoby 
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so zdravotným postihnutím, ako aj možnú 
harmonizáciu vymedzenia zdravotného 
postihnutia v členských štátoch s cieľom 
umožniť voľný pohyb osôb so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
osoby s intelektuálnym alebo 
psychosociálnym postihnutím čelia pri 
uplatňovaní svojich práv viacerým 
právnym, inštitucionálnym, 
komunikačným a sociálnym prekážkam, 
ktoré im bránia voliť, kandidovať vo 
voľbách do verejnej funkcie, realizovať 
svoju občiansku účasť alebo jednoducho 
ovplyvňovať svoj vlastný život; pripomína, 
že členské štáty musia zaručiť politické 
práva osôb so zdravotným postihnutím a 
možnosť využívať ich na rovnakom 
základe s ostatnými, ako je zakotvené v 
článku 29 dohovoru UNCRPD; nabáda 
členské štáty, aby prijali okamžité 
opatrenia na reformu svojho právneho 
rámca s cieľom zabezpečiť právo na 
právnu spôsobilosť pre všetky osoby so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. nabáda Komisiu, aby podporovala 
účasť členských štátov na dobrovoľnom 
systéme vzájomného uznávania preukazu 
EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím 
s cieľom uľahčiť osobám so zdravotným 
postihnutím prístup k službám v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 7c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. vyzýva členské štáty, aby v súlade 
so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z 
dohovoru UNCRPD zabezpečili možnosť 
detí so zdravotným postihnutím vyjadriť 
sa priamo a prostredníctvom 
reprezentatívnych a rodinných organizácií 
pri navrhovaní, vykonávaní a 
monitorovaní právnych predpisov, politík, 
služieb a opatrení na riešenie násilia voči 
nim; žiada členské štáty, aby zvážili 
posilnenie existujúcich konzultačných 
mechanizmov, napríklad zriadením 
poradných orgánov zahŕňajúcich deti so 
zdravotným postihnutím a ich zástupcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 7d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7d. vyzýva členské štáty, aby riešili 
problematiku násilia páchané na deťoch 
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so zdravotným postihnutím 
prostredníctvom integrovaného prístupu; 
zdôrazňuje, že v rámci všeobecných politík 
zameraných na deti alebo osoby so 
zdravotným postihnutím by sa malo 
uznať, že deti so zdravotným postihnutím 
čelia vyššiemu riziku násilia, a mali by sa 
stanoviť konkrétne, špeciálne opatrenia a 
dostupné podporné služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 7e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7e. zdôrazňuje, že je potrebné zahrnúť 
do nového paktu o migrácii a azyle 
osobitné a primerané ustanovenia s 
cieľom náležite riešiť potreby osôb so 
zdravotným postihnutím vo všetkých 
fázach a procesoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ľudia so zdravotným postihnutím sa 
naďalej stretávajú s diskrimináciou v 
rôznych oblastiach, čo ešte zhoršila 
pandémia COVID-19, a že všetky formy 
diskriminácie sú vo všeobecnosti 
nedostatočne nahlasované; so 
znepokojením berie na vedomie 
nedostatočnú informovanosť o právach 

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ľudia so zdravotným postihnutím sa 
naďalej stretávajú s diskrimináciou v 
rôznych oblastiach, čo ešte zhoršila 
pandémia COVID-19, a že všetky formy 
diskriminácie sú vo všeobecnosti 
nedostatočne nahlasované; so 
znepokojením berie na vedomie 
nedostatočnú informovanosť o právach 
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obetí a o možnosti žiadať nápravu; obetí a o možnosti žiadať nápravu; 
zdôrazňuje, že je potrebné lepšie 
koordinovať podporné služby medzi 
členskými štátmi a lepšie informovať 
osoby so zdravotným postihnutím o ich 
právach a podporných službách, ktoré 
môžu využívať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ľudia so zdravotným postihnutím sa 
naďalej stretávajú s diskrimináciou v 
rôznych oblastiach, čo ešte zhoršila 
pandémia COVID-19, a že všetky formy 
diskriminácie sú vo všeobecnosti 
nedostatočne nahlasované; so 
znepokojením berie na vedomie 
nedostatočnú informovanosť o právach 
obetí a o možnosti žiadať nápravu;

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ľudia so zdravotným postihnutím sa 
naďalej stretávajú s diskrimináciou v 
rôznych oblastiach, čo ešte zhoršila 
pandémia COVID-19, a že všetky formy 
diskriminácie sú vo všeobecnosti 
nedostatočne nahlasované; so 
znepokojením berie na vedomie 
nedostatočnú informovanosť o právach 
obetí a o možnosti žiadať nápravu, 
psychosociálnu podporu a posilnenie 
postavenia; je tiež znepokojený 
nedostatočnými investíciami a 
nečinnosťou orgánov počas pandémie 
COVID-19 v tomto smere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ľudia so zdravotným postihnutím sa 

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ľudia so zdravotným postihnutím sa 
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naďalej stretávajú s diskrimináciou v 
rôznych oblastiach, čo ešte zhoršila 
pandémia COVID-19, a že všetky formy 
diskriminácie sú vo všeobecnosti 
nedostatočne nahlasované; so 
znepokojením berie na vedomie 
nedostatočnú informovanosť o právach 
obetí a o možnosti žiadať nápravu;

naďalej stretávajú s diskrimináciou v 
rôznych oblastiach, čo ešte zhoršila 
pandémia COVID-19, a že všetky formy 
diskriminácie sú vo všeobecnosti 
nedostatočne nahlasované; so 
znepokojením berie na vedomie 
nedostatočnú informovanosť o právach 
obetí a o možnosti žiadať nápravu, pričom 
zdôrazňuje potrebu nových informačných 
a oznamovacích kanálov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 47
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ľudia so zdravotným postihnutím sa 
naďalej stretávajú s diskrimináciou v 
rôznych oblastiach, čo ešte zhoršila 
pandémia COVID-19, a že všetky formy 
diskriminácie sú vo všeobecnosti 
nedostatočne nahlasované; so 
znepokojením berie na vedomie 
nedostatočnú informovanosť o právach 
obetí a o možnosti žiadať nápravu;

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
osoby so zdravotným postihnutím sa 
naďalej stretávajú s diskrimináciou v 
rôznych oblastiach, čo ešte zhoršila 
pandémia COVID-19, najmä pokiaľ ide o 
staršie osoby žijúce v ústavoch, a že všetky 
formy diskriminácie sú vo všeobecnosti 
nedostatočne nahlasované; so 
znepokojením berie na vedomie 
nedostatočnú informovanosť o právach 
obetí a o možnosti žiadať nápravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ľudia so zdravotným postihnutím sa 
naďalej stretávajú s diskrimináciou v 

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
osoby so zdravotným postihnutím sa 
naďalej stretávajú s diskrimináciou v 
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rôznych oblastiach, čo ešte zhoršila 
pandémia COVID-19, a že všetky formy 
diskriminácie sú vo všeobecnosti 
nedostatočne nahlasované; so 
znepokojením berie na vedomie 
nedostatočnú informovanosť o právach 
obetí a o možnosti žiadať nápravu;

rôznych oblastiach, čo ešte zhoršila 
pandémia COVID-19, a že všetky formy 
diskriminácie sú vo všeobecnosti 
nedostatočne nahlasované; so 
znepokojením berie na vedomie 
nedostatočnú informovanosť o právach 
obetí a o možnosti žiadať nápravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že keďže osoby so 
zdravotným postihnutím nie sú 
homogénnou skupinou, niektoré z nich 
môžu čeliť dodatočným a špecifickým 
prekážkam v dôsledku kombinácie 
zdravotného postihnutia a iných faktorov, 
ako je rod, sexuálna orientácia, vek, 
etnický pôvod, náboženstvo alebo viera, 
sociálno-ekonomické postavenie, štátna 
príslušnosť, zložité potreby, prelínajúce sa 
poruchy, typ zdravotného postihnutia 
alebo miesto bydliska, čo vedie k viacerým 
a prelínajúcim sa formám diskriminácie a 
segregácie od spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 bolo osobám s mentálnym 
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postihnutím odopreté lekárske ošetrenie, 
boli zatvorené v zariadeniach, vylúčené z 
denných centier a škôl bez podpory rodín, 
čelili sociálnej izolácii a boli zavedené 
diskriminačné usmernenia na triedenie 
pacientov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. domnieva sa, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 poukázala na to, že 
v budúcnosti vzrastie význam práce na 
diaľku, ktorá môže mnohým ľuďom so 
zdravotným postihnutím zabezpečiť 
rozsiahly prístup k zamestnaniu; žiada, 
aby sa ľuďom so zdravotným postihnutím 
venovala osobitná pozornosť, pokiaľ ide o 
pravidlá a politiky týkajúce sa práce na 
diaľku;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 52
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. domnieva sa, že mechanizmy 
podávania sťažností sa musia zlepšiť na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
posilnenia vnútroštátnych orgánov pre 
rovnosť, aby sa zvýšil prístup k súdnym a 
mimosúdnym mechanizmom, ako aj 
zvýšením dôvery v orgány, poskytovaním 
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právneho poradenstva a podpory 
a zjednodušením právnych postupov, 
ktoré sú často zdĺhavé a zložité;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. víta začlenenie stratégie EÚ pre 
oblasť zdravotného postihnutia do 
pracovného programu Komisie na rok 
2021 s cieľom zabezpečiť úplné 
vykonávanie dohovoru UNCRPD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 8b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. je znepokojený skutočnosťou, že 
riziko vykorisťovania, násilia a 
zneužívania je v prípade osôb so 
zdravotným postihnutím výrazne vyššie; 
poukazuje na to, že prekážky, ktorým čelia 
osoby so zdravotným postihnutím pri 
pokusoch nahlásiť porušovania svojich 
základných práv, sa často zhoršujú, najmä 
v prípadoch, keď je na komunikáciu 
potrebná podpora; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
zavedenie prispôsobených 
komunikačných metód a informácií, ktoré 
osobám so zdravotným postihnutím 
umožnia pochopiť ich práva a oznamovať 
prípady násilia a obťažovania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 8b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. zdôrazňuje, že psychosociálna 
podpora je veľmi potrebná na boj proti 
účinkom izolácie, ktorá sa ukázala ako 
obzvlášť závažná pre osoby so zdravotným 
postihnutím, a nárastu domáceho násilia 
a závislostí, ktoré sa u ľudí so zdravotným 
postihnutím tiež výrazne zvýšili počas 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 8c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8c. zdôrazňuje, že žiadne bariéry 
nesmú osobám so zdravotným 
postihnutím brániť v právnej ochrane; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že osobám so 
zdravotným postihnutím musí byť zaistený 
dostupný, jednoduchý a bezpečný prístup 
k spravodlivosti tým, že sa zabezpečí, aby 
mohli využívať svoje právo na informácie 
a komunikáciu v každej fáze procesu, a že 
treba poskytovať primeranú pomoc tým 
osobám, ktoré majú ťažkosti pri 
uplatňovaní svojej právnej spôsobilosti; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie v tomto smere;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 57
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 8c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8c. zdôrazňuje, že Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus (CRII a CRII+) 
musí zahŕňať osobitné usmernenia s 
cieľom pomôcť členským štátom pri 
zabezpečovaní týchto zdrojov – vrátane 
Európskeho sociálneho fondu –, ktoré sa 
používajú na podporu osôb so zdravotným 
postihnutím a iných osôb potrebujúcich 
podporu; vyzýva na cielené úsilie o 
zabezpečenie toho, aby pracovníci v prvej 
línii pôsobiaci v oblasti starostlivosti a 
podpory, ako aj používatelia, ktorých 
podporujú, mali prístup k osobným 
ochranným prostriedkom, čo im umožní 
pracovať bezpečne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 8d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8d. vyzýva Komisiu, aby prijala nové 
opatrenia na mobilizáciu kľúčových 
investícií a zdrojov s cieľom zaručiť 
kontinuitu služieb starostlivosti a podpory 
v súlade so zásadami dohovoru UNCRPD 
a Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
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Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 8d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8d. zdôrazňuje, že podľa OBSE obava 
osôb so zdravotným postihnutím, že 
orgány nebudú ich osobne ani ich žiadosti 
brať vážne, významne prispieva k 
nedostatočnému nahlasovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 8e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8e. naliehavo žiada Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili, že pri budovaní 
kapacít sa úsilie bude zameriavať na 
orgány a odborníkov z praxe, najmä 
právnikov, sudcov a orgány presadzovania 
práva, s cieľom zaistiť, že porozumejú 
prístupu k zdravotnému postihnutiu 
založenému na základných právach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 8f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8f. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
izolácia, ktorú osoby so zdravotným 
postihnutím môžu zažívať, sa zvyšuje, keď 
sa obávajú verejných priestorov zo 
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strachu pred slovným a fyzickým 
obťažovaním; zdôrazňuje, že médiá môžu 
zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o 
šírenie informácií o osobách so 
zdravotným postihnutím a prispievanie k 
pozitívnej zmene v prístupe verejnosti k 
týmto osobám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 8g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8g. konštatuje, že najlepší spôsob, ako 
zvyšovať povedomie, je začleniť osoby so 
zdravotným postihnutím v plnej miere do 
väčšinovej spoločnosti tak, že budú žiť v 
komunite, chodiť do triedy v bežných 
školách a získavať bežné pracovné 
miesta; zdôrazňuje, že tým sa spoločnosť 
naučí uznávať osoby so zdravotným 
postihnutím za plnoprávnych členov; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby začali kampane na zvyšovanie 
povedomia s cieľom odstrániť existujúcu 
stigmatizáciu a predsudky voči osobám so 
zdravotným postihnutím a bojovať proti 
obťažovaniu a vykorisťovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že je potrebný zber 
spoľahlivých, rozčlenených a 

9. zdôrazňuje, že je potrebný zber 
spoľahlivých, rozčlenených a 
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porovnateľných údajov týkajúcich sa 
zdravotného postihnutia na tvorbu politiky 
založenej na dôkazoch v súlade s 
UNCRPD; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby spracúvali údaje o rovnosti v plnom 
súlade s právom Únie v oblasti ochrany 
údajov a súkromia.

porovnateľných údajov týkajúcich sa 
zdravotného postihnutia na tvorbu politiky 
založenej na dôkazoch v súlade s 
UNCRPD; trvá na tom, že monitorovanie 
by mal vykonávať nezávislý subjekt 
zahŕňajúci osoby so zdravotným 
postihnutím; naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby spracúvali údaje o rovnosti v 
plnom súlade s právom Únie v oblasti 
ochrany údajov a súkromia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že je potrebný zber 
spoľahlivých, rozčlenených a 
porovnateľných údajov týkajúcich sa 
zdravotného postihnutia na tvorbu politiky 
založenej na dôkazoch v súlade s 
UNCRPD; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby spracúvali údaje o rovnosti v plnom 
súlade s právom Únie v oblasti ochrany 
údajov a súkromia.

9. zdôrazňuje, že je potrebný zber 
spoľahlivých, rozčlenených a 
porovnateľných údajov týkajúcich sa 
zdravotného postihnutia na tvorbu politiky 
založenej na dôkazoch v súlade s 
UNCRPD; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby spracúvali údaje o rovnosti v plnom 
súlade s právom Únie v oblasti ochrany 
údajov a súkromia a aby zlepšili 
prístupnosť sociálnych, profesijných a 
kultúrnych aktivít pre osoby so 
zdravotným postihnutím.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 65
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že je potrebný zber 
spoľahlivých, rozčlenených a 

9. zdôrazňuje, že je potrebný zber 
spoľahlivých, rozčlenených a 
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porovnateľných údajov týkajúcich sa 
zdravotného postihnutia na tvorbu politiky 
založenej na dôkazoch v súlade s 
UNCRPD; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby spracúvali údaje o rovnosti v plnom 
súlade s právom Únie v oblasti ochrany 
údajov a súkromia.

porovnateľných údajov týkajúcich sa 
zdravotného postihnutia na tvorbu politiky 
založenej na dôkazoch v súlade s 
UNCRPD; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby spracúvali údaje o rovnosti v plnom 
súlade s právom Únie v oblasti ochrany 
údajov a súkromia na základe 
washingtonskej skupiny, ktorá sa zaoberá 
štatistikami v oblasti zdravotného 
postihnutia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. domnieva sa, že verejné informácie 
týkajúce sa pandémie COVID-19 by mali 
byť prístupné pre čo najširšie spektrum 
osôb so zdravotným postihnutím a že 
osoby so zdravotným postihnutím by mali 
byť zahrnuté do všetkých opatrení na 
ochranu príjmov, ktoré by mali byť 
založené na konzultáciách a zapojení osôb 
so zdravotným postihnutím 
prostredníctvom ich zastupujúcich 
rodinných príslušníkov alebo organizácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. naliehavo žiada členské štáty, aby 
vyčlenili potrebné finančné prostriedky a 
podporu pre organizácie zastupujúce 
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osoby so zdravotným postihnutím, ktoré 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
presadzovaní ich základných práv a 
zdôrazňovaní prínosu ich účasti v 
spoločnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje potrebu zintenzívniť 
výskum a inovácie v oblasti dostupných 
technológií s cieľom účinnejšie 
napredovať v integrácii osôb so 
zdravotným postihnutím do trhu práce;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 69
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 9b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. navrhuje, aby Eurostat pravidelne 
monitoroval vykonávanie všetkých 
príslušných opatrení prostredníctvom 
konkrétnych merateľných výsledkov a 
ukazovateľov a aby sa pre príslušné 
ukazovatele stanovili konkrétne ciele na 
nasledujúce desaťročie prostredníctvom 
aktualizácie ukazovateľov EÚ 2020;

Or. en


