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Изменение 1
Стелиос Кимбуропулос, Димитрис Пападакис, Алексис Георгулис

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава факта, че комисията 
по петиции получава голям брой 
петиции относно неприлагането на 
принципа на равно третиране по 
отношение на достъпа до заетост, 
професионалното обучение, служебните 
повишения и условията на труд на 
хората с увреждания;

1. подчертава факта, че комисията 
по петиции получава голям брой 
петиции относно неприлагането на 
принципа на равно третиране по 
отношение на достъпа до заетост, 
професионалното обучение, служебните 
повишения и условията на труд на 
хората с увреждания, и многократно е 
призовавал за необходимостта уеб 
порталът за петиции да стане по-
достъпен, прозрачен и отворен за 
всички граждани;

Or. en

Изменение 2
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава факта, че комисията 
по петиции получава голям брой 
петиции относно неприлагането на 
принципа на равно третиране по 
отношение на достъпа до заетост, 
професионалното обучение, служебните 
повишения и условията на труд на 
хората с увреждания;

1. подчертава факта, че комисията 
по петиции получава голям брой 
петиции относно неприлагането на 
принципа на равно третиране по 
отношение на достъпа до приобщаващо 
образование, заетост, професионалното 
обучение, служебните повишения и 
условията на труд на хората с 
увреждания, и че следователно е 
необходим по-комплексен подход;

Or. en

Изменение 3
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Адам Коша

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. осъжда факта, че съдейки по тези 
петиции, лицата с увреждания 
продължават да се сблъскват с много 
предизвикателства, свързани с 
достъпността, участието на пазара на 
труда и мобилността в рамките на ЕС, и 
продължават да се сблъскват с 
дискриминация; счита за неприемливо, 
че много работодатели все още не са 
предприели подходящи мерки за 
справяне с тези проблеми, въпреки че 
тези мерки са от решаващо значение за 
икономическото и социалното 
приобщаване на 100-те милиона души с 
увреждания в ЕС;

2. осъжда факта, че съдейки по тези 
петиции, лицата с увреждания 
продължават да се сблъскват с много 
предизвикателства и дискриминация, 
свързани с достъпността, участието на 
пазара на труда, образованието и 
мобилността в рамките на ЕС; счита за 
неприемливо, че много работодатели 
все още не са предприели подходящи 
мерки за справяне с тези проблеми, 
въпреки че тези мерки са от решаващо 
значение за икономическото и 
социалното приобщаване на 100-те 
милиона души с увреждания в ЕС, и 
въпреки факта, че изкуственият 
интелект, цифровите технологии, 
инструменти и приложения могат да 
покрият индивидуалните нужди на 
хората с увреждания;

Or. en

Изменение 4
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. осъжда факта, че съдейки по тези 
петиции, лицата с увреждания 
продължават да се сблъскват с много 
предизвикателства, свързани с 
достъпността, участието на пазара на 
труда и мобилността в рамките на ЕС, и 
продължават да се сблъскват с 
дискриминация; счита за неприемливо, 
че много работодатели все още не са 
предприели подходящи мерки за 
справяне с тези проблеми, въпреки че 

2. осъжда факта, че съдейки по тези 
петиции, лицата с увреждания 
продължават да се сблъскват с много 
предизвикателства, свързани с 
достъпността, участието на пазара на 
труда и мобилността в рамките на ЕС, и 
продължават да се сблъскват с 
дискриминация; счита за неприемливо, 
че много работодатели все още не са 
предприели подходящи мерки за 
справяне с тези проблеми, въпреки че 
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тези мерки са от решаващо значение за 
икономическото и социалното 
приобщаване на 100-те милиона души с 
увреждания в ЕС;

тези мерки са от решаващо значение за 
икономическото и социалното 
приобщаване на 100-те милиона души с 
увреждания в ЕС; счита, че където 
има закъснения в ефективното 
трансформиране на работните 
места в достъпни, дистанционната 
заетост е значителна възможност за 
сближаване на равнищата на 
заетост на хората с увреждания с 
тези на квалифицираните 
служители; счита, че е необходимо, в 
този контекст, да се работи заедно с 
частния сектор, за да се осигурят 
подходящи работни инструменти;

Or. el

Изменение 5
Моника Семедо, Мари-Пиер Ведрен, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. осъжда факта, че съдейки по тези 
петиции, лицата с увреждания 
продължават да се сблъскват с много 
предизвикателства, свързани с 
достъпността, участието на пазара на 
труда и мобилността в рамките на ЕС, и 
продължават да се сблъскват с 
дискриминация; счита за неприемливо, 
че много работодатели все още не са 
предприели подходящи мерки за 
справяне с тези проблеми, въпреки че 
тези мерки са от решаващо значение за 
икономическото и социалното 
приобщаване на 100-те милиона души с 
увреждания в ЕС;

2. осъжда факта, че съдейки по тези 
петиции, лицата с увреждания 
продължават да се сблъскват с много 
предизвикателства, свързани с 
достъпността, участието на пазара на 
труда и мобилността в рамките на ЕС, и 
продължават да се сблъскват с 
дискриминация; счита за неприемливо, 
че много работодатели все още не са 
предприели подходящи мерки за 
справяне с тези проблеми, въпреки че 
тези мерки са от решаващо значение за 
икономическото и социалното 
приобщаване на 100-те милиона души с 
увреждания в ЕС, и подчертава, че 
това води до голям неизползван 
процент от потенциална работна 
сила;

Or. en
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Изменение 6
Джана Ганча, Маркус Бухайт, Стефания Дзамбели, Мара Бицото

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. осъжда факта, че съдейки по тези 
петиции, лицата с увреждания 
продължават да се сблъскват с много 
предизвикателства, свързани с 
достъпността, участието на пазара на 
труда и мобилността в рамките на ЕС, и 
продължават да се сблъскват с 
дискриминация; счита за неприемливо, 
че много работодатели все още не са 
предприели подходящи мерки за 
справяне с тези проблеми, въпреки че 
тези мерки са от решаващо значение за 
икономическото и социалното 
приобщаване на 100-те милиона души с 
увреждания в ЕС;

2. осъжда факта, че съдейки по тези 
петиции, лицата с увреждания 
продължават да се сблъскват с много 
предизвикателства, свързани с 
достъпността, участието на пазара на 
труда и мобилността в рамките на ЕС, и 
продължават да се сблъскват с 
дискриминация и бариери пред 
навлизането на пазара; счита за 
неприемливо, че много работодатели 
все още не са предприели подходящи 
мерки за справяне с тези проблеми, 
въпреки че тези мерки са от решаващо 
значение за икономическото и 
социалното приобщаване на 100-те 
милиона души с увреждания в ЕС;

Or. en

Изменение 7
Димитрис Пападакис, Алекс Аджус Салиба, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. отбелязва, че предоставянето 
на подходяща работна среда за 
хората с увреждания е един от 
ключовите елементи на директивата 
и Комисията следва да продължи да 
следи стриктно правилното ѝ 
транспониране в националните 
законодателства;

Or. en
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Изменение 8
Димитрис Пападакис, Алекс Аджус Салиба, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. изразява съжаление, че 
дискриминацията, основана на 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация, 
може да възпрепятства постигането 
целите на Договора за ЕО;

Or. en

Изменение 9
Моника Семедо, Мари-Пиер Ведрен, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отново призовава държавите 
членки да предприемат конкретни 
мерки, за да обезпечат постигането на 
пълно равенство на практика с цел да се 
предотвратяват или компенсират 
пречките, свързани уврежданията, и 
препоръчва на държавите членки да 
осигурят, че техните национални 
програми за реформи включват 
действия във връзка със заетостта на 
хората с увреждания;

3. отново призовава държавите 
членки да предприемат конкретни 
мерки, за да обезпечат постигането на 
пълно равенство на практика с цел да се 
предотвратяват или компенсират 
пречките, свързани уврежданията, и 
препоръчва на държавите членки да 
осигурят, че техните национални 
програми за реформи включват 
действия във връзка със заетостта на 
хората с увреждания; държавите 
членки следва да гарантират, че 
предприятията ще получават 
стимули за по-добро включване на 
хората с увреждания в техния бизнес; 
в този контекст финансовата 
подкрепа и техническите мерки за 
наемане на хора с увреждания трябва 
да бъдат опростени и предприятията 
следва да бъдат насърчавани да 
адаптират процедурите по наемане 
на работа, така че хората с 
увреждания да имат по-лесен достъп 
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до предложения за работа и 
процедури за кандидатстване;

Or. en

Изменение 10
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отново призовава държавите 
членки да предприемат конкретни 
мерки, за да обезпечат постигането на 
пълно равенство на практика с цел да се 
предотвратяват или компенсират 
пречките, свързани уврежданията, и 
препоръчва на държавите членки да 
осигурят, че техните национални 
програми за реформи включват 
действия във връзка със заетостта на 
хората с увреждания;

3. отново призовава държавите 
членки да предприемат конкретни 
мерки, за да обезпечат постигането на 
пълно равенство на практика с цел да се 
предотвратяват или компенсират 
пречките, свързани уврежданията, като 
се вземат предвид възможностите, 
които предлагат изкуственият 
интелект, цифровите технологии, 
инструменти, софтуер и 
приложения, и препоръчва на 
държавите членки да осигурят, че 
техните национални програми за 
реформи включват действия във връзка 
със заетостта на хората с увреждания;

Or. en

Изменение 11
Татяна Жданока

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. призовава Комисията и 
държавите членки да се справят с 
проблемите, посочени в резолюцията 
на Европейския парламент относно 
правата на лицата с интелектуална 
недостатъчност в контекста на 
извънредното положение във връзка с 
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COVID-19 и резолюцията относно 
допълнителното финансиране за 
биомедицински изследвания в 
областта на миалгичния 
енцефаломиелит;

Or. en

Изменение 12
Димитрис Пападакис, Алекс Аджус Салиба, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. вярва, че анализът на 
пропорционалността и изчисленията 
на разходите и ползите за всеки 
отделен случай ще продължи да 
оказва въздействие върху 
конкретните мерки, предприети от 
държавите членки, работодателите 
и другите участници, по-специално 
попадащите в обхвата на понятието 
за позитивно действие;

Or. en

Изменение 13
Димитрис Пападакис, Алекс Аджус Салиба, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. правото на всички лица на 
равенство пред закона и защита 
срещу дискриминация представлява 
всеобщо право, признато от 
Всеобщата декларация за правата на 
човека, Конвенцията на ООН за 
премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на 
жените, пактовете на ООН за 
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гражданските и политическите 
права и за икономическите, 
социалните и културните права, 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи, по които държавите членки 
са страни; Конвенция № 111 на 
Международната организация по 
труда (МОТ) забранява 
дискриминацията в сферата на 
заетостта и работното място;

Or. en

Изменение 14
Джана Ганча, Маркус Бухайт, Стефания Дзамбели, Мара Бицото

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава факта, че Директива 
2000/78/ЕО на Съвета не съдържа 
определение на понятието за увреждане, 
и насърчава държавите членки да 
тълкуват правото на ЕС по начин, който 
предлага основа за понятието за 
увреждане в съответствие с 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания;

5. подчертава факта, че Директива 
2000/78/ЕО на Съвета не съдържа 
определение на понятието за увреждане, 
и насърчава държавите членки да 
тълкуват правото на ЕС по начин, който 
предлага основа за определено понятие 
за увреждане и всеобхватна концепция 
за лице с увреждания в съответствие с 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания;

Or. en

Изменение 15
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава държавите членки да 
завършат правната рамка на Съюза за 
борба с дискриминацията, особено като 

6. призовава държавите членки да 
завършат правната рамка на Съюза за 
борба с дискриминацията, във връзка с 



AM\1217536BG.docx 11/33 PE660.193v01-00

BG

се има предвид присъединяването на ЕС 
към Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания и 
необходимостта да се осигури 
съгласуваност с член 27 от нея;

това приветства присъединяването на 
ЕС към Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания; припомня, че 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания е задължителна 
за ЕС, неговите институции и 
неговите държави членки, които 
имат пряко задължение да я 
прилагат изцяло, включително член 
27 от нея относно труда и заетостта;

Or. en

Изменение 16
Димитрис Пападакис, Алекс Аджус Салиба, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 6 – алинея 1 (нова)

Проект на становище Изменение

съгласно член 6 от Договора за 
Европейския съюз Европейският съюз 
се основава на принципите на свобода, 
демокрация, спазване на правата на 
човека и основните свободи, 
върховенство на закона, принципи, 
които са общи за всички държави 
членки, и спазва основните права, 
както са гарантирани от 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи, тъй като те са резултат от 
конституционните традиции, общи 
за държавите членки като основни 
принципи на правото на Общността;

Or. en

Изменение 17
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)
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Проект на становище Изменение

6a. призовава Комисията да 
замени хоризонталната директива за 
борба с дискриминацията с 
директива, която се съсредоточава 
върху хората с увреждания, като по 
този начин разшири защитата на 
лицата с увреждания извън 
заетостта;

Or. en

Изменение 18
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. счита, че следва да се положат 
сериозни усилия за адаптиране на 
всички работни места към специалните 
потребности с оглед на евентуалното 
наемане на работа на лица с всякакви 
видове увреждания, и настоява да се 
стимулира диалогът между 
социалните партньори с цел 
насърчаване на равното третиране, 
включително чрез наблюдение на 
практиките на работното място, 
колективни трудови договори, кодекси 
за поведение и обмен на опит и добри 
практики, както и изследвания в тази 
област;

7. подчертава, че следва да се 
положат значителни усилия за 
адаптиране на всички работни места с 
цел да се подобри достъпът до тях и 
да се приспособят към специалните 
потребности, така че да се насърчи 
благоприятна среда за наемане на 
работа на лица с всякакви видове 
увреждания, и настоява за напредък в 
диалога между социалните партньори с 
цел насърчаване на равното третиране, 
включително на законодателно 
равнище, където е уместно, и чрез 
непрекъснат обмен на най-добри 
практики;

Or. en

Изменение 19
Моника Семедо, Мари-Пиер Ведрен

Проект на становище
Параграф 7
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Проект на становище Изменение

7. счита, че следва да се положат 
сериозни усилия за адаптиране на 
всички работни места към специалните 
потребности с оглед на евентуалното 
наемане на работа на лица с всякакви 
видове увреждания, и настоява да се 
стимулира диалогът между социалните 
партньори с цел насърчаване на равното 
третиране, включително чрез 
наблюдение на практиките на работното 
място, колективни трудови договори, 
кодекси за поведение и обмен на опит и 
добри практики, както и изследвания в 
тази област;

7. счита, че държавите членки 
следва да положат сериозни усилия за 
адаптиране на всички обществени 
работни места към специалните 
потребности с оглед на евентуалното 
наемане на работа на лица с всякакви 
видове увреждания, и настоява това да 
се популяризира в частния сектор, 
както и диалогът между социалните 
партньори с цел насърчаване на равното 
третиране, включително чрез 
наблюдение на практиките на работното 
място, колективни трудови договори, 
кодекси за поведение и изследвания 
или обмен на опит и добри практики в 
тази област, особено с цел да се 
насърчи включването на жени с 
увреждания, лица в неравностойно 
социално-икономическо положение и 
лица с увреждания от общността на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните, 
транссексуалните лица и куиър; 
съответните изследвания следва да 
бъдат предоставени на достъпен 
език;

Or. en

Изменение 20
Ярослав Дуда

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. счита, че следва да се положат 
сериозни усилия за адаптиране на 
всички работни места към специалните 
потребности с оглед на евентуалното 
наемане на работа на лица с всякакви 
видове увреждания, и настоява да се 
стимулира диалогът между социалните 
партньори с цел насърчаване на равното 
третиране, включително чрез 
наблюдение на практиките на работното 

7. счита, че следва да се положат 
сериозни усилия за адаптиране на 
работните места към специалните 
потребности на работниците с 
увреждания с оглед на евентуалното 
наемане на работа на лица с всякакви 
видове увреждания на отворения пазар 
на труда, подчертава значението на 
по-широкото използване на 
съвременни технологии за тази цел и 
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място, колективни трудови договори, 
кодекси за поведение и обмен на опит и 
добри практики, както и изследвания в 
тази област;

настоява да се стимулира диалогът 
между социалните партньори с цел 
насърчаване на равното третиране, 
включително чрез наблюдение на 
практиките на работното място, 
колективни трудови договори, кодекси 
за поведение и обмен на опит и добри 
практики, както и изследвания в тази 
област;

Or. pl

Изменение 21
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. счита, че следва да се положат 
сериозни усилия за адаптиране на 
всички работни места към 
специалните потребности с оглед на 
евентуалното наемане на работа на лица 
с всякакви видове увреждания, и 
настоява да се стимулира диалогът 
между социалните партньори с цел 
насърчаване на равното третиране, 
включително чрез наблюдение на 
практиките на работното място, 
колективни трудови договори, кодекси 
за поведение и обмен на опит и добри 
практики, както и изследвания в тази 
област;

7. счита, че следва да се положат 
повече усилия за адаптиране на работни 
места, съобразени с индивидуалните 
потребности на хората с увреждания, 
с оглед на евентуалното наемане на 
работа на лица с всякакви видове 
увреждания, и настоява да се стимулира 
диалогът между социалните партньори с 
цел насърчаване на равното третиране, 
включително чрез наблюдение на 
практиките на работното място, 
колективни трудови договори, кодекси 
за поведение и обмен на опит и добри 
практики, както и изследвания в тази 
област;

Or. en

Изменение 22
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение
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7. счита, че следва да се положат 
сериозни усилия за адаптиране на 
всички работни места към специалните 
потребности с оглед на евентуалното 
наемане на работа на лица с всякакви 
видове увреждания, и настоява да се 
стимулира диалогът между социалните 
партньори с цел насърчаване на равното 
третиране, включително чрез 
наблюдение на практиките на работното 
място, колективни трудови договори, 
кодекси за поведение и обмен на опит и 
добри практики, както и изследвания в 
тази област;

7. счита, че следва да се положат 
сериозни усилия за адаптиране на 
всички работни места към специалните 
потребности с оглед на евентуалното 
наемане на работа на лица с всякакви 
видове увреждания, и настоява да се 
стимулира диалогът между социалните 
партньори с цел насърчаване на равното 
третиране, включително чрез 
наблюдение на практиките на работното 
място, колективни трудови договори, 
кодекси за поведение и обмен на опит и 
добри практики, както и изследвания в 
тази област; счита, че политиката на 
стимулиране и награди в този 
контекст ще бъде ефективна за 
подобряване на достъпността на 
работното място;

Or. el

Изменение 23
Стелиос Кимбуропулос, Димитрис Пападакис, Алексис Георгулис

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. счита, че следва да се положат 
сериозни усилия за адаптиране на 
всички работни места към специалните 
потребности с оглед на евентуалното 
наемане на работа на лица с всякакви 
видове увреждания, и настоява да се 
стимулира диалогът между социалните 
партньори с цел насърчаване на равното 
третиране, включително чрез 
наблюдение на практиките на работното 
място, колективни трудови договори, 
кодекси за поведение и обмен на опит и 
добри практики, както и изследвания в 
тази област;

7. счита, че следва да се положат 
сериозни усилия, въз основа на 
определени срокове, за адаптиране на 
всички работни места към 
потребностите за достъпност, с 
оглед на евентуалното наемане на 
работа на лица с всякакви видове 
увреждания, и настоява да се стимулира 
диалогът между социалните партньори с 
цел насърчаване на равното третиране, 
включително чрез наблюдение на 
практиките на работното място, 
колективни трудови договори, кодекси 
за поведение и обмен на опит и добри 
практики, както и изследвания в тази 
област;

Or. en
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Изменение 24
Джана Ганча, Маркус Бухайт, Стефания Дзамбели, Мара Бицото

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. счита, че следва да се положат 
сериозни усилия за адаптиране на 
всички работни места към специалните 
потребности с оглед на евентуалното 
наемане на работа на лица с всякакви 
видове увреждания, и настоява да се 
стимулира диалогът между социалните 
партньори с цел насърчаване на равното 
третиране, включително чрез 
наблюдение на практиките на работното 
място, колективни трудови договори, 
кодекси за поведение и обмен на опит и 
добри практики, както и изследвания в 
тази област;

7. счита, че следва да се положат 
сериозни усилия за адаптиране на 
всички работни места към специалните 
потребности с оглед на евентуалното 
наемане на работа на лица с всякакви 
видове увреждания, и настоява да се 
стимулира конструктивен и 
постоянен диалог между социалните 
партньори с цел насърчаване на равното 
третиране, включително чрез 
наблюдение на практиките на работното 
място, колективни трудови договори, 
кодекси за поведение и обмен на опит и 
добри практики, както и изследвания в 
тази област;

Or. en

Изменение 25
Димитрис Пападакис, Алекс Аджус Салиба, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 7 – алинея 1 (нова)

Проект на становище Изменение

спешно призовава Комисията, в 
контекста на тези систематични 
проблеми във връзка с прилагането, да 
установи ефективен мониторинг на 
спазването на директивата на всички 
равнища във всички държави членки, 
да започне незабавно необходимите 
разследвания на евентуални 
нарушения на директивата и да 
открие процедури за нарушение срещу 
отговорните държави членки, когато 
е целесъобразно;
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Or. en

Изменение 26
Димитрис Пападакис, Алекс Аджус Салиба, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. подчертава значението на 
достъпа до информация за жертвите 
на дискриминация; счита за 
необходимо държавите членки да 
предприемат съответните стъпки, 
за да гарантират, че жертвите 
могат да получат и получават 
разумни, налични и достъпни правни 
съвети и помощ на всички етапи на 
съдебния процес, включително 
например поверително и 
индивидуално консултиране, както и 
емоционална, лична и морална 
подкрепа чрез органите за равно 
третиране или съответните 
посредници; освен това призовава 
държавите членки да се борят с 
тормоза и насилието на работното 
място, които нарушават 
достойнството на личността и/или 
създават обидна среда на работното 
място;

Or. en

Изменение 27
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. приветства инициативите на 
Комисията, като наградата 
„Достъпен град“, и се застъпва за 
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инициативи на национално, 
регионално и местно равнище;

Or. el

Изменение 28
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. призовава всички държави 
членки да предприемат подходящи 
действия за постигане на социална и 
икономическа интеграция на хората с 
увреждания, за повишаване на 
осведомеността, за споделяне на най-
добри практики и за борба с 
безработицата сред младите и 
възрастните хора, тъй като 
безработицата може да доведе до 
бедност, социално изключване и 
проблеми, свързани с психичното 
здраве;

8. призовава държавите членки и 
Комисията да предприемат ефективни 
действия за постигане на социална и 
икономическа интеграция на хората с 
увреждания, за повишаване на 
осведомеността, за споделяне на 
изследвания и най-добри практики, и за 
борба с безработицата сред младите и 
възрастните хора, тъй като 
безработицата може да доведе до 
бедност, социално изключване и 
проблеми, свързани с психичното 
здраве;

Or. en

Изменение 29
Джана Ганча, Маркус Бухайт, Стефания Дзамбели, Мара Бицото

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. призовава всички държави 
членки да предприемат подходящи 
действия за постигане на социална и 
икономическа интеграция на хората с 
увреждания, за повишаване на 
осведомеността, за споделяне на най-
добри практики и за борба с 
безработицата сред младите и 
възрастните хора, тъй като 

8. призовава всички държави 
членки да предприемат подходящи 
действия за постигане на социална и 
икономическа интеграция на хората с 
увреждания, за повишаване на 
осведомеността сред общественото 
мнение, за споделяне на най-добри 
практики и за борба с безработицата 
сред младите и възрастните хора, тъй 
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безработицата може да доведе до 
бедност, социално изключване и 
проблеми, свързани с психичното 
здраве;

като безработицата може да доведе до 
бедност, социално изключване и 
проблеми, свързани с психичното 
здраве;

Or. en

Изменение 30
Стелиос Кимбуропулос, Димитрис Пападакис, Алексис Георгулис

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. призовава всички държави 
членки да предприемат подходящи 
действия за постигане на социална и 
икономическа интеграция на хората с 
увреждания, за повишаване на 
осведомеността, за споделяне на най-
добри практики и за борба с 
безработицата сред младите и 
възрастните хора, тъй като 
безработицата може да доведе до 
бедност, социално изключване и 
проблеми, свързани с психичното 
здраве;

8. призовава всички държави 
членки да предприемат подходящи 
действия за постигане на социална и 
икономическа интеграция на хората с 
увреждания, за повишаване на 
осведомеността по отношение на 
техните права, за споделяне на най-
добри практики и за борба с 
безработицата сред младите и 
възрастните хора, тъй като 
безработицата може да доведе до 
бедност, социално изключване и 
проблеми, свързани с психичното 
здраве; отново подчертава, че е важно 
да се избягва сегрегираната заетост, 
като хората с увреждания биват 
свързвани с отворения пазар на труда 
и по този начин им се предоставя 
възможност за избор на работа;

Or. en

Изменение 31
Моника Семедо, Мари-Пиер Ведрен, Джорди Каняс, Яна Том

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. призовава всички държави 8. призовава всички държави 
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членки да предприемат подходящи 
действия за постигане на социална и 
икономическа интеграция на хората с 
увреждания, за повишаване на 
осведомеността, за споделяне на най-
добри практики и за борба с 
безработицата сред младите и 
възрастните хора, тъй като 
безработицата може да доведе до 
бедност, социално изключване и 
проблеми, свързани с психичното 
здраве;

членки да предприемат подходящи 
действия за постигане на социална и 
икономическа интеграция на хората с 
увреждания, за повишаване на 
осведомеността, за споделяне на най-
добри практики и за борба с 
безработицата сред младите и 
възрастните хора, тъй като 
безработицата може да доведе до 
бедност, социално изключване и 
проблеми, свързани с психичното 
здраве; призовава държавите членки 
да осигурят достъп на хората с 
увреждания до качествено 
образование, мерки за заетост като 
гаранцията за младежта и програми 
за обмен като „Еразъм +“;

Or. en

Изменение 32
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. призовава всички държави 
членки да предприемат подходящи 
действия за постигане на социална и 
икономическа интеграция на хората с 
увреждания, за повишаване на 
осведомеността, за споделяне на най-
добри практики и за борба с 
безработицата сред младите и 
възрастните хора, тъй като 
безработицата може да доведе до 
бедност, социално изключване и 
проблеми, свързани с психичното 
здраве;

8. призовава всички държави 
членки да предприемат подходящи 
действия съвместно с организациите 
на хората с увреждания и като 
вземат предвид понятието за разумни 
улеснения, с цел постигане на социална 
и икономическа интеграция на хората с 
увреждания, за повишаване на 
осведомеността, за споделяне на най-
добри практики и за борба с 
безработицата сред младите и 
възрастните хора, тъй като 
безработицата може да доведе до 
бедност, социално изключване и 
проблеми, свързани с психичното 
здраве;

Or. en
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Изменение 33
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. призовава всички държави 
членки да предприемат подходящи 
действия за постигане на социална и 
икономическа интеграция на хората с 
увреждания, за повишаване на 
осведомеността, за споделяне на най-
добри практики и за борба с 
безработицата сред младите и 
възрастните хора, тъй като 
безработицата може да доведе до 
бедност, социално изключване и 
проблеми, свързани с психичното 
здраве;

8. призовава всички държави 
членки да предприемат подходящи 
действия за постигане на социална и 
икономическа интеграция на хората с 
увреждания, за повишаване на 
осведомеността, за споделяне на най-
добри практики и за борба с 
безработицата сред младите и 
възрастните хора, тъй като 
безработицата може да доведе до 
бедност, социално изключване, 
проблеми, свързани с психичното 
здраве, и бездомност;

Or. el

Изменение 34
Джана Ганча, Маркус Бухайт, Стефания Дзамбели, Мара Бицото

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. призовава всички държави 
членки да предприемат подходящи 
действия за постигане на социална и 
икономическа интеграция на хората с 
увреждания, за повишаване на 
осведомеността, за споделяне на най-
добри практики и за борба с 
безработицата сред младите и 
възрастните хора, тъй като 
безработицата може да доведе до 
бедност, социално изключване и 
проблеми, свързани с психичното 
здраве;

8. призовава всички държави 
членки да предприемат подходящи 
действия за постигане на социална и 
икономическа интеграция на хората с 
увреждания, за повишаване на 
осведомеността, за споделяне на най-
добри практики и за борба с 
безработицата сред младите и 
възрастните хора, тъй като 
безработицата води до бедност, 
социално изключване и проблеми, 
свързани с психичното здраве;

Or. en
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Изменение 35
Ярослав Дуда

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. подчертава, че хората с 
увреждания имат огромен потенциал 
и талант, които не трябва да се 
губят; посочва, че предвид 
икономическото въздействие на 
пандемията, Европейският съюз 
трябва да използва напълно 
потенциала на всички свои граждани;

Or. pl

Изменение 36
Димитрис Пападакис, Алекс Аджус Салиба, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. насърчава държавите членки 
да запазят или да приемат мерки, 
целящи предотвратяване на 
неравностойното положение или 
неговото компенсиране, и да 
подпомогнат организации, чиято 
основна цел е популяризирането на 
специалните потребности на 
определени хора, в името на 
положителните действия;

Or. en

Изменение 37
Татяна Жданока

Проект на становище
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Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. призовава Комисията да 
постави по-силен акцент върху 
прехода от институционални услуги 
към услуги в рамките на семейството 
и общността в съответствие 
с Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания и да разгледа 
недостатъците, установени в 
проверката на 
Омбудсмана 1233/2019/MMO;

Or. en

Изменение 38
Димитрис Пападакис, Алекс Аджус Салиба, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 8 б (нов)

Проект на становище Изменение

8б. призовава държавите членки да 
насърчават достъпа до заетостта и 
интеграцията на пазара на труда на 
всички работници, независимо от 
тяхната възраст, и да прилагат 
мерки, за да защитят всички 
работници на работното място, що 
се отнася до пола, уврежданията, 
заплащането, обучението, 
кариерното развитие, здравето и 
безопасността;

Or. en

Изменение 39
Димитрис Пападакис, Алекс Аджус Салиба, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 8 в (нов)
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Проект на становище Изменение

8в. подчертава, че мерките за 
борба с дискриминацията, основана 
на възрастта, по принцип не следва да 
правят разлика между младежи и 
възрастни и че всяка неоправдана 
възрастова дискриминация трябва да 
бъде разглеждана по подобаващ 
начин;

Or. en

Изменение 40
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. изтъква ролята на жените, които 
обикновено носят основната 
отговорност за грижите за децата и за 
членовете на семейството, които се 
нуждаят от постоянни грижи; 
подчертава, че това оказва пряко 
въздействие върху достъпа на жените 
до работни места и тяхното 
професионално развитие и може да има 
отрицателно отражение върху 
условията им на труд;

9. изтъква ролята на жените, които 
обикновено носят основната 
отговорност за грижите за децата и за 
членовете на семейството, които се 
нуждаят от постоянни грижи; 
подчертава, че това оказва пряко 
въздействие върху възможностите и 
средствата за достъп на жените до 
пазара на труда и постигането на 
напредък в тяхното професионално 
развитие и може да има отрицателно 
отражение върху техните 
перспективи за заетост;

Or. en

Изменение 41
Моника Семедо, Мари-Пиер Ведрен, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. изтъква ролята на жените, които 9. изтъква ролята на жените, които 
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обикновено носят основната 
отговорност за грижите за децата и за 
членовете на семейството, които се 
нуждаят от постоянни грижи; 
подчертава, че това оказва пряко 
въздействие върху достъпа на жените до 
работни места и тяхното професионално 
развитие и може да има отрицателно 
отражение върху условията им на труд;

обикновено носят основната 
отговорност за грижите за децата и за 
членовете на семейството, които се 
нуждаят от постоянни грижи; 
подчертава, че това оказва пряко 
въздействие върху достъпа на жените до 
работни места и тяхното професионално 
развитие и може да има отрицателно 
отражение върху условията им на труд; 
държавите членки следва да 
насърчават изследвания по тази 
тема, тъй като данните са оскъдни; 
призовава държавите членки да 
въведат гъвкава система за 
родителски отпуск, с гаранция за 
работно място след края на 
родителския отпуск, който да е 
еднакво достъпен, независимо от 
пола;

Or. en

Изменение 42
Димитрис Пападакис, Алекс Аджус Салиба, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. изтъква ролята на жените, които 
обикновено носят основната 
отговорност за грижите за децата и за 
членовете на семейството, които се 
нуждаят от постоянни грижи; 
подчертава, че това оказва пряко 
въздействие върху достъпа на жените до 
работни места и тяхното професионално 
развитие и може да има отрицателно 
отражение върху условията им на труд;

9. изтъква ролята на жените, които 
обикновено носят основната 
отговорност за грижите за децата и за 
членовете на семейството, които се 
нуждаят от постоянни грижи; 
подчертава, че това оказва пряко 
въздействие върху достъпа на жените до 
работни места и тяхното професионално 
развитие и може да има отрицателно 
отражение върху условията им на труд, 
като има предвид, че жените са най-
засегнати от безработицата и са 
подложени на отрицателна 
дискриминация по отношение на 
заетостта, особено бременните 
жени и майките, включително 
майките, които кърмят;
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Or. en

Изменение 43
Стелиос Кимбуропулос, Димитрис Пападакис, Алексис Георгулис

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. изтъква ролята на жените, които 
обикновено носят основната 
отговорност за грижите за децата и за 
членовете на семейството, които се 
нуждаят от постоянни грижи; 
подчертава, че това оказва пряко 
въздействие върху достъпа на жените до 
работни места и тяхното професионално 
развитие и може да има отрицателно 
отражение върху условията им на труд;

9. изтъква ролята на жените, които 
обикновено носят основната 
отговорност за грижите за децата и за 
членовете на семейството, които се 
нуждаят от постоянни грижи, както и 
че жените с увреждания са обект на 
двойна дискриминация, което според 
статистиката води до по-висок 
процент на безработица; подчертава, 
че това оказва пряко въздействие върху 
достъпа на жените до работни места и 
тяхното професионално развитие и 
може да има отрицателно отражение 
върху условията им на труд;

Or. en

Изменение 44
Джана Ганча, Маркус Бухайт, Стефания Дзамбели, Мара Бицото

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. изтъква ролята на жените, които 
обикновено носят основната 
отговорност за грижите за децата и за 
членовете на семейството, които се 
нуждаят от постоянни грижи; 
подчертава, че това оказва пряко 
въздействие върху достъпа на жените до 
работни места и тяхното професионално 
развитие и може да има отрицателно 
отражение върху условията им на труд;

9. изтъква ролята на жените, които 
обикновено носят основната 
отговорност за грижите за децата и 
членовете на семейството, които се 
нуждаят от постоянни грижи в 
семействата и в социалните 
заведения; подчертава, че това оказва 
пряко въздействие върху достъпа на 
жените до работни места и тяхното 
професионално развитие и може да има 
отрицателно отражение върху условията 
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им на труд;

Or. en

Изменение 45
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9а. счита, че много хора с 
увреждания могат да са решаващи 
модели за подражание за всички нас, 
показвайки ни какво може да бъде 
постигнато чрез воля и как могат да 
бъдат преодолявани проблеми; 
отбелязва, че тези 
предизвикателства развиват 
определени умения, както е видно 
от наличието на хора с увреждания в 
ръководството на водещи 
организации;

Or. el

Изменение 46
Димитрис Пападакис, Алекс Аджус Салиба, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9а. при прилагането на принципа 
за равно третиране Общността 
следва, в съответствие с член 3, 
параграф 2 от Договора за 
Европейската общност, да се стреми 
да премахва неравенствата и да 
насърчава равенството между 
жените и мъжете, особено тъй като 
жените често са жертви на 
множествена дискриминация;
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Or. en

Изменение 47
Димитрис Пападакис, Алекс Аджус Салиба, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 9 б (нов)

Проект на становище Изменение

9б. като има предвид, че 
семействата с един родител, основно 
самотните майки, са много по-често 
в категорията на работещите бедни, 
всички приети мерки следва да се 
концентрират върху самотните 
родители;

Or. en

Изменение 48
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. настоява да се актуализира и 
обнови Европейската стратегия за 
хората с увреждания за периода след 
2020 г. с цел допълнително намаляване 
на неравенството на хората в 
неравностойно положение и 
насърчаване на тяхното социално и 
икономическо приобщаване и 
независимост, като се вземат предвид 
предизвикателствата и 
проблематиката, свързани с 
уврежданията на фона на 
пандемията от COVID-19; отбелязва, 
че е възможно мерките за изолация в 
домашни условия, предприети от 
правителствата, и дистанционната 
работа да са се отразили 
неблагоприятно на хората с 

10. настоява да се актуализира и 
обнови Европейската стратегия за 
хората с увреждания за периода след 
2020 г. с цел допълнително намаляване 
на неравенството на хората с 
увреждания и насърчаване на тяхното 
социално и икономическо приобщаване 
и независимост;



AM\1217536BG.docx 29/33 PE660.193v01-00

BG

увреждания.

Or. en

Изменение 49
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. настоява да се актуализира и 
обнови Европейската стратегия за 
хората с увреждания за периода след 
2020 г. с цел допълнително намаляване 
на неравенството на хората в 
неравностойно положение и 
насърчаване на тяхното социално и 
икономическо приобщаване и 
независимост, като се вземат предвид 
предизвикателствата и проблематиката, 
свързани с уврежданията на фона на 
пандемията от COVID-19; отбелязва, че 
е възможно мерките за изолация в 
домашни условия, предприети от 
правителствата, и дистанционната 
работа да са се отразили 
неблагоприятно на хората с 
увреждания.

10. настоява да се актуализира и 
обнови Европейската стратегия за 
хората с увреждания за периода след 
2020 г. с цел допълнително намаляване 
на неравенството на хората в 
неравностойно положение и 
насърчаване на тяхното социално и 
икономическо приобщаване и 
независимост, като се вземат предвид 
предизвикателствата и проблематиката, 
свързани с уврежданията на фона на 
пандемията от COVID-19; отбелязва, че 
мерките за изолация в домашни 
условия, предприети от правителствата, 
се отразяват неблагоприятно на хората 
с някаква форма на увреждане;

Or. el

Изменение 50
Стелиос Кимбуропулос, Димитрис Пападакис, Алексис Георгулис

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. настоява да се актуализира и 
обнови Европейската стратегия за 
хората с увреждания за периода след 
2020 г. с цел допълнително намаляване 
на неравенството на хората в 

10. настоява да се актуализира и 
обнови Европейската стратегия за 
хората с увреждания за периода след 
2020 г. с цел допълнително намаляване 
на неравенството на хората в 
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неравностойно положение и 
насърчаване на тяхното социално и 
икономическо приобщаване и 
независимост, като се вземат предвид 
предизвикателствата и проблематиката, 
свързани с уврежданията на фона на 
пандемията от COVID-19; отбелязва, че 
е възможно мерките за изолация в 
домашни условия, предприети от 
правителствата, и дистанционната 
работа да са се отразили 
неблагоприятно на хората с увреждания.

неравностойно положение и 
насърчаване на тяхното социално и 
икономическо приобщаване и 
независимост, като се вземат предвид 
предизвикателствата и проблематиката, 
свързани с уврежданията на фона на 
пандемията от COVID-19; отбелязва, че 
е възможно мерките за изолация в 
домашни условия, предприети от 
правителствата, и дистанционната 
работа да са се отразили 
неблагоприятно на хората с увреждания, 
и че е необходимо да се обмисли 
предоставяне на финансова подкрепа 
на работодателите на хора с 
увреждания, за да им бъде 
предоставено необходимото 
оборудване за дистанционна работа;

Or. en

Изменение 51
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. настоява да се актуализира и 
обнови Европейската стратегия за 
хората с увреждания за периода след 
2020 г. с цел допълнително намаляване 
на неравенството на хората в 
неравностойно положение и 
насърчаване на тяхното социално и 
икономическо приобщаване и 
независимост, като се вземат предвид 
предизвикателствата и проблематиката, 
свързани с уврежданията на фона на 
пандемията от COVID-19; отбелязва, че 
е възможно мерките за изолация в 
домашни условия, предприети от 
правителствата, и дистанционната 
работа да са се отразили 
неблагоприятно на хората с увреждания.

10. настоява да се актуализира и 
обнови Европейската стратегия за 
хората с увреждания за периода след 
2020 г. с цел допълнително намаляване 
на неравенството на хората с 
увреждания и насърчаване на тяхното 
социално и икономическо приобщаване 
и специална независимост, като се 
вземат предвид предизвикателствата и 
проблематиката, свързани с 
уврежданията на фона на пандемията от 
COVID-19; отбелязва, че е възможно 
мерките за изолация в домашни 
условия, предприети от правителствата, 
и дистанционната работа да са се 
отразили неблагоприятно на хората с 
увреждания, независимо дали те са 
били обгрижвани вкъщи или в 
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институции;

Or. en

Изменение 52
Джана Ганча, Маркус Бухайт, Стефания Дзамбели, Мара Бицото

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. настоява да се актуализира и 
обнови Европейската стратегия за 
хората с увреждания за периода след 
2020 г. с цел допълнително намаляване 
на неравенството на хората в 
неравностойно положение и 
насърчаване на тяхното социално и 
икономическо приобщаване и 
независимост, като се вземат предвид 
предизвикателствата и проблематиката, 
свързани с уврежданията на фона на 
пандемията от COVID-19; отбелязва, че 
е възможно мерките за изолация в 
домашни условия, предприети от 
правителствата, и дистанционната 
работа да са се отразили 
неблагоприятно на хората с увреждания.

10. настоява да се актуализира и 
обнови Европейската стратегия за 
хората с увреждания за периода след 
2020 г. с цел допълнително намаляване 
на неравенството на хората в 
неравностойно положение и 
насърчаване на тяхното социално и 
икономическо приобщаване и 
независимост, като се вземат предвид 
предизвикателствата и проблематиката, 
свързани с уврежданията на фона на 
пандемията от COVID-19; отбелязва, че 
е възможно мерките за изолация в 
домашни условия, предприети от 
правителствата, и дистанционната 
работа да са се отразили 
неблагоприятно на хората с 
увреждания по отношение на 
безопасността и личното 
благоденствие;

Or. en

Изменение 53
Радан Кънев

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират, че 
средствата от ЕС винаги биват 
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разходвани в съответствие със 
стандартите на ЕС и 
международните стандарти в 
областта на правата на човека и 
никога не биват разходвани за 
сегрегирани среди – предназначени за 
живеене или за работа – за хора с 
увреждания, които нямат 
перспектива за намиране на жилище 
извън специализираните заведения 
или на незащитено работно място;

Or. en

Изменение 54
Стелиос Кимбуропулос, Димитрис Пападакис, Алексис Георгулис

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. подчертава значението на 
актуализирането на правната рамка 
за лицата, лишени от 
правоспособност, чрез приемане на 
режими за подпомогнато вземане на 
решения и с цел в крайна сметка да 
им се даде възможност да 
упражняват правото си на заетост;

Or. en

Изменение 55
Димитрис Пападакис, Алекс Аджус Салиба, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. подчертава необходимостта 
от подобряване на цифровите умения 
сред работещото население и 
подчертава, че цифровизацията ще 
допринесе за социалното приобщаване 



AM\1217536BG.docx 33/33 PE660.193v01-00

BG

и ще помогне на по-възрастните хора 
и работниците с увреждания да 
останат по-дълго време на пазара на 
труда;

Or. en

Изменение 56
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. подчертава, че хората с 
увреждания са особено засегнати от 
предизвикателствата, предизвикани 
от пандемията от COVID-19; 
настоятелно призовава 
правителствата да разгледат 
въздействието на изискванията за 
изолация в домашни условия и 
дистанционната работа върху 
хората с увреждания.

Or. en


