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Grozījums Nr. 1
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Lūgumrakstu komiteja ir 
saņēmusi daudzus lūgumrakstus par to, ka 
vienlīdzīgas attieksmes princips netiek 
īstenots attiecībā uz personu ar invaliditāti 
nodarbinātību, profesionālo izglītību, 
paaugstināšanu amatā un darba apstākļiem;

1. uzsver, ka Lūgumrakstu komiteja ir 
saņēmusi daudzus lūgumrakstus par to, ka 
vienlīdzīgas attieksmes princips netiek 
īstenots attiecībā uz personu ar invaliditāti 
nodarbinātību, profesionālo izglītību, 
paaugstināšanu amatā un darba apstākļiem, 
kā arī ir atkārtoti prasījusi Lūgumrakstu 
portālu padarīt pieejamāku, 
pārredzamāku un atvērtāku visiem 
iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Lūgumrakstu komiteja ir 
saņēmusi daudzus lūgumrakstus par to, ka 
vienlīdzīgas attieksmes princips netiek 
īstenots attiecībā uz personu ar invaliditāti 
nodarbinātību, profesionālo izglītību, 
paaugstināšanu amatā un darba apstākļiem;

1. uzsver, ka Lūgumrakstu komiteja ir 
saņēmusi daudzus lūgumrakstus par to, ka 
vienlīdzīgas attieksmes princips netiek 
īstenots attiecībā uz personu ar invaliditāti 
iekļaujošu izglītību, nodarbinātību, 
profesionālo izglītību, paaugstināšanu 
amatā un darba apstākļiem, tādēļ ir 
vajadzīga sarežģītāka pieeja;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. nosoda to, ka saskaņā ar šiem 
lūgumrakstiem personas ar invaliditāti 
joprojām saskaras ar daudzām problēmām, 
kas saistītas ar piekļūstamību, līdzdalību 
nodarbinātībā un mobilitāti ES, un 
diskrimināciju; uzskata par nepieņemamu 
to, ka daudzi darba devēji joprojām neveic 
atbilstošus pasākumus, lai risinātu šos 
jautājumus, neraugoties uz to, ka šādiem 
pasākumiem ir izšķiroša nozīme 100 
miljonu personu ar invaliditāti 
ekonomiskajā un sociālajā iekļaušanā ES;

2. nosoda to, ka saskaņā ar šiem 
lūgumrakstiem personas ar invaliditāti 
joprojām saskaras ar daudzām problēmām 
un diskrimināciju, kas saistītas ar 
piekļūstamību, līdzdalību nodarbinātībā un 
mobilitāti ES; uzskata par nepieņemamu 
to, ka daudzi darba devēji joprojām neveic 
atbilstošus pasākumus, lai risinātu šos 
jautājumus, neraugoties uz to, ka šādiem 
pasākumiem ir izšķiroša nozīme 100 
miljonu personu ar invaliditāti 
ekonomiskajā un sociālajā iekļaušanā 
ES un ka ir pieejams mākslīgais intelekts, 
digitālās tehnoloģijas, rīki un lietotnes, lai 
apmierinātu personu ar invaliditāti 
individuālās vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. nosoda to, ka saskaņā ar šiem 
lūgumrakstiem personas ar invaliditāti 
joprojām saskaras ar daudzām problēmām, 
kas saistītas ar piekļūstamību, līdzdalību 
nodarbinātībā un mobilitāti ES, un 
diskrimināciju; uzskata par nepieņemamu 
to, ka daudzi darba devēji joprojām neveic 
atbilstošus pasākumus, lai risinātu šos 
jautājumus, neraugoties uz to, ka šādiem 
pasākumiem ir izšķiroša nozīme 100 
miljonu personu ar invaliditāti 
ekonomiskajā un sociālajā iekļaušanā ES;

2. nosoda to, ka saskaņā ar šiem 
lūgumrakstiem personas ar invaliditāti 
joprojām saskaras ar daudzām problēmām, 
kas saistītas ar piekļūstamību, līdzdalību 
nodarbinātībā un mobilitāti ES, un 
diskrimināciju; uzskata par nepieņemamu 
to, ka daudzi darba devēji joprojām neveic 
atbilstošus pasākumus, lai risinātu šos 
jautājumus, neraugoties uz to, ka šādiem 
pasākumiem ir izšķiroša nozīme 100 
miljonu personu ar invaliditāti 
ekonomiskajā un sociālajā iekļaušanā ES; 
uzskata, ka gadījumos, kad efektīva 
darbavietu pieejamība nav iespējama 
uzreiz, tāldarbs ir svarīga iespēja 
līdzsvarot personu ar invaliditāti un 
kvalificētu darbinieku nodarbinātības 
līmeni; uzskata, ka šajā sakarībā ir 
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jāsadarbojas ar privāto sektoru, lai 
nodrošinātu piemērotus darba 
instrumentus;

Or. el

Grozījums Nr. 5
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. nosoda to, ka saskaņā ar šiem 
lūgumrakstiem personas ar invaliditāti 
joprojām saskaras ar daudzām problēmām, 
kas saistītas ar piekļūstamību, līdzdalību 
nodarbinātībā un mobilitāti ES, un 
diskrimināciju; uzskata par nepieņemamu 
to, ka daudzi darba devēji joprojām neveic 
atbilstošus pasākumus, lai risinātu šos 
jautājumus, neraugoties uz to, ka šādiem 
pasākumiem ir izšķiroša nozīme 100 
miljonu personu ar invaliditāti 
ekonomiskajā un sociālajā iekļaušanā ES;

2. nosoda to, ka saskaņā ar šiem 
lūgumrakstiem personas ar invaliditāti 
joprojām saskaras ar daudzām problēmām, 
kas saistītas ar piekļūstamību, līdzdalību 
nodarbinātībā un mobilitāti ES, un 
diskrimināciju; uzskata par nepieņemamu 
to, ka daudzi darba devēji joprojām neveic 
atbilstošus pasākumus, lai risinātu šos 
jautājumus, neraugoties uz to, ka šādiem 
pasākumiem ir izšķiroša nozīme 
100 miljonu personu ar invaliditāti 
ekonomiskajā un sociālajā iekļaušanā ES, 
un uzsver, ka tas radīs lielu neizmantotā 
darbaspēka procentuālo daļu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. nosoda to, ka saskaņā ar šiem 
lūgumrakstiem personas ar invaliditāti 
joprojām saskaras ar daudzām problēmām, 
kas saistītas ar piekļūstamību, līdzdalību 
nodarbinātībā un mobilitāti ES, un 
diskrimināciju; uzskata par nepieņemamu 
to, ka daudzi darba devēji joprojām neveic 

2. nosoda to, ka saskaņā ar šiem 
lūgumrakstiem personas ar invaliditāti 
joprojām saskaras ar daudzām problēmām, 
kas saistītas ar piekļūstamību, līdzdalību 
nodarbinātībā un mobilitāti ES, un 
diskrimināciju un piekļuves barjeras; 
uzskata par nepieņemamu to, ka daudzi 
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atbilstošus pasākumus, lai risinātu šos 
jautājumus, neraugoties uz to, ka šādiem 
pasākumiem ir izšķiroša nozīme 100 
miljonu personu ar invaliditāti 
ekonomiskajā un sociālajā iekļaušanā ES;

darba devēji joprojām neveic atbilstošus 
pasākumus, lai risinātu šos jautājumus, 
neraugoties uz to, ka šādiem pasākumiem 
ir izšķiroša nozīme 100 miljonu personu ar 
invaliditāti ekonomiskajā un sociālajā 
iekļaušanā ES;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka saprātīgu pielāgojumu 
nodrošināšana personām ar invaliditāti ir 
viens no direktīvas galvenajiem 
elementiem, un Komisijai būtu jāturpina 
stingri uzraudzīt to pareizu transponēšanu 
valstu tiesību aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b pauž nožēlu par to, ka 
diskriminācija reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ var apdraudēt EK 
līguma mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atkārtoti aicina dalībvalstis veikt 
īpašus pasākumus, lai praksē nodrošinātu 
pilnīgu vienlīdzību, novēršot personām ar 
invaliditāti nelabvēlīgo situāciju vai 
kompensējot trūkumus, un iesaka 
dalībvalstīm nodrošināt, ka to valsts 
reformu programmās tiek risināts 
jautājums par personu ar invaliditāti 
nodarbinātību;

3. atkārtoti aicina dalībvalstis veikt 
īpašus pasākumus, lai praksē nodrošinātu 
pilnīgu vienlīdzību, novēršot personām ar 
invaliditāti nelabvēlīgo situāciju vai 
kompensējot trūkumus, un iesaka 
dalībvalstīm nodrošināt, ka to valsts 
reformu programmās tiek risināts 
jautājums par personu ar invaliditāti 
nodarbinātību; norāda, ka dalībvalstis 
nodrošina, lai uzņēmumi saņemtu 
stimulus personu ar invaliditāti labākai 
iekļaušanai savā uzņēmumā; norāda, ka 
šajā sakarā būtu jāvienkāršo finansiālais 
atbalsts un tehniskie pasākumi personu ar 
invaliditāti pieņemšanai darbā, un 
uzņēmumi būtu jāmudina pielāgot savas 
darbā pieņemšanas procedūras tā, lai 
personām ar invaliditāti būtu vieglāk 
piekļūt darba piedāvājumiem un darbā 
pieteikšanās procedūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atkārtoti aicina dalībvalstis veikt 
īpašus pasākumus, lai praksē nodrošinātu 
pilnīgu vienlīdzību, novēršot personām ar 
invaliditāti nelabvēlīgo situāciju vai 
kompensējot trūkumus, un iesaka 
dalībvalstīm nodrošināt, ka to valsts 
reformu programmās tiek risināts 
jautājums par personu ar invaliditāti 
nodarbinātību;

3. atkārtoti aicina dalībvalstis veikt 
īpašus pasākumus, lai praksē nodrošinātu 
pilnīgu vienlīdzību, novēršot personām ar 
invaliditāti nelabvēlīgo situāciju vai 
kompensējot trūkumus un ņemot vērā 
mākslīgā intelekta, digitālo tehnoloģiju, 
rīku, programmatūras un lietotņu 
sniegtās iespējas, un iesaka dalībvalstīm 
nodrošināt, ka to valsts reformu 
programmās tiek risināts jautājums par 
personu ar invaliditāti nodarbinātību;
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Or. en

Grozījums Nr. 11
Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
risināt problēmas, kas minētas Eiropas 
Parlamenta rezolūcijā par to cilvēku 
tiesībām Covid-19 krīzes laikā, kuriem 
ir intelektuālās attīstības traucējumi un 
rezolūcijā par papildu finansējumu 
biomedicīniskai izpētei miaļģiskā 
encefalomielīta jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka proporcionalitātes 
analīze un izmaksu un ieguvumu aprēķini 
katrā atsevišķā gadījumā arī turpmāk 
ietekmēs konkrētus pasākumus, ko veic 
dalībvalstis, darba devēji un citi 
dalībnieki, jo īpaši attiecībā uz pozitīvas 
rīcības koncepciju;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka visu cilvēku tiesības uz 
vienlīdzību likuma priekšā un aizsardzība 
pret diskrimināciju ir vispārējas tiesības, 
kas atzītas ar Vispārējo Cilvēktiesību 
deklarāciju, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvenciju par sieviešu 
visu veidu diskriminācijas izskaušanu, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Paktu 
par pilsoņu un politiskajām tiesībām un 
Paktu par ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras tiesībām un ar Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvenciju, ko parakstījušas 
visas dalībvalstis; norāda, ka 
Starptautiskās darba organizācijas (SDO) 
Konvencijā Nr. 111 ir aizliegta 
diskriminācija nodarbinātības un 
profesijas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka Padomes Direktīvā 
2000/78/EK nav ietverta invaliditātes 
jēdziena definīcija, un mudina dalībvalstis 
interpretēt ES tiesību aktus tā, lai 
nodrošinātu pamatu invaliditātes jēdzienam 
saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesībām (UNCRPD);

5. uzsver, ka Padomes Direktīvā 
2000/78/EK nav ietverta invaliditātes 
jēdziena definīcija, un mudina dalībvalstis 
interpretēt ES tiesību aktus tā, lai 
nodrošinātu pamatu definētam invaliditātes 
jēdzienam un visaptverošai personu ar 
invaliditāti koncepcijai saskaņā ar ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām (UNCRPD);

Or. en

Grozījums Nr. 15
Ádám Kósa
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis pabeigt 
Savienības diskriminācijas novēršanas 
tiesiskā regulējuma izstrādi, jo īpaši ņemot 
vērā ES pievienošanos UNCRPD un 
vajadzību nodrošināt atbilstību tās 27. 
pantam;

6. aicina dalībvalstis pabeigt 
Savienības diskriminācijas novēršanas 
tiesiskā regulējuma izstrādi un šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē ES pievienošanos 
UNCRPD; atgādina, ka UNCRPD ir 
saistoša ES, tās iestādēm un dalībvalstīm, 
kurām ir tiešs pienākums to pilnībā 
īstenot, tostarp tās 27. pantu par darbu un 
nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
6. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

norāda, ka Saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 6. pantu Eiropas 
Savienība ir dibināta uz visām 
dalībvalstīm kopīgiem brīvības, 
demokrātijas, cilvēktiesību un 
pamatbrīvību ievērošanas un tiesiskuma 
principiem un tā ievēro pamattiesības, ko 
garantē Eiropas cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencija un 
kas izriet no dalībvalstīm kopīgām 
konstitucionālajām tradīcijām, kuras ir 
Kopienas tiesību vispārīgie principi;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju aizstāt horizontālo 
diskriminācijas novēršanas direktīvu ar 
direktīvu, kas vērsta uz personām ar 
invaliditāti, tādējādi paplašinot uz šīm 
personām attiecināmo aizsardzību arī 
ārpus nodarbinātības;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka būtu jāpieliek 
saprātīgas pūles, visas darbavietas 
pielāgojot īpašām vajadzībām, lai ņemtu 
vērā personu ar visu veidu invaliditāti 
iespējamo nodarbināšanu, un uzstāj, ka ir 
jāveicina sociālo partneru dialogs, lai 
sekmētu vienlīdzīgu attieksmi, tostarp 
uzraugot praksi darba vietā un īstenojot 
koplīgumus, rīcības kodeksus un 
pētījumus vai pieredzes un labas prakses 
apmaiņu;

7. uzsver, ka būtu jāpieliek 
ievērojamas pūles, visas darbavietas 
pielāgojot tam, lai uzlabotu to pieejamību 
un apmierinātu īpašās vajadzības, tādā 
veidā veicinot atbalstošu vidi personu ar 
visu veidu invaliditāti nodarbināšanai, un 
uzstāj, ka ir jāveicina sociālo partneru 
dialogs, lai sekmētu vienlīdzīgu attieksmi, 
tostarp attiecīgā gadījumā likumdošanas 
līmenī, un pastāvīgi apmainītos ar 
paraugpraksi;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka būtu jāpieliek saprātīgas 
pūles, visas darbavietas pielāgojot īpašām 
vajadzībām, lai ņemtu vērā personu ar visu 
veidu invaliditāti iespējamo nodarbināšanu, 
un uzstāj, ka ir jāveicina sociālo partneru 

7. uzskata, ka dalībvalstīm būtu 
jāpieliek saprātīgas pūles, visas publiskās 
darbavietas pielāgojot īpašām vajadzībām, 
lai ņemtu vērā personu ar visu veidu 
invaliditāti iespējamo nodarbināšanu, un 
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dialogs, lai sekmētu vienlīdzīgu attieksmi, 
tostarp uzraugot praksi darba vietā un 
īstenojot koplīgumus, rīcības kodeksus un 
pētījumus vai pieredzes un labas prakses 
apmaiņu;

uzstāj, ka tas, kā arī dialogs starp 
sociālajiem partneriem, ir 
jāveicina privātajā sektorā, lai sekmētu 
vienlīdzīgu attieksmi, tostarp uzraugot 
praksi darba vietā, un īstenojot 
koplīgumus, rīcības kodeksus un pētījumus 
par pieredzes un labas prakses apmaiņu, jo 
īpaši, lai veicinātu sieviešu ar invaliditāti, 
personu no nelabvēlīgas 
sociālekonomiskās vides un LGBTQ+ 
personu ar invaliditāti iekļaušanu; 
norāda, ka attiecīgie pētījumi būtu jādara 
pieejami vienkāršā valodā;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Jarosław Duda

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka būtu jāpieliek saprātīgas 
pūles, visas darbavietas pielāgojot īpašām 
vajadzībām, lai ņemtu vērā personu ar visu 
veidu invaliditāti iespējamo nodarbināšanu, 
un uzstāj, ka ir jāveicina sociālo partneru 
dialogs, lai sekmētu vienlīdzīgu attieksmi, 
tostarp uzraugot praksi darba vietā un 
īstenojot koplīgumus, rīcības kodeksus un 
pētījumus vai pieredzes un labas prakses 
apmaiņu;

7. uzskata, ka būtu jāpieliek saprātīgas 
pūles, darbavietas pielāgojot īpašām 
vajadzībām, lai ņemtu vērā personu ar visu 
veidu invaliditāti iespējamo nodarbināšanu 
atvērtā darba tirgū, uzsver plašākas 
moderno tehnoloģiju izmantošanas 
nozīmi šajā jomā un uzstāj, ka ir jāveicina 
sociālo partneru dialogs, lai sekmētu 
vienlīdzīgu attieksmi, tostarp uzraugot 
praksi darba vietā un īstenojot koplīgumus, 
rīcības kodeksus un pētījumus vai 
pieredzes un labas prakses apmaiņu;

Or. pl

Grozījums Nr. 21
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka būtu jāpieliek 
saprātīgas pūles, visas darbavietas 
pielāgojot īpašām vajadzībām, lai ņemtu 
vērā personu ar visu veidu invaliditāti 
iespējamo nodarbināšanu, un uzstāj, ka ir 
jāveicina sociālo partneru dialogs, lai 
sekmētu vienlīdzīgu attieksmi, tostarp 
uzraugot praksi darba vietā un īstenojot 
koplīgumus, rīcības kodeksus un pētījumus 
vai pieredzes un labas prakses apmaiņu;

7. uzskata, ka būtu jāpieliek vairāk 
pūļu, lai, darbavietas, kas radītas personu 
ar invaliditāti individuālo vajadzību 
apmierināšanai, pielāgojot īpašām 
vajadzībām, ņemtu vērā personu ar visu 
veidu invaliditāti iespējamo nodarbināšanu, 
un uzstāj, ka ir jāveicina sociālo partneru 
dialogs, lai sekmētu vienlīdzīgu attieksmi, 
tostarp uzraugot praksi darba vietā un 
īstenojot koplīgumus, rīcības kodeksus un 
pētījumus vai pieredzes un labas prakses 
apmaiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka būtu jāpieliek saprātīgas 
pūles, visas darbavietas pielāgojot īpašām 
vajadzībām, lai ņemtu vērā personu ar visu 
veidu invaliditāti iespējamo nodarbināšanu, 
un uzstāj, ka ir jāveicina sociālo partneru 
dialogs, lai sekmētu vienlīdzīgu attieksmi, 
tostarp uzraugot praksi darba vietā un 
īstenojot koplīgumus, rīcības kodeksus un 
pētījumus vai pieredzes un labas prakses 
apmaiņu;

7. uzskata, ka būtu jāpieliek saprātīgas 
pūles, visas darbavietas pielāgojot īpašām 
vajadzībām, lai ņemtu vērā personu ar visu 
veidu invaliditāti iespējamo nodarbināšanu, 
un uzstāj, ka ir jāveicina sociālo partneru 
dialogs, lai sekmētu vienlīdzīgu attieksmi, 
tostarp uzraugot praksi darba vietā un 
īstenojot koplīgumus, rīcības kodeksus un 
pētījumus vai pieredzes un labas prakses 
apmaiņu; uzskata, ka stimulēšanas un 
atlīdzības politika šajā kontekstā ir 
efektīva, lai uzlabotu darba vietu 
pieejamību;

Or. el

Grozījums Nr. 23
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka būtu jāpieliek saprātīgas 
pūles, visas darbavietas pielāgojot īpašām 
vajadzībām, lai ņemtu vērā personu ar visu 
veidu invaliditāti iespējamo 
nodarbināšanu, un uzstāj, ka ir jāveicina 
sociālo partneru dialogs, lai sekmētu 
vienlīdzīgu attieksmi, tostarp uzraugot 
praksi darba vietā un īstenojot koplīgumus, 
rīcības kodeksus un pētījumus vai 
pieredzes un labas prakses apmaiņu;

7. uzskata, ka būtu jāpieliek saprātīgas 
pūles, lai definētos termiņos visas 
darbavietas pielāgotu pieejamības 
vajadzībām nolūkā ņemt vērā personu ar 
visu veidu traucējumiem iespējamo 
nodarbināšanu, un uzstāj, ka ir jāveicina 
sociālo partneru dialogs, lai sekmētu 
vienlīdzīgu attieksmi, tostarp uzraugot 
praksi darba vietā un īstenojot koplīgumus, 
rīcības kodeksus un pētījumus vai 
pieredzes un labas prakses apmaiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka būtu jāpieliek saprātīgas 
pūles, visas darbavietas pielāgojot īpašām 
vajadzībām, lai ņemtu vērā personu ar visu 
veidu invaliditāti iespējamo nodarbināšanu, 
un uzstāj, ka ir jāveicina sociālo partneru 
dialogs, lai sekmētu vienlīdzīgu attieksmi, 
tostarp uzraugot praksi darba vietā un 
īstenojot koplīgumus, rīcības kodeksus un 
pētījumus vai pieredzes un labas prakses 
apmaiņu;

7. uzskata, ka būtu jāpieliek saprātīgas 
pūles, visas darbavietas pielāgojot īpašām 
vajadzībām, lai ņemtu vērā personu ar visu 
veidu invaliditāti iespējamo nodarbināšanu, 
un uzstāj, ka ir jāveicina konstruktīvs un 
pastāvīgs sociālo partneru dialogs, lai 
sekmētu vienlīdzīgu attieksmi, tostarp 
uzraugot praksi darba vietā un īstenojot 
koplīgumus, rīcības kodeksus un pētījumus 
vai pieredzes un labas prakses apmaiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
7. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums
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steidzami aicina Komisiju, ņemot vērā 
sistemātiskās problēmas šīs regulas 
īstenošanā, izveidot efektīvu uzraudzību 
attiecībā uz atbilstību direktīvai visos 
līmeņos visās dalībvalstīs, nekavējoties 
uzsākt nepieciešamo izmeklēšanu par 
iespējamiem direktīvas pārkāpumiem un 
vajadzības gadījumā sākt pienākumu 
neizpildes procedūras pret dalībvalstīm, 
kas atbildīgas par šādiem pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt no 
diskriminācijas cietušo personu piekļuvi 
informācijai; uzskata, ka dalībvalstīm ir 
jāveic atbilstoši pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka līdztiesības atbalsta 
iestādes vai attiecīgie vidutāji sniedz 
cietušajiem saprātīgas, pieejamas un 
pienācīgas juridiskās konsultācijas un 
palīdzību visos tiesvedības posmos, tostarp 
konfidenciālas un personīgas 
konsultācijas un emocionālu, personīgu 
un morālu atbalstu; turklāt aicina 
dalībvalstis apkarot uzmākšanos un 
vardarbību darbvietā, kas aizskar cilvēka 
cieņu un/vai rada aizskarošu vidi darbā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas, 
piemēram, Pilsētas pieejamības balvu, un 
atbalsta iniciatīvas valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī;

Or. el

Grozījums Nr. 28
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina visas dalībvalstis veikt 
atbilstošus pasākumus, lai panāktu personu 
ar invaliditāti sociālo un ekonomisko 
integrāciju, palielinātu informētību, dalītos 
paraugpraksē un novērstu jauniešu un 
vecāka gadagājuma cilvēku bezdarbu, jo 
bezdarbs var izraisīt nabadzību, sociālo 
atstumtību un garīgās veselības problēmas;

8. aicina dalībvalstis un Komisiju 
veikt efektīvus pasākumus, lai panāktu 
personu ar invaliditāti sociālo un 
ekonomisko integrāciju, palielinātu 
informētību, dalītos ar pētījumiem un 
paraugpraksi un novērstu jauniešu un 
vecāka gadagājuma cilvēku bezdarbu, jo 
bezdarbs var izraisīt nabadzību, sociālo 
atstumtību un garīgās veselības problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina visas dalībvalstis veikt 
atbilstošus pasākumus, lai panāktu personu 
ar invaliditāti sociālo un ekonomisko 
integrāciju, palielinātu informētību, dalītos 
paraugpraksē un novērstu jauniešu un 
vecāka gadagājuma cilvēku bezdarbu, jo 
bezdarbs var izraisīt nabadzību, sociālo 
atstumtību un garīgās veselības problēmas;

8. aicina visas dalībvalstis veikt 
atbilstošus pasākumus, lai panāktu personu 
ar invaliditāti sociālo un ekonomisko 
integrāciju, palielinātu informētību 
publiskajā telpā, dalītos paraugpraksē un 
novērstu jauniešu un vecāka gadagājuma 
cilvēku bezdarbu, jo bezdarbs var izraisīt 
nabadzību, sociālo atstumtību un garīgās 
veselības problēmas;
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Or. en

Grozījums Nr. 30
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina visas dalībvalstis veikt 
atbilstošus pasākumus, lai panāktu personu 
ar invaliditāti sociālo un ekonomisko 
integrāciju, palielinātu informētību, dalītos 
paraugpraksē un novērstu jauniešu un 
vecāka gadagājuma cilvēku bezdarbu, jo 
bezdarbs var izraisīt nabadzību, sociālo 
atstumtību un garīgās veselības problēmas;

8. aicina visas dalībvalstis veikt 
atbilstošus pasākumus, lai panāktu personu 
ar invaliditāti sociālo un ekonomisko 
integrāciju, palielinātu viņu informētību 
par savām tiesībām, dalītos paraugpraksē 
un novērstu jauniešu un vecāka 
gadagājuma cilvēku bezdarbu, jo bezdarbs 
var izraisīt nabadzību, sociālo atstumtību 
un garīgās veselības problēmas; atkārtoti 
uzsver, ka ir svarīgi izvairīties no darba 
tirgus segregācijas, cilvēkus ar 
invaliditāti iesaistot atvērtā darba tirgū un 
tādējādi nodrošinot viņiem iespēju 
izvēlēties darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Yana Toom

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina visas dalībvalstis veikt 
atbilstošus pasākumus, lai panāktu personu 
ar invaliditāti sociālo un ekonomisko 
integrāciju, palielinātu informētību, dalītos 
paraugpraksē un novērstu jauniešu un 
vecāka gadagājuma cilvēku bezdarbu, jo 
bezdarbs var izraisīt nabadzību, sociālo 
atstumtību un garīgās veselības problēmas;

8. aicina visas dalībvalstis veikt 
atbilstošus pasākumus, lai panāktu personu 
ar invaliditāti sociālo un ekonomisko 
integrāciju, palielinātu informētību, dalītos 
paraugpraksē un novērstu jauniešu un 
vecāka gadagājuma cilvēku bezdarbu, jo 
bezdarbs var izraisīt nabadzību, sociālo 
atstumtību un garīgās veselības problēmas; 
aicina dalībvalstis cilvēkiem ar 
invaliditāti nodrošināt piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai, tādiem nodarbinātības 
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pasākumiem kā Garantija jauniešiem un 
tādām apmaiņas programmām kā 
“Erasmus+”;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina visas dalībvalstis veikt 
atbilstošus pasākumus, lai panāktu personu 
ar invaliditāti sociālo un ekonomisko 
integrāciju, palielinātu informētību, dalītos 
paraugpraksē un novērstu jauniešu un 
vecāka gadagājuma cilvēku bezdarbu, jo 
bezdarbs var izraisīt nabadzību, sociālo 
atstumtību un garīgās veselības problēmas;

8. aicina visas dalībvalstis sadarbībā 
ar invalīdu organizācijām un ņemot vērā 
saprātīga pielāgojuma jēdzienu, veikt 
atbilstošus pasākumus, lai panāktu personu 
ar invaliditāti sociālo un ekonomisko 
integrāciju, palielinātu informētību, dalītos 
paraugpraksē un novērstu jauniešu un 
vecāka gadagājuma cilvēku bezdarbu, jo 
bezdarbs var izraisīt nabadzību, sociālo 
atstumtību un garīgās veselības problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina visas dalībvalstis veikt 
atbilstošus pasākumus, lai panāktu personu 
ar invaliditāti sociālo un ekonomisko 
integrāciju, palielinātu informētību, dalītos 
paraugpraksē un novērstu jauniešu un 
vecāka gadagājuma cilvēku bezdarbu, jo 
bezdarbs var izraisīt nabadzību, sociālo 
atstumtību un garīgās veselības problēmas;

8. aicina visas dalībvalstis veikt 
atbilstošus pasākumus, lai panāktu personu 
ar invaliditāti sociālo un ekonomisko 
integrāciju, palielinātu informētību, dalītos 
paraugpraksē un novērstu jauniešu un 
vecāka gadagājuma cilvēku bezdarbu, jo 
bezdarbs var izraisīt nabadzību, sociālo 
atstumtību, garīgās veselības problēmas un 
bezpajumtniecību;

Or. el



AM\1217536LV.docx 19/29 PE660.193v01-00

LV

Grozījums Nr. 34
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina visas dalībvalstis veikt 
atbilstošus pasākumus, lai panāktu personu 
ar invaliditāti sociālo un ekonomisko 
integrāciju, palielinātu informētību, dalītos 
paraugpraksē un novērstu jauniešu un 
vecāka gadagājuma cilvēku bezdarbu, jo 
bezdarbs var izraisīt nabadzību, sociālo 
atstumtību un garīgās veselības problēmas;

8. aicina visas dalībvalstis veikt 
atbilstošus pasākumus, lai panāktu personu 
ar invaliditāti sociālo un ekonomisko 
integrāciju, palielinātu informētību, dalītos 
paraugpraksē un novērstu jauniešu un 
vecāka gadagājuma cilvēku bezdarbu, jo 
bezdarbs izraisa nabadzību, sociālo 
atstumtību un garīgās veselības problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Jarosław Duda

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka personām ar invaliditāti 
ir milzīgs potenciāls un talants, ko 
nevajadzētu atstāt novārtā; norāda, ka, 
ņemot vērā pandēmijas ekonomisko 
ietekmi, Eiropas Savienībai būtu pilnībā 
jāizmanto visu tās iedzīvotāju potenciāls;

Or. pl

Grozījums Nr. 36
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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8.a mudina dalībvalstis saglabāt vai 
pieņemt pasākumus, kuru mērķis ir 
novērst vai kompensēt trūkumus, un atzīst 
organizācijas, kuru galvenais mērķis 
ir pozitīvas rīcības vārdā atbalstīt 
konkrētu personu īpašās vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju pievērst lielāku 
uzmanību pārejai no iestāžu 
pakalpojumiem uz kopienas un ģimenes 
pakalpojumiem saskaņā ar ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām un novērst trūkumus, kas 
konstatēti Ombuda izmeklēšanā 
1233/2019/TKO;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina dalībvalstis sekmēt piekļuvi 
nodarbinātībai un darba 
tirgū integrēt visus darba ņēmējus 
neatkarīgi no viņu vecuma, kā arī veikt 
pasākumus visu darba ņēmēju 
aizsardzībai darbvietā tādās jomās kā 
dzimums, invaliditāte, atalgojums, 
apmācība, karjeras attīstība, darba 
drošība un veselības aizsardzība;
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Or. en

Grozījums Nr. 39
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c uzsver, ka pasākumi, kas vērsti 
pret diskrimināciju vecuma 
dēļ, nedrīkst pēc būtības būt 
atšķirīgi jauniešiem un veciem cilvēkiem 
un ikviens nepamatotas vecuma 
diskriminācijas gadījums ir pienācīgi 
jāizskata;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver sieviešu lomu, jo viņām 
parasti ir galvenā atbildība par bērnu un 
apgādājamo personu ar invaliditāti aprūpi; 
uzsver, ka tas tieši ietekmē sieviešu 
piekļuvi darbavietām un viņu profesionālo 
izaugsmi un var negatīvi ietekmēt viņu 
nodarbinātības noteikumus;

9. uzsver sieviešu lomu, jo viņām 
parasti ir galvenā atbildība par bērnu un 
apgādājamo personu ar invaliditāti aprūpi; 
uzsver, ka tas tieši ietekmē sieviešu 
iespējas un līdzekļus piekļuvē darba 
tirgum un viņu profesionālās izaugsmes 
veicināšanai un var negatīvi ietekmēt viņu 
nodarbinātības izredzes;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver sieviešu lomu, jo viņām 
parasti ir galvenā atbildība par bērnu un 
apgādājamo personu ar invaliditāti aprūpi; 
uzsver, ka tas tieši ietekmē sieviešu 
piekļuvi darbavietām un viņu profesionālo 
izaugsmi un var negatīvi ietekmēt viņu 
nodarbinātības noteikumus;

9. uzsver sieviešu lomu, jo viņām 
parasti ir galvenā atbildība par bērnu un 
apgādājamo personu ar invaliditāti aprūpi; 
uzsver, ka tas tieši ietekmē sieviešu 
piekļuvi darbavietām un viņu profesionālo 
izaugsmi un var negatīvi ietekmēt viņu 
nodarbinātības noteikumus; norāda, ka 
dalībvalstīm būtu jāveicina pētniecība par 
šo tematu, jo datu ir maz; aicina 
dalībvalstis izveidot elastīgu bērna 
kopšanas atvaļinājuma sistēmu, 
garantējot abiem dzimumiem vienlīdzīgu 
iespēju atgriezties darbā pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver sieviešu lomu, jo viņām 
parasti ir galvenā atbildība par bērnu un 
apgādājamo personu ar invaliditāti aprūpi; 
uzsver, ka tas tieši ietekmē sieviešu 
piekļuvi darbavietām un viņu profesionālo 
izaugsmi un var negatīvi ietekmēt viņu 
nodarbinātības noteikumus;

9. uzsver sieviešu lomu, jo viņām 
parasti ir galvenā atbildība par bērnu un 
apgādājamo personu ar invaliditāti aprūpi; 
uzsver, ka tas tieši ietekmē sieviešu 
piekļuvi darbavietām un viņu profesionālo 
izaugsmi un var negatīvi ietekmēt viņu 
nodarbinātības noteikumus, jo 
bezdarbs visvairāk skar sievietes un viņas, 
jo īpaši grūtnieces un mātes, tostarp 
mātes, kas baro bērnu ar krūti, cieš no 
negatīvas diskriminācijas nodarbinātības 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
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9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver sieviešu lomu, jo viņām 
parasti ir galvenā atbildība par bērnu un 
apgādājamo personu ar invaliditāti aprūpi; 
uzsver, ka tas tieši ietekmē sieviešu 
piekļuvi darbavietām un viņu profesionālo 
izaugsmi un var negatīvi ietekmēt viņu 
nodarbinātības noteikumus;

9. uzsver sieviešu lomu, jo viņām 
parasti ir galvenā atbildība par bērnu un 
apgādājamo personu ar invaliditāti aprūpi, 
un to, ka sievietes ar invaliditāti saskaras 
ar divkāršu diskrimināciju, kas statistiski 
palielina bezdarba līmeni; uzsver, ka tas 
tieši ietekmē sieviešu piekļuvi darbavietām 
un viņu profesionālo izaugsmi un var 
negatīvi ietekmēt viņu nodarbinātības 
noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver sieviešu lomu, jo viņām 
parasti ir galvenā atbildība par bērnu un 
apgādājamo personu ar invaliditāti aprūpi; 
uzsver, ka tas tieši ietekmē sieviešu 
piekļuvi darbavietām un viņu profesionālo 
izaugsmi un var negatīvi ietekmēt viņu 
nodarbinātības noteikumus;

9. uzsver sieviešu lomu, jo viņām 
parasti ir galvenā atbildība par bērnu un 
apgādājamo personu ar invaliditāti aprūpi 
ģimenē un sociālajās iestādēs; uzsver, ka 
tas tieši ietekmē sieviešu piekļuvi 
darbavietām un viņu profesionālo izaugsmi 
un var negatīvi ietekmēt viņu 
nodarbinātības noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzskata, ka daudzas personas ar 
invaliditāti mums visiem var būt par 
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patiesu paraugu, jo parād, ko var panākt 
ar gribu un kā var pārvarēt problēmas; 
norāda, ka minētās grūtības veicina 
īpašas prasmes — to parāda personu ar 
invaliditāti dalība vadošo organizāciju 
vadībā;

Or. el

Grozījums Nr. 46
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a norāda, ka ieviešot vienlīdzīgas 
attieksmes principu, Kopienai saskaņā ar 
EK līguma 3. panta 2. punktu būtu 
jāizvirza mērķis novērst nevienlīdzību un 
veicināt vīriešu un sieviešu vienlīdzību, jo 
īpaši tādēļ, ka sievietes bieži vien ir 
dažāda veida diskriminācijas upuri;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b tā kā viena vecāka ģimenes, jo 
īpaši vientuļās mātes, daudz biežāk kļūst 
par nabadzīgiem darba ņēmējiem un visos 
pieņemtajos pasākumos būtu jāpievērš 
uzmanība vientuļajiem vecākiem;

Or. en

Grozījums Nr. 48
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Jordi Cañas

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. iestājas par Eiropas stratēģijas 
invaliditātes jomā laikposmam pēc 2020. 
gada atjaunināšanu un atjaunošanu ar 
mērķi vēl vairāk samazināt nevienlīdzību, 
kurai pakļautas nelabvēlīgā situācijā 
esošas personas, un veicināt minēto 
personu sociālo un ekonomisko integrāciju 
un neatkarību, ņemot vērā ar invaliditāti 
saistītās problēmas un jautājumus, kas 
radušies Covid-19 pandēmijas rezultātā; 
norāda, ka valdību veiktie pasākumi 
pārvietošanās ierobežošanai un tāldarbs, 
iespējams, ir negatīvi ietekmējuši 
personas ar invaliditāti.

10. iestājas par Eiropas stratēģijas 
invaliditātes jomā laikposmam pēc 2020. 
gada atjaunināšanu un atjaunošanu ar 
mērķi vēl vairāk samazināt nevienlīdzību, 
kurai pakļautas personas ar invaliditāti, un 
veicināt minēto personu sociālo un 
ekonomisko integrāciju un neatkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. iestājas par Eiropas stratēģijas 
invaliditātes jomā laikposmam pēc 2020. 
gada atjaunināšanu un atjaunošanu ar 
mērķi vēl vairāk samazināt nevienlīdzību, 
kurai pakļautas nelabvēlīgā situācijā esošas 
personas, un veicināt minēto personu 
sociālo un ekonomisko integrāciju un 
neatkarību, ņemot vērā ar invaliditāti 
saistītās problēmas un jautājumus, kas 
radušies Covid-19 pandēmijas rezultātā; 
norāda, ka valdību veiktie pasākumi 
pārvietošanās ierobežošanai un tāldarbs, 
iespējams, ir negatīvi ietekmējuši personas 
ar invaliditāti.

10. iestājas par Eiropas stratēģijas 
invaliditātes jomā laikposmam pēc 2020. 
gada atjaunināšanu un atjaunošanu ar 
mērķi vēl vairāk samazināt nevienlīdzību, 
kurai pakļautas nelabvēlīgā situācijā esošas 
personas, un veicināt minēto personu 
sociālo un ekonomisko integrāciju un 
neatkarību, ņemot vērā ar invaliditāti 
saistītās problēmas un jautājumus, kas 
radušies Covid-19 pandēmijas rezultātā; 
norāda, ka valdību veiktie pasākumi 
pārvietošanās ierobežošanai negatīvi 
ietekmē personas ar noteikta veida 
invaliditāti;

Or. el
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Grozījums Nr. 50
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. iestājas par Eiropas stratēģijas 
invaliditātes jomā laikposmam pēc 2020. 
gada atjaunināšanu un atjaunošanu ar 
mērķi vēl vairāk samazināt nevienlīdzību, 
kurai pakļautas nelabvēlīgā situācijā esošas 
personas, un veicināt minēto personu 
sociālo un ekonomisko integrāciju un 
neatkarību, ņemot vērā ar invaliditāti 
saistītās problēmas un jautājumus, kas 
radušies Covid-19 pandēmijas rezultātā; 
norāda, ka valdību veiktie pasākumi 
pārvietošanās ierobežošanai un tāldarbs, 
iespējams, ir negatīvi ietekmējuši personas 
ar invaliditāti.

10. iestājas par Eiropas stratēģijas 
invaliditātes jomā laikposmam pēc 2020. 
gada atjaunināšanu un atjaunošanu ar 
mērķi vēl vairāk samazināt nevienlīdzību, 
kurai pakļautas nelabvēlīgā situācijā esošas 
personas, un veicināt minēto personu 
sociālo un ekonomisko integrāciju un 
neatkarību, ņemot vērā ar invaliditāti 
saistītās problēmas un jautājumus, kas 
radušies Covid-19 pandēmijas rezultātā; 
norāda, ka valdību veiktie pasākumi 
pārvietošanās ierobežošanai un tāldarbs, 
iespējams, ir negatīvi ietekmējuši personas 
ar invaliditāti, kā arī ir jāapsver iespēja 
sniegt finansiālu atbalstu darba devējiem, 
kas nodarbina personas ar invaliditāti, lai 
viņas nodrošinātu tāldarbam 
nepieciešamo aprīkojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. iestājas par Eiropas stratēģijas 
invaliditātes jomā laikposmam pēc 2020. 
gada atjaunināšanu un atjaunošanu ar 
mērķi vēl vairāk samazināt nevienlīdzību, 
kurai pakļautas nelabvēlīgā situācijā 
esošas personas, un veicināt minēto 
personu sociālo un ekonomisko integrāciju 
un neatkarību, ņemot vērā ar invaliditāti 
saistītās problēmas un jautājumus, kas 

10. iestājas par Eiropas stratēģijas 
invaliditātes jomā laikposmam pēc 2020. 
gada atjaunināšanu un atjaunošanu ar 
mērķi vēl vairāk samazināt nevienlīdzību, 
kurai pakļautas personas ar invaliditāti, un 
veicināt minēto personu sociālo un 
ekonomisko integrāciju un situācijai 
atbilstošu neatkarību, ņemot vērā ar 
invaliditāti saistītās problēmas un 
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radušies Covid-19 pandēmijas rezultātā; 
norāda, ka valdību veiktie pasākumi 
pārvietošanās ierobežošanai un tāldarbs, 
iespējams, ir negatīvi ietekmējuši personas 
ar invaliditāti.

jautājumus, kas radušies Covid-19 
pandēmijas rezultātā; norāda, ka valdību 
veiktie dzemdību un tāldarba pasākumi 
var būt negatīvi ietekmējuši personas ar 
invaliditāti neatkarīgi no tā, vai tās ir 
saņem aprūpi mājās vai iestādēs;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. iestājas par Eiropas stratēģijas 
invaliditātes jomā laikposmam pēc 2020. 
gada atjaunināšanu un atjaunošanu ar 
mērķi vēl vairāk samazināt nevienlīdzību, 
kurai pakļautas nelabvēlīgā situācijā esošas 
personas, un veicināt minēto personu 
sociālo un ekonomisko integrāciju un 
neatkarību, ņemot vērā ar invaliditāti 
saistītās problēmas un jautājumus, kas 
radušies Covid-19 pandēmijas rezultātā; 
norāda, ka valdību veiktie pasākumi 
pārvietošanās ierobežošanai un tāldarbs, 
iespējams, ir negatīvi ietekmējuši personas 
ar invaliditāti.

10. iestājas par Eiropas stratēģijas 
invaliditātes jomā laikposmam pēc 2020. 
gada atjaunināšanu un atjaunošanu ar 
mērķi vēl vairāk samazināt nevienlīdzību, 
kurai pakļautas nelabvēlīgā situācijā esošas 
personas, un veicināt minēto personu 
sociālo un ekonomisko integrāciju un 
neatkarību, ņemot vērā ar invaliditāti 
saistītās problēmas un jautājumus, kas 
radušies Covid-19 pandēmijas rezultātā; 
norāda, ka valdību veiktie pasākumi 
pārvietošanās ierobežošanai un tāldarbs, 
iespējams, ir negatīvi ietekmējuši personas 
ar invaliditāti drošības un personīgās 
labklājības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Radan Kanev

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, ka ES līdzekļi vienmēr tiek 
tērēti saskaņā ar ES un starptautiskajiem 
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cilvēktiesību standartiem un attiecībā uz 
personām ar invaliditāti, kurām nav 
izredžu dzīvot ārpus specializētās iestādes 
vai atrast darbu darba tirgū, tie nekad 
netiek tērēti, nošķirot dzīvošanas un 
nodarbinātības mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka ir svarīgi atjaunināt 
tiesisko regulējumu attiecībā uz personām 
bez tiesībspējas un rīcībspējas, pieņemot 
atbalstītus lēmumu pieņemšanas režīmus, 
lai galu galā viņām ļautu praktiski īstenot 
savas tiesības uz nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka ir jāuzlabo strādājošo 
iedzīvotāju digitālās prasmes, un uzsver, 
ka digitalizācija veicinās sociālo 
iekļaušanu un palīdzēs vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un darba 
ņēmējiem ar invaliditāti ilgāk palikt darba 
tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a Uzsver, ka Covid-19 pandēmijas 
izraisītās problēmas ir īpaši skārušas 
cilvēkus ar invaliditāti; mudina valdības 
apsvērt, kā pārvietošanās ierobežojumi un 
tāldarbs ietekmē personas ar invaliditāti;

Or. en


