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Pozměňovací návrh 23
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) S duševním zdravím by mělo být 
zacházeno stejně jako se zdravím 
tělesným, neboť duševní zdraví úzce 
souvisí s koronárním onemocněním, 
rakovinou a jinými nemocemi, jako je 
diabetes. Lidé s vážnými problémy 
v oblasti duševního zdraví jsou více 
vystaveni sociální stigmatizaci, chudobě, 
omezeným možnostem bydlení 
a problémům s přístupem k péči o tělesné 
zdraví, což přispívá k vyšším nákladům 
způsobeným ztrátou produktivity práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Diskriminace na základě zdravotního 
postižení vyžaduje zvláštní 
a harmonizovaný postup za současného 
dodržení příslušnosti členských států. 
Mnoho členských států již má právní 
předpisy, které stanoví ochranu lidí se 
zdravotním postižením. Přijetím 
pozitivních opatření má dojít k dalšímu 
posunu v rovném zacházení s osobami se 
zdravotním postižením, zejména cíleným 
zabýváním se potřebami osob se 
zdravotním postižením a vynakládáním 
většího množství finančních prostředků 
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pro zajišťování jejich aktivní účasti ve 
společnosti. Komise a členské státy musí 
v rámci strategie EU pro zdraví dále 
pracovat na vytvoření pokynů pro 
společnou definici zdravotního postižení.

Or. de

Pozměňovací návrh 25
John Bowis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat 
diskriminaci na základě náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace v řadě oblastí 
mimo oblast trhu práce, včetně sociální 
ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží 
a službám, včetně bydlení. Měly by 
stanovit opatření k zajištění rovného 
přístupu osob se zdravotním postižením 
k zahrnutým oblastem.

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat 
diskriminaci na základě náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace v řadě oblastí 
mimo oblast trhu práce, včetně sociální 
ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží 
a službám, včetně bydlení a zdraví. Měly 
by stanovit opatření k zajištění rovného 
přístupu osob se zdravotním postižením 
k zahrnutým oblastem.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
John Bowis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Diskriminací se rozumí také 
odmítnutí lékařské péče pouze na základě 
věku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Členské státy by měly podporovat 
partnerství lidí s poruchami učení a/nebo 
problémy duševního zdraví a šířit tak 
informovanost o jejich právech, 
předkládat návrhy na lepší služby 
a usnadňovat přístup k informacím 
o nových lécích a inovativní léčbě.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Riitta Myller

Návrh nařízení
Čl. 2 a – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Definice

1. Osobami se zdravotním postižením se 
rozumí osoby trpící dlouhodobým 
fyzickým, psychickým, intelektuálním či 
smyslovým omezením, které jim spolu s 
různými překážkami brání v 
plnohodnotném a efektivním zařazení do 
společnosti na základě rovnosti s 
ostatními.

Or. xm

Odůvodnění

Definice zdravotního postižení by měla být ve všech členských zemích jednotná, aby tak všem 
bylo zaručeno rovné zacházení. Proto by v nařízení měla být využita definice zdravotního 
postižení vycházejí z Úmluvy OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob.
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Pozměňovací návrh 29
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 2 a – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „univerzálním vzhledem“ rozumí 
vzhled výrobků, prostředí, programů 
a služeb, který bude využitelný pro 
všechny osoby v co nejširším rozsahu, 
aniž by potřebovaly přizpůsobení nebo 
zvláštní vzhled. „Univerzální vzhled“ 
nevylučuje pomůcky pro zvláštní skupiny 
osob se zdravotním postižením, pokud 
jsou zapotřebí.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné zaručit zdravotně postiženým osobám skutečnou a nediskriminující příležitost 
přístupu k všeobecně potřebnému zboží, je třeba nabízet takové výrobky, které jsou vhodné 
pro všechny. Proto by nařízení mělo být doplněno definicí vzhledu vhodného pro všechny tak, 
jak je definován v Úmluvě OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob.

Pozměňovací návrh 30
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se v předstihu poskytují opatření nutná 
k tomu, aby byl osobám se zdravotním 
postižením umožněn účinný přístup 
k sociální ochraně, zdravotní péči a přístup 
ke zboží a službám, včetně bydlení 
a přepravy, které jsou dostupné veřejnosti, 
včetně prostřednictvím přiměřených 
přizpůsobení či úprav. Taková opatření by 
neměla představovat neúměrné břemeno, 

a) se v předstihu poskytují opatření nutná 
k tomu, aby byla osobám se zdravotním 
postižením umožněna konzultace 
o potřebách péče, účinný přístup k sociální 
ochraně, zdravotní péči a přístup ke zboží 
a službám, včetně bydlení a přepravy, které 
jsou dostupné veřejnosti, včetně 
prostřednictvím přiměřených přizpůsobení 
či úprav. Taková opatření by neměla 
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ani vyžadovat zásadní změny sociální 
ochrany, sociálních výhod, zdravotní péče, 
vzdělání nebo dotčeného zboží či služeb 
nebo vyžadovat zavedení jejich alternativ.

představovat neúměrné břemeno, ani 
vyžadovat zásadní změny sociální ochrany, 
sociálních výhod, zdravotní péče, vzdělání 
nebo dotčeného zboží či služeb nebo 
vyžadovat zavedení jejich alternativ.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Riitta Myller

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely posuzování, zda by opatření 
nutná k plnění podmínek odstavce 1 
představovala neúměrné břemeno, musí 
být vzat v úvahu zejména rozsah zdrojů 
organizace, její povaha, odhadované 
náklady, životní cyklus zboží a služeb a 
možné výhody plynoucí z lepšího přístupu 
pro osoby se zdravotním postižením. Toto 
břemeno není neúměrné, je-li dostatečně 
vyváženo opatřeními existujícími v rámci 
politiky dotyčného členského státu v 
oblasti rovného zacházení.

vypouští se

Or. fi

Odůvodnění

Definice neúměrného břemene je v tomto nařízení příliš široká, takže neposkytuje zdravotně 
postiženým osobám dostatečnou ochranu.
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Pozměňovací návrh 32
Riitta Myller

 Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy by měly věnovat zvláštní 
pozornost zajištění dostupnosti 
elektronických služeb pro zdravotně 
postižené osoby.

Or. fi

 Odůvodnění

Služby se ve společnosti přesouvají stále více do oblasti internetové sítě, aniž bychom měli 
skutečné povědomí o tom, jaké možnosti přístupu k těmto službám mají specifické skupiny 
obyvatel. Musíme se ze všech sil snažit zabránit tomu, aby zdravotně postižené osoby byly 
vyčleněny z informační společnosti.

Pozměňovací návrh33
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Rovné zacházení v oblasti zdraví

1. Je nezbytné, aby byly při dodržení 
zásady subsidiarity a z ní vyplývající 
příslušnosti členských států při 
zajišťování dodržování zásady rovného 
zacházení upřednostněny strategie pro 
prevenci onemocnění; pokud jde 
o politické strategie v oblasti zdraví, je 
kromě toho zapotřebí zohlednit faktory 
životního prostředí, které se zvláštním 
způsobem projevují na zdraví ohrožených 
skupin osob, jakými jsou osoby zdravotně 
postižené, jejichž zdraví je nebezpečnými 
vlivy životního prostředí zvláště 
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poškozováno.
2. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná pro zajištění podpory a ochrany 
práv občanů a jejich odpovědnosti za své 
zdraví, a to i prostřednictvím podpory 
programů pro posílení „zdravotní 
gramotnosti“ a zdravého životního stylu 
pro všechny části společnosti.
3. Komise musí podporovat zvláštní 
vzdělávací programy pro personál 
a pomocný personál činný v oblasti zdraví.

Or. de

Pozměňovací návrh34
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí jeden nebo několik 
orgánů pro podporu rovného zacházení se 
všemi osobami bez ohledu na jejich 
náboženské vyznání nebo víru, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci. Tyto 
orgány mohou být součástí agentur 
pověřených na vnitrostátní úrovni 
ochranou lidských práv nebo práv 
jednotlivců, včetně práv stanovených 
jinými předpisy Společenství, včetně 
směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES.

1. Členské státy, uznají-li to za vhodné, 
určí jeden nebo několik orgánů pro 
podporu rovného zacházení se 
všemi osobami bez ohledu na jejich 
náboženské vyznání nebo víru, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci. Tyto 
orgány mohou být součástí agentur 
pověřených na vnitrostátní úrovni 
ochranou lidských práv nebo práv 
jednotlivců, včetně práv stanovených 
jinými předpisy Společenství, včetně 
směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES.

Or. pl
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