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Muudatusettepanek 23
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Vaimset tervist tuleks käsitada 
kehalise tervisega samaväärsena, kuna 
vaimne tervis on tihedas seoses 
koronaarsete südamehaiguste, vähi ja 
muude haiguste, näiteks 
suhkruhaigusega. Inimesi, kellel on 
tõsised vaimse tervise probleemid, 
ähvardavad rohkem kui teisi sotsiaalne 
tõrjutus, vaesus, piiratud 
eluruumivõimalused ja kehalise tervisega 
seotud meditsiiniteenuste raske 
kättesaadavus; seega tõusevad töötaja 
tööviljakuse kaost tingitud kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Puude tõttu diskrimineerimise 
probleem nõuab erilist ja kooskõlastatud 
lähenemist, kusjuures arvestada tuleb 
liikmesriikidele jäetud pädevusi. Paljudel 
liikmesriikidel on juba olemas õigusaktid, 
milles on sätestatud puuetega inimeste 
kaitse Positiivsete meetmete 
rakendamisega tuleb puuetega inimeste 
võrdset kohtlemist veelgi parandada, 
selleks esmajoones nende inimeste 
vajadustega sihipäraselt tegeledes ning 
nende aktiivseks ühiskonnas osalemiseks 
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rohkem vajalikke vahendeid eraldades. 
Komisjon ja liikmesriigid peavad Euroopa 
Liidu tervisestrateegia raamistikus 
tegelema juhiste koostamisega puude 
ühiseks defineerimiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 25
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Seega tuleks õigusaktidega keelata
diskrimineerimine usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel mitmes 
valdkonnas väljaspool tööturgu, sealhulgas 
sotsiaalkaitse, hariduse ning kaupade ja 
teenuste, sealhulgas eluaseme, 
kättesaadavuse ja pakkumise valdkonnas. 
Õigusaktidega tuleks sätestada meetmed, 
mis tagavad puudega inimeste võrdse 
juurdepääsu õigusaktidega hõlmatud 
valdkondades.

(9) Seega tuleks õigusaktidega keelata 
diskrimineerimine usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel mitmes 
valdkonnas väljaspool tööturgu, sealhulgas 
sotsiaalkaitse, hariduse ning kaupade ja 
teenuste, sealhulgas eluaseme ja 
tervishoiu, kättesaadavuse ja pakkumise 
valdkonnas. Õigusaktidega tuleks sätestada 
meetmed, mis tagavad puudega inimeste 
võrdse juurdepääsu õigusaktidega 
hõlmatud valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 26
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Diskrimineerimisena käsitatakse ka 
keeldumist inimese meditsiinilisest 
teenindamisest ainuüksi tema vanuse 
tõttu.
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Or. en

Muudatusettepanek 27
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Liikmesriigid peaksid toetama 
partnerlust õppimispuuete ja/või vaimse 
tervise probleemidega inimestega, et 
teadvustada nende õigusi, esitada 
ettepanekuid teenuste parandamiseks ja 
hõlbustada juurdepääsu teabele uute 
ravimite ja uuenduslike raviviiside kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 28
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a – lõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a

Mõisted
1. Puuetega inimesteks loetakse inimesi, 
kellel on pikaajalised kehalised, vaimsed, 
intellektuaalsed või meelelised 
kahjustused, mis võivad mitmesuguste 
tõketega seoses takistada nendel inimestel 
täiel määral, tegusalt ja võrdõiguslikult 
ühiskonnas osalemast. 

Or. xm



PE416.701v01-00 6/9 AM\759133ET.doc

ET

Selgitus

See puuetega inimeste määratlus peaks kõikides liikmesriikides olema ühesugune, tagamaks 
võrdset kohtlemist. Seepärast tuleb puuetega inimeste definitsioon direktiivis sõnastada 
selliselt, nagu see on fikseeritud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis. 

Muudatusettepanek 29
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „Universaalne disain” tähendab sellist 
toodete, keskkondade, programmide ja 
teenuste disaini, mis lubab neid kasutada 
kõikidel inimestel võimalikult suures 
ulatuses ilma kohandusteta või 
eridisainita. „Universaalne disain" ei 
välista konkreetsetele puuetega inimeste 
rühmadele vajaduse korral abivahendeid.

Or. en

Selgitus

Selleks, et võimaldada puuetega inimestele toimiv, diskrimineerimisest vaba juurdepääs 
varadele, mis on üldsuse käsutuses, tuleb edendada niisuguseid asju, mida saaksid kasutada 
kõik. Seepärast tuleb direktiivi võtta universaalse disaini määratlus sellisena, nagu see on 
fikseeritud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis.

Muudatusettepanek 30
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) meetmed, mis on vajalikud selleks, et 
võimaldada puudega inimestele tõhus 
mittediskrimineeriv juurdepääs 
sotsiaalkaitsele, sotsiaaltoetustele, 

a) meetmed, mis on vajalikud selleks, et 
võimaldada puudega inimestele 
nõustamine hooldevajaduste asjus ning 
tõhus mittediskrimineeriv juurdepääs 
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tervishoiule ja haridusele ning avalikkusele 
pakutavate kaupade ja teenuste, sealhulgas 
eluaseme ja transpordi, kättesaadavus ja 
pakkumine, mis tagatakse juba eelnevalt 
võetud meetmetega, sealhulgas vajalike 
muudatuste või parandustega. Sellised 
meetmed ei tohiks osutuda 
ebaproportsionaalselt suureks koormaks 
ega nõuda kõnealus(t)e sotsiaalkaitse, 
sotsiaaltoetuste, tervishoiu, hariduse ning 
kaupade ja teenuste põhjalikku muutmist 
ega nõuda neile alternatiivide pakkumist; 
ning

sotsiaalkaitsele, sotsiaaltoetustele, 
tervishoiule ja haridusele ning avalikkusele 
pakutavate kaupade ja teenuste, sealhulgas 
eluaseme ja transpordi, kättesaadavus ja 
pakkumine, mis tagatakse juba eelnevalt 
võetud meetmetega, sealhulgas vajalike 
muudatuste või parandustega. Sellised 
meetmed ei tohiks osutuda 
ebaproportsionaalselt suureks koormaks 
ega nõuda kõnealus(t)e sotsiaalkaitse, 
sotsiaaltoetuste, tervishoiu, hariduse ning 
kaupade ja teenuste põhjalikku muutmist 
ega nõuda neile alternatiivide pakkumist; 
ning

Or. en

Muudatusettepanek 31
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et hinnata, kas lõike 1 täitmiseks 
vajalikud meetmed osutuksid 
ebaproportsionaalselt suureks koormaks, 
võetakse arvesse eelkõige organisatsiooni 
suurust ja ressursse, tema iseloomu, 
prognoositavaid kulusid, kaupade ja 
teenuste elutsüklit ning puudega inimeste 
paremast juurdepääsust tuleneda võivat 
kasu. Kui asjaomase liikmesriigi võrdse 
kohtlemise poliitika raames kohaldatavad 
meetmed on piisavalt heastavad, ei ole 
koormus ebaproportsionaalselt suur.

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Ebaproportsionaalselt suurte koormate/koormuste mõiste on direktiivis liiga laialt 
määratletud ega taga puuetega inimestele piisavat kaitset.
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Muudatusettepanek 32
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid peavad erilist 
tähelepanu pöörama puuetega inimeste 
juurdepääsuvõimalustele elektroonilistele 
teenustele.

Or. fi

Selgitus

Üha rohkem ühiskonna teenuseid kantakse üle elektroonilisse võrku, ilma meil oleks erilistele 
ühiskonnarühmadele suunatud kindlat teavet selle kohta, millised on nende rühmade 
juurdepääsuvõimalused niisugustele teenustele. Me peame igal juhul ära hoidma selle, et 
puuetega inimesed jääksid väljapoole infoühiskonda.

Muudatusettepanek 33
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4a
Võrdne kohtlemine tervishoiuvaldkonnas
1. Arvestades subsidiaarsuse põhimõtet ja 
liikmesriikide asjaomaseid pädevusi 
võrdse kohtlemise põhimõtte järgimise 
tagamiseks on vaja esmatähtsana käsitada 
haiguste ennetamise strateegiaid; 
tervishoiuvaldkonna poliitilistes 
strateegiates on lisaks vaja arvesse võtta 
keskkonnategureid, mis avaldavad erilist 
mõju ohustatud inimrühmade, nagu 
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näiteks puuetega inimeste tervisele; nende 
inimeste tervist kahjustavad ohtlikud 
keskkonnategurid eriti tugevasti.
2. Liikmesriigid rakendavad vajalikke 
meetmeid, tagamaks seda, et kodanike 
õigusi ja kodanike vastutust oma tervise 
eest soodustatakse ja kaitstakse, seda muu 
hulgas tervishoiupädevuse tugevdamise 
programmide edendamise ning ühiskonna 
kõikide osade terve eluviisi toetamise 
kaudu.
3. Komisjon peab toetama spetsiifilisi 
väljaõppeprogramme 
tervishoiuvaldkonnas töötavale 
personalile ja abipersonalile.

Or. de

Muudatusettepanek 34
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad asutuse või 
asutused, kelle ülesanne on edendada 
kõikide isikute võrdset, usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest tingitud 
diskrimineerimiseta kohtlemist. Need 
asutused võivad moodustada osa asutustest, 
kelle ülesanne on riiklikul tasandil tegelda 
inimõiguste kaitsega või üksikisiku 
õiguste, sealhulgas teistest ühenduse 
õigusaktidest, näiteks direktiividest 
2000/43/EÜ ja 2004/113/EÜ tulenevate 
õiguste kaitsega.

1. Liikmesriigid määravad, juhul kui nad 
seda otstarbekaks peavad, asutuse või 
asutused, kelle ülesanne on edendada
kõikide isikute võrdset, usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest tingitud 
diskrimineerimiseta kohtlemist. Need 
asutused võivad moodustada osa asutustest, 
kelle ülesanne on riiklikul tasandil tegelda 
inimõiguste kaitsega või üksikisiku 
õiguste, sealhulgas teistest ühenduse 
õigusaktidest, näiteks direktiividest 
2000/43/EÜ ja 2004/113/EÜ tulenevate 
õiguste kaitsega.

Or. pl
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