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Tarkistus 23
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Mielenterveyttä olisi kohdeltava 
yhdenvertaisesti fyysisen terveyden
kanssa, sillä edellinen liittyy läheisesti 
sepelvaltimotautiin, syöpään ja muihin 
sairauksiin, kuten diabetekseen. Ihmiset, 
joilla on vakavia mielenterveysongelmia, 
ovat kaikkein alteimpia sosiaalisille 
haitoille, köyhyydelle, rajoitetuille 
asuinoloille ja vaikeuksille saada fyysistä 
terveyttä koskevia palveluja, jolloin ne 
osaltaan lisäävät työntekijän tuottavuuden 
vähenemisestä aiheutuvia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 24
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Vammaisuuteen perustuva syrjintä 
edellyttää asianmukaisia erityistoimia 
jäsenvaltioiden toimivalta huomioon 
ottaen. Monissa jäsenvaltioissa on jo 
vammaisten suojeluun pyrkivä 
lainsäädäntö. Vammaisten henkilöiden 
yhtäläisten oikeuksien toteuttamiseksi 
olisi jatkettava positiivisia toimia, 
erityisesti vammaisten vaatimuksiin 
vastaamalla ja myöntämällä riittävästi 
varoja takaamaan heidän aktiivinen 
osallistumisensa yhteiskuntaan. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi 



PE416.701v01-00 4/9 AM\759133FI.doc

FI

sitouduttava Euroopan unionin 
terveysstrategian puitteissa edistämään 
suuntaviivojen laatimista yhteistä 
vammaisuuden määritelmää varten.

Or. de

Tarkistus 25
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Siksi lainsäädännössä olisi kiellettävä 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä monilla 
työmarkkinoiden ulkopuolisilla aloilla, 
kuten sosiaalisen suojelun, koulutuksen 
sekä tavaroiden ja palvelujen, myös 
asumisen, saatavuuden ja tarjonnan 
yhteydessä. Lainsäädännössä olisi 
säädettävä toimista, joilla varmistetaan 
vammaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet 
edellä mainituilla aloilla.

(9) Siksi lainsäädännössä olisi kiellettävä 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä monilla 
työmarkkinoiden ulkopuolisilla aloilla, 
kuten sosiaalisen suojelun, koulutuksen 
sekä tavaroiden ja palvelujen, myös 
asumisen ja terveyden, saatavuuden ja 
tarjonnan yhteydessä. Lainsäädännössä 
olisi säädettävä toimista, joilla 
varmistetaan vammaisten yhdenvertaiset 
mahdollisuudet edellä mainituilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 26
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Syrjintään katsotaan sisältyvän 
lääkehoidon kieltäminen pelkästään iän 
perusteella.

Or. en
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Tarkistus 27
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jäsenvaltioiden olisi tuettava 
oppimisvaikeuksista ja/tai 
mielenterveysongelmista kärsivien  
kumppanuuksia, jotta levitetään tietoa 
heidän oikeuksistaan, esitetään 
ehdotuksia palvelujen parantamiseksi ja 
helpotetaan tiedonsaantia uusista 
lääkkeistä ja innovatiivisista hoidoista.

Or. en

Tarkistus 28
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Määritelmät

1. Vammaisilla tarkoitetaan henkilöitä, 
joilla on sellainen pitkäaikainen 
ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai 
aisteihin liittyvä vamma, joka yhdessä 
erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän 
täysimääräisen ja tehokkaan 
osallistumisensa yhteiskuntaan 
yhdenvertaisesti muiden kanssa.   

Or. xm

Perustelu

Vammaisen määritelmän pitäisi olla kaikissa jäsenmaissa sama, jotta taataan yhdenvertainen 
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kohtelu. Siksi direktiivissä pitäisi soveltaa vammaisen määritelmää sellaisena kuin se 
määritellään YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Tarkistus 29
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. "Kaikille sopiva suunnittelu” tarkoittaa 
tuotteiden, ympäristöjen, ohjelmien ja 
palvelujen suunnittelua sellaisiksi, että 
kaikki ihmiset voivat käyttää niitä 
mahdollisimman laajasti ilman 
mukautuksia tai erikoissuunnittelua.
”Kaikille sopiva suunnittelu” ei sulje pois 
yksittäisten vammaisryhmien 
mahdollisesti tarvitsemia apuvälineitä.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan taata vammaisille todellinen ja syrjimätön mahdollisuus hyödyntää yleisesti 
tarjottavia tavaroita, on edistettävä sellaisten tavaroiden suunnittelua, jotka sopivat kaikille. 
Siksi direktiiviin tulisi lisätä kaikille sopivan suunnittelun määrittely sellaisena kuin se 
määritellään YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista. 

Tarkistus 30
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Toimet, joilla taataan vammaisille 
todellinen ja syrjimätön mahdollisuus 
sosiaaliseen suojeluun, sosiaalietuuksiin, 
terveydenhoitoon, koulutukseen sekä 
yleisesti tarjottavien tavaroiden ja 
palvelujen, myös asumis- ja 

a) Toimet, joilla taataan vammaisille 
heidän hoitotarpeisiinsa liittyvä 
konsultointi ja todellinen ja syrjimätön 
mahdollisuus sosiaaliseen suojeluun, 
sosiaalietuuksiin, terveydenhoitoon, 
koulutukseen sekä yleisesti tarjottavien 
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kuljetuspalvelujen, saatavuuteen ja 
tarjontaan, on varmistettava ennakoiden, 
asianmukaisine muutoksineen tai 
mukautuksineen. Tällaisista toimista ei 
pidä koitua suhteetonta rasitusta eivätkä ne 
saa edellyttää perustavia muutoksia 
sosiaaliseen suojeluun, sosiaalietuuksiin, 
terveydenhuoltoon, koulutukseen tai 
kyseisiin tavaroihin tai palveluihin taikka 
edellyttää vaihtoehtojen tarjoamista.

tavaroiden ja palvelujen, myös asumis- ja 
kuljetuspalvelujen, saatavuuteen ja 
tarjontaan, on varmistettava ennakoiden, 
asianmukaisine muutoksineen tai 
mukautuksineen. Tällaisista toimista ei 
pidä koitua suhteetonta rasitusta eivätkä ne 
saa edellyttää perustavia muutoksia 
sosiaaliseen suojeluun, sosiaalietuuksiin, 
terveydenhuoltoon, koulutukseen tai 
kyseisiin tavaroihin tai palveluihin taikka 
edellyttää vaihtoehtojen tarjoamista.

Or. en

Tarkistus 31
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvioitaessa, koituuko 1 kohdan 
noudattamisen edellyttämistä toimista 
suhteetonta rasitusta, on otettava 
huomioon erityisesti organisaation koko 
ja resurssit, sen luonne, arvioidut 
kustannukset, tavaroiden ja palvelujen 
elinkaari sekä mahdollinen hyöty 
vammaisten parantuneista 
mahdollisuuksista. Tätä rasitetta ei pidetä 
kohtuuttomana, jos se riittävässä määrin 
korvautuu kyseisessä jäsenvaltiossa 
toteutetuilla yhdenvertaisen kohtelun 
politiikan toimenpiteillä.

Poistetaan

Or. fi

Perustelu

Kohtuuttoman rasitteen määritelmä on direktiivissä aivan liian laaja, eikä takaa riittävää 
suojaa vammaisille henkilöille.
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Tarkistus 32
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä 
erityistä huomiota vammaisten 
mahdollisuuteen hankkia sähköisiä 
palveluja.

Or. fi

Perustelu

Yhteiskunnan palvelut siirtyvät entistä enemmän sähköiseen verkkoon ilman, että meillä on 
todellista tietoa erityisryhmien mahdollisuuksista hankkia näitä palveluja. Meidän on kaikin 
voimin estettävä vammaisten sulkeminen tietoyhteiskunnan ulkopuolelle.

Tarkistus 33
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Yhtäläinen kohtelu 

terveydenhuoltojärjestelmissä
1. Sanotun rajoittamatta 
toissijaisuusperiaatteen soveltamista ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaa henkilöiden 
yhtäläisen kohtelun periaatteen 
noudattamisen takaamisessa on 
korostettava sairauksien ehkäisemiseen 
tarkoitettuja strategioita. 
Terveydenhuoltoalan 
toimintastrategioissa on lisäksi  otettava 
huomioon ympäristötekijät, jotka 
vaikuttavat eritoten muita 
haavoittuvampien henkilöiden terveyteen, 
kuten vammaiset, joiden terveys voi kärsiä 
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ympäristöllisistä riskitekijöistä;
2. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin taatakseen, 
että edistetään ja suojellaan kansalaisten 
oikeuksia ja kansalaisten vastuuta omasta 
terveydestään muun muassa tukemalla 
terveyskasvatusohjelmia ja kannustamalla 
yhteiskunnan kaikkia osia terveelliseen 
elämään.
3. Komissio edistää erityisesti 
terveydenhoitoalan ja siihen liittyvien 
alojen henkilöstölle tarkoitettuja 
koulutusohjelmia.

Or. de

Tarkistus 34
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai 
elimiä edistämään kaikkien henkilöiden 
yhdenvertaista kohtelua riippumatta heidän 
uskonnostaan tai vakaumuksestaan, 
vammaisuudestaan, iästään tai 
sukupuolisesta suuntauksestaan. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan virastoista, 
jotka kansallisella tasolla vastaavat 
ihmisoikeuksien puolustamisesta tai 
yksilön oikeuksien turvaamisesta, mukaan 
luettuina oikeudet, jotka perustuvat muihin 
yhteisön säädöksiin, kuten direktiiveihin 
2000/43/EY ja 2004/113/EY.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä, sikäli kuin 
ne katsovat sen tarpeelliseksi, elin tai 
elimiä edistämään kaikkien henkilöiden 
yhdenvertaista kohtelua riippumatta heidδn 
uskonnostaan tai vakaumuksestaan, 
vammaisuudestaan, iästään tai 
sukupuolisesta suuntauksestaan. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan virastoista, 
jotka kansallisella tasolla vastaavat 
ihmisoikeuksien puolustamisesta tai 
yksilön oikeuksien turvaamisesta, mukaan 
luettuina oikeudet, jotka perustuvat muihin 
yhteisön säädöksiin, kuten direktiiveihin 
2000/43/EY ja 2004/113/EY.

Or. pl
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