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Pakeitimas 23
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) dvasinei sveikatai turėtų būti 
teikiama tokia pat svarba kaip ir fizinei 
sveikatai, kadangi dvasinė sveikata yra 
glaudžiai susijusi su koronarinėmis 
širdies ligomis, vėžiu ir kitomis ligomis, 
pvz., diabetu. Asmenys, turintys rimtų 
psichikos sveikatos problemų, dažniausiai 
patiria socialinę atskirtį ir skurdą, jų 
ribotos būsto pasirinkimo galimybės, jie 
susiduria su sunkumais norėdami gauti 
fizinės sveikatos priežiūrą ir dėl 
sumažėjusio darbo produktyvumo turi 
didesnių išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 24
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Kovojant su diskriminacija dėl 
negalios būtina vadovautis konkrečia ir 
suderinta koncepcija ir atsižvelgti į
valstybių narių kompetenciją. Daugelyje 
valstybių narių jau esama teisės aktų, 
kuriuose numatyta neįgalių asmenų 
apsauga. Reikėtų ir toliau imtis pozityvių 
priemonių siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes neįgaliems asmenims, visų 
pirma, vykdant tikslinę veiklą siekiant 
patenkinti šių asmenų poreikius ir 
suteikiant daugiau lėšų, kurios būtinos 
norint užtikrinti, kad jie aktyviai 
dalyvautų visuomenės gyvenime. Komisija 
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ir valstybės narės vykdydamos ES 
sveikatos strategiją turėtų parengti su 
bendra negalios apibrėžtimi susijusias 
gaires.

Or. de

Pakeitimas 25
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti 
diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos daugybėje kitų su darbo rinka 
nesusijusių sričių, įskaitant socialinę 
apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir 
paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą 
ir aprūpinimą būstu. Juose turėtų būti 
nustatomos priemonės, kuriomis būtų 
užtikrintos vienodos neįgaliųjų asmenų 
galimybės numatytose srityse.

(9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti 
diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos daugybėje kitų su darbo rinka 
nesusijusių sričių, įskaitant socialinę 
apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir 
paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą 
ir aprūpinimą būstu bei sveikatą. Juose 
turėtų būti nustatomos priemonės, kuriomis 
būtų užtikrintos vienodos neįgaliųjų 
asmenų galimybės numatytose srityse.

Or. en

Pakeitimas 26
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Diskriminacija apima ir atsisakymą 
suteikti medicininę priežiūrą išskirtinai 
dėl priežasčių, susijusių su amžiumi.

Or. en
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Pakeitimas 27
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Valstybės narės turėtų remti 
mokymosi sutrikimų ir (arba) psichikos 
sveikatos problemų turinčių asmenų 
bendrijas siekdamos plačiau informuoti 
apie jų teises, teikti geresnių paslaugų 
pasiūlymus ir palengvinti galimybes gauti 
informaciją apie naujus vaistus ir 
naujoviškus gydymo metodus.

Or. en

Pakeitimas 28
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Apibrėžtys

1. Neįgalių asmenų kategorijai priklauso 
žmonės, turintys ilgalaikių fizinių, 
psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, 
jei dėl šių sutrikimų ir įvairių kliūčių 
jiems gali būti trukdoma visapusiškai, 
veiksmingai ir vienodai su kitais dalyvauti 
visuomenės gyvenime. 

Or. xm

Pagrindimas

Neįgalių asmenų apibrėžtis visose valstybėse narėse turėtų būti vienoda, siekiant, kad jiems 
būtų  užtikrinamos vienodos galimybės.  Todėl direktyvoje reikia pateikti neįgalių asmenų 
apibrėžtį, atitinkančią JT konvencijoje dėl neįgalių asmenų teisių nurodytą apibrėžtį.
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Pakeitimas 29
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. „Universalusis dizainas“ – toks prekių, 
aplinkos, programų ir paslaugų dizainas, 
kai išvardytais dalykais kuo plačiau gali 
naudotis visi žmonės ir kai nėra 
pritaikymo ar specialios konstrukcijos 
būtinybės.  Universalusis dizainas 
prireikus apima ir pagalbines priemones, 
skirtas tam tikroms neįgaliųjų grupėms.   

Or. en

Pagrindimas

Siekiant neįgaliems asmenims užtikrinti veiksmingą ir nediskriminacinę prieigą prie prekių, 
kuriomis gali naudotis visuomenė, reikėtų skatinti gaminti prekes, kuriomis galėtų naudotis 
visi.  Todėl direktyvoje reikia pateikti universaliojo dizaino apibrėžtį, atitinkančią JT 
konvencijoje dėl neįgalių asmenų teisių nurodytą apibrėžtį. 

Pakeitimas 30
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iš anksto numatomos priemonės, 
kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs 
asmenys turėtų veiksmingą ir 
nediskriminacinę galimybę gauti socialinę 
apsaugą, socialines lengvatas, mokymą ir 
visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, 
tiekti prekes ir teikti paslaugas, aprūpinti 
būstu ir transporto priemonėmis, įskaitant 
tinkamus jų pakeitimus ar pritaikymus. 
Tokios priemonės neturėtų būti 
neproporcingai apsunkinančios, reikalauti 
iš esmės pakeisti socialinę apsaugą, 
socialines lengvatas, sveikatos priežiūrą, 
švietimą arba minėtas prekes ir paslaugas 

a) iš anksto numatomos priemonės, 
kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs 
asmenys būtų konsultuojami dėl jų 
gydymo poreikių ir turėtų veiksmingą ir 
nediskriminacinę galimybę gauti socialinę 
apsaugą, socialines lengvatas, mokymą ir 
visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, 
tiekti prekes ir teikti paslaugas, aprūpinti 
būstu ir transporto priemonėmis, įskaitant 
tinkamus jų pakeitimus ar pritaikymus. 
Tokios priemonės neturėtų būti 
neproporcingai apsunkinančios, reikalauti 
iš esmės pakeisti socialinę apsaugą, 
socialines lengvatas, sveikatos priežiūrą, 
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ar aprūpinti kitomis prekėmis ir 
paslaugomis;

švietimą arba minėtas prekes ir paslaugas 
ar aprūpinti kitomis prekėmis ir 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 31
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad būtų įvertinta, ar priemonės, 
kurios būtinos šio straipsnio 1 dalies 
nuostatai įgyvendinti, sukeltų 
neproporcingai didelių sunkumų, visų 
pirma atsižvelgiama į organizacijos dydį, 
pobūdį ir išteklius, numatomas išlaidas, 
prekių ir paslaugų gyvavimo ciklą ir 
galimą naudą dėl pagerėjusių neįgalių 
asmenų galimybių. Sunkumai nėra 
neproporcingai dideli, jei jie numatytomis 
priemonėmis pakankamai pašalinami 
suinteresuotos valstybės narės vienodo 
požiūrio politikos srityje.

Išbraukta.

Or. fi

Pagrindimas

Direktyvoje pateikiama pernelyg plati neproporcingai didelių sunkumų apibrėžtis ir tai 
nepadeda užtikrinti adekvačios neįgalių žmonių apsaugos. 

Pakeitimas 32
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės turi atkreipti ypatingą 
dėmesį į neįgalių žmonių galimybes 
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naudotis elektroninėmis paslaugomis.   

Or. fi

Pagrindimas

Esama tendencijos, kad vis daugiau paslaugų visuomenei teikiama naudojantis elektroniniu 
tinklu, tačiau iki šiol gerai nėra žinoma apie tam tikrų grupių naudojimosi šiomis 
paslaugomis galimybes. Turime dėti visas pastangas siekdami užkirsti kelią tam, kad neįgalūs 
asmenys nebūtų atskiriami nuo informacinės visuomenės.

Pakeitimas 33
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Vienodas požiūris sveikatos sistemose

1. Paisant subsidiarumo principo ir su tuo 
susijusios valstybių narių kompetencijos 
užtikrinant vienodo požiūrio principo 
taikymą, būtina ligų prevencijos 
strategijoms teikti pirmenybę; rengiant 
politines sveikatos srities strategijas taip 
pat būtina atsižvelgti į aplinkos veiksnius, 
kurie daro ypatingą poveikį pažeidžiamų 
kategorijų asmenų sveikatai, pvz., 
neįgaliesiems, kurių sveikatai gali kenkti 
pavojingi aplinkos veiksniai.
2. Valstybės narės imasi veiksmų, 
reikalingų užtikrinti, kad piliečių teisės ir 
jų atsakomybė už savo pačių sveikatą būtų 
skatinamos ir saugomos, taip pat sudaro 
palankias sąlygas vykdyti žinių gilinimo 
sveikatos srityje programas ir skatina visą 
visuomenę sveikai gyventi.
3. Komisija turi skatinti specialias 
sveikatos priežiūros srityje dirbantiems 
specialistams ir pagalbiniam personalui 
skiriamas mokymo programas.

Or. de
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Pakeitimas 34
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria instituciją arba 
institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į 
visus asmenis, nepaisant jų religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, principo taikymą.
Šios institucijos gali priklausyti 
agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu 
įpareigotos ginti asmens teises arba jas 
apsaugoti, įskaitant teises pagal kitus 
Bendrijos teisės aktus ir direktyvas 
2000/43/EB bei 2004/113/EB.

1. Valstybės narės, jei mano, kad tai 
reikalinga, paskiria instituciją arba 
institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į 
visus asmenis, nepaisant jų religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, principo taikymą.
Šios institucijos gali priklausyti 
agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu 
įpareigotos ginti asmens teises arba jas 
apsaugoti, įskaitant teises pagal kitus 
Bendrijos teisės aktus ir direktyvas 
2000/43/EB bei 2004/113/EB.

Or. pl


