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Grozījums Nr. 23
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Garīgā veselība ir pielīdzināma 
fiziskajai veselībai, jo pirmā minētā ir 
cieši saistīta ar koronārajām 
sirdsslimībām, vēzi un citām slimībām, 
piemēram, diabētu. Personas ar 
nopietnām garīgās veselības problēmām 
visvairāk apdraud sociālā atstumtība, 
nabadzība, ierobežotas dzīvojamās telpas 
iegūšanas iespējas un piekļuves grūtības 
medicīnas aprūpei saistībā ar fizisko 
veselību, tādējādi paaugstinot izmaksas 
darbaspēka produktivitātes zaudējuma 
dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Attiecībā uz diskrimināciju 
invaliditātes dēļ vajadzīga īpaša un 
saskaņota rīcība, ņemot vērā dalībvalstu 
kompetences. Daudzās dalībvalstīs jau ir 
tiesību normas, kas paredz cilvēku ar 
invaliditāti aizsardzību. Nosakot pozitīvus 
pasākumus, jāpanāk vienlīdzīga attieksme 
pret personām ar invaliditāti, īpaši 
ievērojot invalīdu vajadzības un 
pastiprinot nepieciešamo līdzekļu 
nodrošināšanu, kas ir nepieciešami viņu 
aktīvai dalībai sabiedriskajā dzīvē. 
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Komisijai un dalībvalstīm saistībā ar 
Eiropas Savienības veselības aprūpes 
stratēģiju ir jāstrādā pie vadlīniju 
izstrādes, lai formulētu vienotu 
invaliditātes jēdzienu.

Or. de

Grozījums Nr. 25
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tāpēc tiesību aktos jāaizliedz 
diskriminācija reliģijas vai pārliecības, 
vecuma, invaliditātes un 
dzimumorientācijas dēļ virknē jomu ārpus 
darba tirgus, tostarp sociālajā aizsardzībā, 
izglītībā un piekļuvē precēm un 
pakalpojumiem un preču piegādē un 
pakalpojumu sniegšanā, ieskaitot mājokli. 
Tajos jāparedz pasākumi, lai nodrošinātu 
personām ar invaliditāti vienlīdzīgu 
piekļuvi ietvertajām jomām.

(9) Tāpēc tiesību aktos jāaizliedz 
diskriminācija reliģijas vai pārliecības, 
vecuma, invaliditātes un 
dzimumorientācijas dēļ virknē jomu ārpus 
darba tirgus, tostarp sociālajā aizsardzībā, 
izglītībā un piekļuvē precēm un 
pakalpojumiem un preču piegādē un 
pakalpojumu sniegšanā, ieskaitot mājokli 
un veselību. Tajos jāparedz pasākumi, lai 
nodrošinātu personām ar invaliditāti 
vienlīdzīgu piekļuvi ietvertajām jomām.

Or. en

Grozījums Nr. 26
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Par diskrimināciju uzskata arī 
atteikšanos ārstēt, pamatojot to vienīgi ar 
pacienta vecumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Dalībvalstīm vajadzētu atbalstīt 
partnerības, kas paredzētas personām ar 
invaliditāti, kura ierobežo viņu spējas 
mācīties, un personām ar garīgās 
veselības problēmām, lai informētu par 
viņu tiesībām, iesniegtu priekšlikumus par 
uzlabotiem pakalpojumiem un atvieglotu 
piekļuvi informācijai par jauniem 
ārstniecības līdzekļiem un novatoriskām 
ārstniecības metodēm.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
2.a pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Jēdzienu definīcijas

1. Personas ar invaliditāti ir personas, 
kuras ilgstoši cieš no fiziskiem, garīgiem, 
intelektuāliem vai maņu orgānu darbības 
traucējumiem, kas mijiedarbībā ar 
dažādiem šķēršļiem var apgrūtināt minēto 
personu pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. 

Or. xm
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Pamatojums

Invaliditātes jēdziena formulējumam visās dalībvalstīs vajadzētu būt identiskam, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi. Tālab direktīvā invaliditātes jēdziens jādefinē atbilstoši 
ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktajai definīcijai.

Grozījums Nr. 29
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
2.a pants – 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „Universāls dizains” ir tāds produktu, 
vides, programmu un pakalpojumu veida 
dizains, kuru iespējami plaši bez 
pielāgošanas vai īpaša dizaina var lietot 
visi cilvēki.  „Universālais dizains” 
neizslēdz atsevišķām invalīdu grupām 
paredzētas palīgierīces.   

Or. en

Pamatojums

Lai invalīdiem bez diskriminācijas nodrošinātu efektīvu piekļuvi precēm, kas ir sabiedrības 
rīcībā, jāveicina tādu preču ražošana, kuras var izmantot visi. Tālab direktīvā universāla 
dizaina jēdziens jāievieš  atbilstoši Apvienoto Nāciju  Organizācijas Konvencijā par personu 
ar invaliditāti tiesībām noteiktajai definīcijai. 

Grozījums Nr. 30
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jau iepriekš paredz tādus pasākumus, 
tostarp pienācīgus grozījumus vai 
pielāgojumus, kas vajadzīgi, lai personām 
ar invaliditāti nodrošinātu efektīvu 
nediskriminējošu piekļuvi sociālajai 

a) jau iepriekš paredz tādus pasākumus, 
tostarp pienācīgus grozījumus vai 
pielāgojumus, kas vajadzīgi, lai personām 
ar invaliditāti nodrošinātu konsultēšanu 
par tiem/tām nepieciešamo kopšanu, 
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aizsardzībai, sociālajām priekšrocībām, 
veselības aprūpei, izglītībai un sabiedrībai 
pieejamām precēm un pakalpojumiem un 
preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai, 
tostarp mājokļiem un transportam. Šādi 
pasākumi nedrīkst radīt nesamērīgu slogu 
un prasīt pamatīgas sociālās aizsardzības, 
sociālo priekšrocību, veselības aprūpes, 
izglītības vai attiecīgo preču un 
pakalpojumu pārmaiņas vai prasīt 
nodrošināt to alternatīvas.

efektīvu nediskriminējošu piekļuvi 
sociālajai aizsardzībai, sociālajām 
priekšrocībām, veselības aprūpei, izglītībai 
un sabiedrībai pieejamām precēm un 
pakalpojumiem un preču piegādei un 
pakalpojumu sniegšanai, tostarp mājokļiem 
un transportam. Šādi pasākumi nedrīkst 
radīt nesamērīgu slogu un prasīt pamatīgas 
sociālās aizsardzības, sociālo priekšrocību, 
veselības aprūpes, izglītības vai attiecīgo 
preču un pakalpojumu pārmaiņas vai prasīt 
nodrošināt to alternatīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai novērtētu, vai pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu 1. punkta prasības, 
rada nesamērīgu slogu, īpaši jāņem vērā 
organizācijas lielums un resursi, tās veids, 
lēstās izmaksas, preču un pakalpojumu 
dzīvescikls un iespējamās priekšrocības, ko 
gūs personas ar invaliditāti, ja tiks uzlabota 
piekļuve. Slogs nav nesamērīgs, ja to 
pietiekami kompensē pasākumi, kas ir 
spēkā attiecīgās dalībvalsts vienlīdzīgas 
attieksmes jomas politikas ietvaros.

svītrots

Or. fi

Pamatojums

Nesamērīga sloga formulējums direktīvā ir pārāk plašs un nenodrošina invalīdiem pietiekamu 
aizsardzību. 
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Grozījums Nr. 32
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš 
invalīdu piekļuves iespējām 
elektroniskajiem pakalpojumiem.   

Or. fi

Pamatojums

Sabiedrības pakalpojumi arvien vairāk pārvietojas uz elektronisko tīklu, nenodrošinot mums 
īpašam cilvēku grupām paredzētu informāciju par piekļuves iespējām šiem pakalpojumiem. 
Mums ar visiem spēkiem jānovērš invalīdu izslēgšana no sabiedrības.

Grozījums Nr. 33
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Vienlīdzīga attieksme veselības aprūpes 

jomā
1. Neskarot subsidiaritātes principu un ar 
to saistīto dalībvalstu kompetenci un 
nodrošinot, lai tiktu ievērots vienlīdzīgas 
attieksmes princips, ir nepieciešams 
noteikt prioritāti stratēģijām, kas paredz 
slimību profilaksi; veselības jomas 
politikas stratēģijās turklāt ir 
nepieciešams ņemt vērā tādus vides 
faktorus, kas īpaši ietekmē mazāk 
aizsargātas cilvēku grupas, piemēram, 
invalīdus, kuru veselību īpaši var negatīvi 
ietekmēt bīstami vides faktori.
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2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek 
veicinātas un aizsargātas pilsoņu tiesības 
un viņu atbildība par savu veselību, cita 
starpā arī veicinot izglītības programmu 
izveidi veselības jomā un mudinot visas 
sabiedrības grupas izvēlēties veselīgu 
dzīves veidu.
3. Komisijai ir jāatbalsta īpašas izglītības 
programmas personālam, kas darbojas 
medicīnas jomā, kā arī šajā jomā 
strādājošajiem palīgdarbiniekiem.

Or. de

Grozījums Nr. 34
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās struktūru vai 
struktūras, kuru uzdevums ir veicināt 
vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām 
neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas. Šīs struktūras var būt 
to iestāžu daļa, kuras valsts mērogā atbild 
par cilvēktiesību aizsardzību vai indivīda 
tiesību aizsardzību, ieskaitot tiesības, kas 
paredzētas citos Kopienas tiesību aktos, 
tostarp Direktīvā 2000/43/EK un 
2004/113/EK.

1. Dalībvalstis, ja tās to uzskata par 
lietderīgu, izraugās struktūru vai 
struktūras, kuru uzdevums ir veicināt 
vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām 
neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas. Šīs struktūras var būt 
to iestāžu daļa, kuras valsts mērogā atbild 
par cilvēktiesību aizsardzību vai indivīda 
tiesību aizsardzību, ieskaitot tiesības, kas 
paredzētas citos Kopienas tiesību aktos, 
tostarp Direktīvā 2000/43/EK un 
2004/113/EK.

Or. pl
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