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Amendement 23
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Geestelijke gezondheid dient op 
dezelfde wijze te worden behandeld als 
lichamelijke gezondheid, aangezien de 
eerste nauw verbonden is met 
hartaandoeningen, kanker en andere 
ziekten zoals suikerziekte. Mensen met 
ernstige geestelijkegezondheidsproblemen 
hebben vaak te maken met een sociaal 
stigma, armoede, beperkte 
huisvestingsmogelijkheden en problemen 
bij de toegang tot 
lichamelijkegezondheidszorg, hetgeen tot 
bijkomende kosten leidt omdat 
werknemerproductiviteit verloren gaat.

Or. en

Amendement 24
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Discriminatie op grond van 
handicap behoeft een specifieke en 
gecoördineerde aanpak, met
inachtneming van de nationale 
bevoegdheden. Een groot aantal lidstaten 
beschikt reeds over wettelijke 
voorschriften die personen met een 
handicap bescherming bieden. De 
gelijkheid van gehandicapten moet verder 
nagestreefd worden met behulp van 
positieve actie, en met name door gericht 
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in hun behoeften te voorzien en door in 
versterkte mate de middelen beschikbaar 
te stellen die nodig zijn voor actieve 
participatie in de maatschappij. De 
Commissie en de lidstaten moeten in het 
kader van de EU-strategie voor de 
gezondheid werken aan het ontwikkelen 
van richtsnoeren voor een 
gemeenschappelijke definitie van 
handicap.

Or. de

Amendement 25
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Discriminatie op grond van godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid moet daarom bij wet 
verboden zijn op tal van gebieden buiten de 
arbeidsmarkt, zoals sociale bescherming, 
onderwijs en toegang tot en aanbod van 
goederen en diensten, met inbegrip van 
huisvesting. De wetgeving moet in 
maatregelen voorzien om personen met een 
handicap op de betrokken gebieden gelijke 
toegang te garanderen.

(9) Discriminatie op grond van godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele gerichtheid moet daarom bij wet 
verboden zijn op tal van gebieden buiten de 
arbeidsmarkt, zoals sociale bescherming, 
onderwijs en toegang tot en aanbod van 
goederen en diensten, met inbegrip van 
huisvesting en gezondheidszorg. De 
wetgeving moet in maatregelen voorzien 
om personen met een handicap op de 
betrokken gebieden gelijke toegang te 
garanderen.

Or. en
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Amendement 26
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Onder discriminatie valt ook het 
weigeren van medische behandeling op 
grond van alleen het leeftijdscrietrium.

Or. en

Amendement 27
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De lidstaten dienen steun te 
verlenen aan partnerschappen van 
personen met leerproblemen en/of 
geestelijkegezondheidsproblemen teneinde 
hen bewust te maken van hun rechten, 
voorstellen te presenteren voor betere 
dienstverlening en de toegang te 
verbeteren tot informatie over nieuwe 
geneesmiddelen en nieuwe 
behandelwijzen. 

Or. en

Amendement 28
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis – lid 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
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Definities

1. Personen met een handicap zijn onder 
meer personen met langdurige fysieke, 
mentale, intellectuele of zintuiglijke 
beperkingen die hen in wisselwerking met 
diverse drempels kunnen beletten volledig, 
effectief en op voet van gelijkheid met 
anderen te participeren in de 
samenleving.

Or. xm

Motivering

De definitie van personen met een handicap moet in alle lidstaten identiek zijn teneinde 
gelijke behandeling te garanderen. Daarom moet de definitie van personen met een handicap 
hetzelfde worden geformuleerd als in het VN-Verdrag betreffende de rechten van personen 
met een handicap.

Amendement 29
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis – lid 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "Universeel ontwerp": ontwerpen van 
producten, omgevingen, programma’s en 
diensten die door iedereen in de ruimst 
mogelijke zin gebruikt kunnen worden 
zonder dat aanpassing of een speciaal 
ontwerp nodig is. "Universeel ontwerp" 
omvat tevens ondersteunende middelen 
voor specifieke groepen personen met een 
handicap, indien die nodig zijn.

Or. en

Motivering

Om personen met een handicap een daadwerkelijke, niet-discriminerende toegang te bieden 
tot goederen die iedereen ter beschikking staan, moeten goederen worden bevorderd die door 
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iedereen kunnen worden gebruikt. Daarom ook moet in deze richtlijn dezelfde definitie van 
'universeel ontwerp' worden opgenomen als in het VN-Verdrag betreffende de rechten van 
personen met een handicap. 

Amendement 30
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) moeten de nodige maatregelen om 
personen met een handicap effectieve niet-
discriminerende toegang te geven tot 
sociale bescherming, sociale voordelen, 
gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot 
en aanbod van goederen en diensten die 
publiekelijk beschikbaar zijn, met inbegrip 
van huisvesting en vervoer, van tevoren 
worden genomen, onder meer via passende 
wijzigingen of aanpassingen. Dergelijke 
maatregelen mogen geen onevenredige 
belasting vormen, geen fundamentele 
wijziging van de sociale bescherming, de 
sociale voordelen, de gezondheidszorg, het 
onderwijs, of de betrokken goederen en 
diensten vereisen, noch vereisen dat 
daarvoor alternatieve oplossingen worden 
aangeboden;

a) moeten de nodige maatregelen om 
personen met een handicap te raadplegen 
over hun zorgbehoeften en effectieve niet-
discriminerende toegang te geven tot 
sociale bescherming, sociale voordelen, 
gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot 
en aanbod van goederen en diensten die 
publiekelijk beschikbaar zijn, met inbegrip 
van huisvesting en vervoer, van tevoren 
worden genomen, onder meer via passende 
wijzigingen of aanpassingen. Dergelijke 
maatregelen mogen geen onevenredige 
belasting vormen, geen fundamentele 
wijziging van de sociale bescherming, de 
sociale voordelen, de gezondheidszorg, het 
onderwijs, of de betrokken goederen en 
diensten vereisen, noch vereisen dat 
daarvoor alternatieve oplossingen worden 
aangeboden;

Or. en

Amendement 31
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de beoordeling of de nodige 
maatregelen om aan lid 1 te voldoen een 
onevenredige belasting vormen, moet in 

Schrappen
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het bijzonder rekening worden gehouden 
met de omvang en de middelen van de 
organisatie, haar aard, de geraamde 
kosten, de levensduur van de goederen en 
diensten, en de mogelijke voordelen van 
een betere toegang voor personen met een 
handicap. Wanneer die belasting in 
voldoende mate wordt gecompenseerd 
door bestaande maatregelen in het kader 
van het door de lidstaten gevoerde beleid 
inzake gelijke behandeling, mag zij niet 
als onevenredig worden beschouwd.

Or. fi

Motivering

De definitie van onevenredige belasting in de richtlijn is veel te breed en biedt personen met 
een handicap geen afdoende bescherming. 

Amendement 32
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten moeten bijzondere 
aandacht besteden aan de mogelijkheden 
voor toegang voor mensen met een 
handicap tot elektronische diensten. 

Or. fi

Motivering

De diensten in de samenleving verschuiven steeds meer naar het internet, zonder dat we over 
speciale informatie beschikken over de toegang tot die diensten voor bijvoorbeeld personen 
met speciale behoeften. We moeten alles doen wat we kunnen om te voorkomen dat personen 
met een handicap van de informatiemaatschappij worden uitgesloten.
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Amendement 33
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Gelijke behandeling in de 

gezondheidszorg
1. Met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en de 
bevoegdheden van de lidstaten op het vlak 
van het waarborgen van het beginsel van 
gelijke behandeling moet prioriteit 
worden toegekend aan de strategie ter 
voorkoming van ziekten; bij de 
beleidsstrategieën op gezondheidsgebied 
moet daarnaast rekening worden 
gehouden met milieufactoren die van 
bijzondere invloed zijn op de gezondheid 
van kwetsbare groepen zoals personen 
met een handicap, wier gezondheid met 
name door gevaarlijke milieu-invloeden 
aangetast wordt.
2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
rechten van de burgers en hun 
verantwoordelijkheid voor de eigen 
gezondheid bevorderd en beschermd 
worden, onder meer door de ontwikkeling 
van programma's voor 
gezondheidseducatie te bevorderen en alle 
lagen van de bevolking te stimuleren om 
gezond te leven.
3. De Commissie moet de totstandkoming 
van specifieke scholingsprogramma's 
voor medisch en paramedisch personeel 
bevorderen.

Or. de
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Amendement 34
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een orgaan of 
organen aan voor de bevordering van 
gelijke behandeling van alle personen, 
ongeacht hun godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
Deze organen kunnen deel uitmaken van 
instanties die op nationaal vlak 
verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu, met 
inbegrip van rechten krachtens 
Gemeenschapswetgeving zoals de 
Richtlijnen 2000/43/EG en 2004/113/EG.

1. De lidstaten wijzen, voor zover zij dit 
noodzakelijk achten, een orgaan of 
organen aan voor de bevordering van 
gelijke behandeling van alle personen, 
ongeacht hun godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
Deze organen kunnen deel uitmaken van 
instanties die op nationaal vlak 
verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu, met 
inbegrip van rechten krachtens 
Gemeenschapswetgeving zoals de 
Richtlijnen 2000/43/EG en 2004/113/EG.

Or. pl
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