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Amendamentul 23
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sănătatea mintală trebuie pusă pe 
aceeaşi treaptă cu sănătatea fizică, fiind 
într-o legătură strânsă cu afecţiunile 
cardiace coronariene, cancerul şi alte 
boli, ca, de exemplu, diabetul. De cele mai 
multe ori, asupra persoanelor cu 
probleme psihice grave planează 
ameninţări precum stigmatizarea socială, 
sărăcia, accesul dificil la locuinţe şi la 
asistenţa medicală pentru afecţiunile 
fizice, contribuind astfel la creşterea 
costurilor din cauza scăderii 
productivităţii muncii.

Or. en

Amendamentul 24
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În caz de discriminare bazată pe un 
handicap, trebuie luate măsuri specifice 
corespunzătoare, respectând competenţele 
statelor membre. Multe state membre au 
introdus deja dispoziţii legislative care 
prevăd protecţia persoanelor cu handicap. 
Prin adoptarea de măsuri pozitive se fac 
noi progrese către tratamentul egal al 
persoanelor cu handicap, în special prin 
satisfacerea cerinţelor acestor persoane şi 
prin răspândirea mijloacelor necesare 
garantării participării lor active în 
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societate. Comisia şi statele membre 
trebuie să depună eforturi, în cadrul 
strategiei UE în materie de îngrijire a 
sănătăţii, în vederea elaborării de 
orientări privind o definiţie comună a 
handicapului.

Or. de

Amendamentul 25
John Bowis

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prin urmare, legislaţia ar trebui să 
interzică discriminarea pe bază de religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală într-o gamă de domenii 
din afara pieţei forţei de muncă, inclusiv 
protecţia socială, educaţia şi accesul la 
bunuri şi servicii, precum şi furnizarea 
acestora, inclusiv asigurarea unei locuinţe. 
Ea ar trebui să stabilească măsuri de 
asigurare a accesului egal al persoanelor cu 
handicap la domeniile respective.

(9) Prin urmare, legislaţia ar trebui să 
interzică discriminarea pe bază de religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală într-o gamă de domenii 
din afara pieţei forţei de muncă, inclusiv 
protecţia socială, educaţia şi accesul la 
bunuri şi servicii, precum şi furnizarea 
acestora, inclusiv asigurarea unei locuinţe 
şi serviciile medicale. Ea ar trebui să 
stabilească măsuri de asigurare a accesului 
egal al persoanelor cu handicap la 
domeniile respective.

Or. en

Amendamentul 26
John Bowis

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Prin discriminare se înţelege şi 
refuzul acordării de asistenţă medicală 
numai din motive legate de vârsta 
pacientului.
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Or. en

Amendamentul 27
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Statele membre ar trebui să sprijine 
parteneriatele pentru persoanele cu 
dizabilităţi de învăţare şi/sau cu tulburări 
psihice, pentru a sensibiliza opinia 
publică în legătură cu drepturile acestora, 
a prezenta propuneri pentru 
îmbunătăţirea serviciilor şi a facilita 
accesul la medicamentele noi şi la 
tratamentele inovatoare.

Or. en

Amendamentul 28
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 2a – alineatul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Definiţii

1. Persoanele cu handicap sunt acele 
persoane care au incapacităţi fizice, 
mentale, intelectuale sau senzoriale pe 
termen lung, incapacităţi care, corelate cu 
diverse bariere, pot împiedica participarea 
lor deplină şi efectivă la viaţa socială în 
condiţii de egalitate cu ceilalţi. 

Or. xm



PE416.701v01-00 6/10 AM\759133RO.doc

RO

Justificare

Pentru a garanta un tratament egal, ar trebui să existe o definiţie identică a persoanelor cu 
handicap. De aceea, definiţia din directivă pentru persoanele cu handicap trebuie să fie 
formulată în conformitate cu definiţia persoanelor cu handicap din Convenţia ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap.

Amendamentul 29
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 2a – alineatul 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Proiectare universală” înseamnă 
proiectarea produselor, spaţiilor, 
programelor şi serviciilor, astfel încât 
acestea să fie accesibile tuturor, în cea 
mai mare măsură posibilă, fără 
necesitatea adaptărilor sau a proiectării 
speciale.  „Proiectarea universală” nu 
exclude dispozitivele de asistare pentru 
grupuri specifice de persoane cu 
handicap, dacă acestea sunt necesare.   

Or. en

Justificare

Pentru a asigura persoanelor cu handicap un acces efectiv nediscriminatoriu la produsele 
puse la dispoziţia publicului, trebuie încurajate acele produse care pot fi folosite de toţi. De 
aceea, definiţia din directivă pentru proiectarea universală trebuie să fie formulată în 
conformitate cu definiţia din Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. 

Amendamentul 30
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Măsurile necesare pentru a permite 
accesul efectiv, nediscriminat, al 
persoanelor cu handicap la protecţie 

(a) Măsurile necesare pentru a permite 
persoanelor cu handicap o consultare în 
legătură cu nevoile acestora de îngrijire şi 
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socială, beneficii sociale, asistenţă 
medicală, educaţie şi accesul la bunuri şi 
servicii disponibile publicului larg, precum 
şi furnizarea acestora, inclusiv locuinţe şi 
transport, se asigură prin anticipare, 
inclusiv prin intermediul modificărilor şi 
ajustărilor adecvate. Astfel de măsuri nu ar 
trebui să impună sarcini disproporţionate 
sau să necesite modificări de fond în 
privinţa protecţiei sociale, a beneficiilor 
sociale, a asistenţei medicale, a educaţiei 
sau a bunurilor şi serviciilor în cauză sau să 
necesite oferirea unor alternative la 
acestea.

accesul efectiv, nediscriminat, la protecţie 
socială, beneficii sociale, asistenţă 
medicală, educaţie şi accesul la bunuri şi 
servicii disponibile publicului larg, precum 
şi furnizarea acestora, inclusiv locuinţe şi 
transport, se asigură prin anticipare, 
inclusiv prin intermediul modificărilor şi 
ajustărilor adecvate. Astfel de măsuri nu ar 
trebui să impună sarcini disproporţionate 
sau să necesite modificări de fond în 
privinţa protecţiei sociale, a beneficiilor 
sociale, a asistenţei medicale, a educaţiei 
sau a bunurilor şi serviciilor în cauză sau să 
necesite oferirea unor alternative la 
acestea.

Or. en

Amendamentul 31
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu scopul de a evalua dacă măsurile 
necesare pentru a se conforma 
dispoziţiilor de la alineatul (1) as implica 
o sarcină disproporţionată, se ţine seama, 
în mod special, de proporţiile şi resursele 
organizării, de tipul acesteia, de costurile 
estimate, ciclul de viaţă al bunurilor şi 
serviciilor şi de beneficiile posibile ale 
asigurării unui grad sporit de acces 
pentru persoanele cu handicap. Această 
sarcină nu este disproporţionată atunci 
când este compensată în mod suficient 
prin măsuri existente în cadrul politicii de 
tratament egal a statului membru în 
cauză.

eliminat

Or. fi

Justificare

Definiţia sarcinilor disproporţionate este concepută într-un mod mult prea general şi nu 
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oferă persoanelor cu handicap o protecţie suficientă. 

Amendamentul 32
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre trebuie să acorde o 
atenţie deosebită posibilităţilor de acces 
ale persoanelor cu dizabilităţi la serviciile 
electronice.   

Or. fi

Justificare

Serviciile sociale se mută într-o proporţie tot mai mare pe Internet, dar nu se oferă informaţii 
despre posibilităţile de accesare a acestor servicii de către grupurile speciale Trebuie să 
facem tot ce ne stă în putere pentru a împiedica excluderea persoanelor cu handicap de la 
societatea informaţională.

Amendamentul 33
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Tratamentul egal în sistemul sanitar

1. Fără a aduce atingere principiului 
subsidiarităţii şi competenţelor statelor 
membre în ceea ce priveşte garantarea 
respectării principiului privind 
tratamentul egal al persoanelor, este 
necesar să acorde prioritate strategiilor 
pentru prevenirea bolilor; în cadrul 
strategiilor politice în materie de sănătate, 
este, de asemenea, necesar să se ţină 
seama de existenţa factorilor de mediu 
care au efecte specifice asupra stării 
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sănătăţii categoriilor vulnerabile, precum 
persoanele cu handicap, a căror sănătate 
poate fi afectată de factori de mediu 
periculoşi.
2. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că drepturile cetăţenilor 
şi responsabilitatea acestora privind 
propria sănătate sunt promovate şi 
protejate, inclusiv prin favorizarea 
instituirii de programe educaţionale în 
materie de sănătate şi prin încurajarea 
tuturor categoriilor sociale să aibă un 
mod de viaţă sănătos.
3. Comisia trebuie să promoveze 
programe de formare specifice, adresate 
personalului medical şi personalului 
auxiliar.

Or. de

Amendamentul 34
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează un 
organism sau mai multe organisme pentru 
promovarea tratamentului egal al tuturor 
persoanelor, indiferent de religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. Aceste organisme pot face parte 
din agenţiile însărcinate cu apărarea, la 
nivel naţional, a drepturilor omului sau cu 
protejarea drepturilor individuale, inclusiv 
a drepturilor asigurate în temeiul altor acte 
legislative comunitare, printre care 
Directiva 2000/43/CE şi Directiva 
2004/113/CE.

(1) Statele membre desemnează, în măsura 
în care consideră că acest lucru este 
indicat, un organism sau mai multe 
organisme pentru promovarea 
tratamentului egal al tuturor persoanelor, 
indiferent de religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală. 
Aceste organisme pot face parte din 
agenţiile însărcinate cu apărarea, la nivel 
naţional, a drepturilor omului sau cu 
protejarea drepturilor individuale, inclusiv 
a drepturilor asigurate în temeiul altor acte 
legislative comunitare, printre care 
Directiva 2000/43/CE şi Directiva 
2004/113/CE.

Or. pl
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