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Ändringsförslag 23
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Psykisk hälsa bör behandlas som 
fysisk hälsa, eftersom den psykiska hälsan 
nära hänger samman med sjukdomar i 
hjärtats kranskärl, cancer och andra 
sjukdomar, såsom diabetes. Personer med 
svåra psykiska problem brukar vara 
utsatta för social stämpling, begränsade 
möjligheter att få bostad och svårigheter 
med att få fysisk hälsovård, vilket bidrar 
till att öka kostnaderna till följd av 
bortfall i arbetstagares produktivitet.

Or. en

Ändringsförslag 24
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Diskriminering på grund av 
funktionshinder kräver särskilda och 
behovsanpassade åtgärder, med 
hänsynstagande till omständigheterna i 
olika medlemsstater. Många 
medlemsstater har redan rättsföreskrifter 
om skydd för funktionshindrade. Positiva 
åtgärder bör sporra till ökad 
likabehandling av funktionshindrade, 
framför allt genom ett målinriktat 
hänsynstagande till de 
funktionshindrades behov och ett utökat 
resursutbud för att garantera ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. Kommissionen 
och medlemsstaterna måste inom EU:s 
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hälsostrategi arbeta för att det utvecklas 
riktlinjer för en gemensam definition av 
funktionshinder.

Or. de

Ändringsförslag 25
John Bowis

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda 
diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning på en rad olika områden 
utanför arbetslivet, inbegripet socialt 
skydd, utbildning och tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder. Lagstiftningen bör 
föreskriva åtgärder som syftar till att skapa 
lika tillgång till de områden som omfattas 
av direktivet för personer med 
funktionshinder.

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda 
diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning på en rad olika områden 
utanför arbetslivet, inbegripet socialt 
skydd, utbildning och tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder samt hälso- och 
sjukvård. Lagstiftningen bör föreskriva 
åtgärder som syftar till att skapa lika 
tillgång till de områden som omfattas av 
direktivet för personer med 
funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 26
John Bowis

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Med diskriminering förstås också 
att medicinsk behandling vägras enbart 
med hänvisning till patientens ålder.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Medlemsstaterna bör stödja 
partnerskap mellan personer med 
inlärningssvårigheter och/eller psykiska 
problem, för att sprida medvetenheten om 
deras rättigheter, lägga fram förslag om 
bättre tjänster och underlätta tillgången 
till information om nya läkemedel och 
innovativa behandlingsformer.

Or. en

Ändringsförslag 28
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 2a - punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Definitioner

1. Till funktionshindrade räknas bl.a. 
personer med varaktiga fysiska, psykiska, 
intellektuella eller sensoriska 
funktionsnedsättningar, vilka i samspel 
med olika hinder kan motverka att 
personerna fullt och effektivt deltar i 
samhällslivet på samma villkor som alla 
andra.

Or. xm

Motivering

Definitionen på vem som ska anses som funktionshindrad borde vara densamma i alla 
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medlemsländer för att likabehandling ska kunna garanteras. Därför bör definitionen på 
funktionshindrade i detta direktiv vara densamma som i FN:s konvention om 
funktionshindrades rättigheter.

Ändringsförslag 29
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 2a - punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. ”Design för alla” avser att produkter, 
miljöer, program och tjänster i möjligaste 
mån formges så, att alla kan använda 
dem, utan att några anpassningar eller 
någon specialiserad design behövs. 
”Design för alla” ska inte utesluta 
hjälpmedel för enskilda grupper av 
funktionshindrade där så behövs.

Or. en

Motivering

För att funktionshindrade verkligen och utan diskriminering ska kunna använda sig av varor 
som finns i allmän handel måste man arbeta för sådana varor som passar för alla. Därför bör 
definitionen på funktionshindrade i detta direktiv vara densamma som i FN:s konvention om 
funktionshindrades rättigheter. 

Ändringsförslag 30
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 1 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De åtgärder som är nödvändiga för att se 
till att personer med funktionshinder har 
ickediskriminerande faktisk tillgång till 
socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och 
sjukvård, utbildning samt tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster som 

a) De åtgärder som är nödvändiga för att se 
till att personer med funktionshinder kan 
höras om sina vårdbehov och har 
ickediskriminerande faktisk tillgång till 
socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och 
sjukvård, utbildning samt tillgång till och 
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är tillgängliga för allmänheten, inklusive 
bostäder och färdmedel, ska vidtas i 
förebyggande syfte, även genom lämpliga 
ändringar eller anpassningsåtgärder. 
Sådana åtgärder bör inte medföra en 
oproportionell börda eller kräva 
grundläggande ändringar av det sociala 
skyddet, de sociala förmånerna, hälso- och 
sjukvården, undervisningen eller de 
berörda varorna och tjänsterna eller kräva 
att alternativ till dessa tillhandahålls.

tillhandahållande av varor och tjänster som 
är tillgängliga för allmänheten, inklusive 
bostäder och färdmedel, ska vidtas i 
förebyggande syfte, även genom lämpliga 
ändringar eller anpassningsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 31
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid bedömningen av om de åtgärder 
som behöver vidtas för att följa punkt 1 
skulle medföra en oproportionell börda 
ska särskild hänsyn tas till 
organisationens storlek, art och resurser, 
beräknade kostnader, varornas och 
tjänsternas livslängd och den möjliga 
nyttan av bättre tillgång för personer med 
funktionshinder. Om denna börda i 
tillräcklig grad kompenseras genom 
åtgärder som redan ingår i den berörda 
medlemsstatens politik för likabehandling 
ska den inte anses oproportionell.

utgår

Or. fi

Motivering

Begreppet oproportionell börda har formulerats alldeles för vittgående i direktivet och 
garanterar inte de funktionshindrade ett tillräckligt skydd. 
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Ändringsförslag 32
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna måste ägna särskild 
uppmärksamhet åt att e-tjänsterna är 
tillgängliga för funktionshindrade.

Or. fi

Motivering

Samhällets tjänster börjar alltmer skötas elektroniskt, men vi vet inte hur pass tillgängliga för 
funktionshindrade dessa tjänster verkligen är. Vi måste göra allt för att inte de 
funktionshindrade ska utestängas från informationssamhället.

Ändringsförslag 33
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Likabehandling inom hälso- och sjukvård
1. Med samtidig hänsyn tagen till 
subsidiaritetsprincipen och 
medlemsstaternas behörighet att enligt 
denna princip garantera att principen om 
likabehandling följs måste strategierna 
för sjukdomsförebyggande prioriteras och 
inom de hälso- och sjukvårdspolitiska 
strategierna måste också miljöfaktorerna 
beaktas, eftersom dessa har en särskilt 
stor inverkan på människor med särskilda 
hälsorisker, såsom de funktionshindrade, 
eftersom farliga miljöfaktorer är till skada 
just för deras hälsa.
2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
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åtgärder för att främja och slå vakt om 
medborgarnas rättigheter till hälsa och 
deras ansvar för sin hälsa, också genom 
åtgärder till förmån för program för ökad 
hälsokompetens och stöd till sunda 
levnadsvanor hos alla 
samhällsmedlemmar.
3. Kommissionen måste främja 
utbildningsprogram enkom för personal 
och hjälppersonal inom hälso- och 
sjukvården.

Or. de

Ändringsförslag 34
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 12 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera 
organ för främjande av likabehandling av 
alla personer oavsett religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning. Dessa organ får utgöra en 
del av organ som på nationell nivå har till 
uppgift att tillvarata de mänskliga 
rättigheterna eller att ta till vara enskildas 
rättigheter, inbegripet rättigheter enligt 
andra gemenskapsrättsakter och enligt 
direktiven 2000/43/EG och 2004/113/EG.

1. Medlemsstaterna ska, om de anser det 
lämpligt, utse ett eller flera organ för 
främjande av likabehandling av alla 
personer oavsett religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Dessa organ får utgöra en del av 
organ som på nationell nivå har till uppgift 
att tillvarata de mänskliga rättigheterna 
eller att ta till vara enskildas rättigheter, 
inbegripet rättigheter enligt andra 
gemenskapsrättsakter och enligt 
direktiven 2000/43/EG och 2004/113/EG.

Or. pl
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