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Poprawka 5
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Środki konieczne dla umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym skutecznego, 
niedyskryminacyjnego dostępu do ochrony 
socjalnej, przywilejów socjalnych, opieki 
zdrowotnej, edukacji oraz dostępu do 
powszechnie dostępnych towarów i usług,
w tym mieszkań i transportu, oraz ich 
dostarczania planowane są
z wyprzedzeniem, łącznie z dokonaniem 
odpowiednich zmian lub modyfikacji. 
Środki takie nie powinny nakładać 
nieproporcjonalnych obciążeń, nie 
wymagają zasadniczych zmian w zakresie 
ochrony socjalnej, przywilejów socjalnych, 
opieki zdrowotnej, edukacji lub danych 
towarów i usług ani nie wymagają 
zapewnienia odpowiednich rozwiązań 
alternatywnych.

a) Środki konieczne dla umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym skutecznego, 
niedyskryminacyjnego dostępu do ochrony 
socjalnej, przywilejów socjalnych, opieki 
zdrowotnej i edukacji planowane są
z wyprzedzeniem, łącznie z dokonaniem 
odpowiednich zmian lub modyfikacji. 
Środki takie nie powinny nakładać 
nieproporcjonalnych obciążeń, nie 
wymagają zasadniczych zmian w zakresie 
ochrony socjalnej, przywilejów socjalnych, 
opieki zdrowotnej, edukacji lub danych 
towarów i usług ani nie wymagają 
zapewnienia odpowiednich rozwiązań 
alternatywnych.

Or. de

Uzasadnienie

 Przewidywanie z góry wszystkich niezbędnych środków w zakresie budownictwa nie ma 
racjonalnych podstaw. W szczególności nie można rozważać, jakie środki stanowią 
nieproporcjonalne obciążenie. Art. 4 ust. 1 nie gwarantuje pod tym względem pewności 
prawnej.
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Poprawka 6
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Instytucje wspierające równość 

traktowania
1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ lub organy mające wspierać równe 
traktowanie wszystkich osób bez względu 
na ich religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Organy te mogą wchodzić
w skład agencji odpowiedzialnych na 
poziomie krajowym za obronę praw 
człowieka lub przestrzeganie praw 
jednostek, łącznie z prawami 
przewidzianymi w aktach prawa 
wspólnotowego, w tym w dyrektywach 
2000/43/WE i 2004/113/WE.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby kompetencje tych organów 
obejmowały: 
– bez uszczerbku dla praw ofiar
i stowarzyszeń, organizacji lub innych 
osób prawnych, o których mowa w art. 7 
ust. 2, świadczenie niezależnej pomocy 
ofiarom dyskryminacji przy wnoszeniu 
skarg dotyczących dyskryminacji,
– prowadzenie niezależnych badań nad 
dyskryminacją,
– publikowanie niezależnych sprawozdań
i wydawanie zaleceń dotyczących 
problemów związanych z taką 
dyskryminacją.

Or. de

Uzasadnienie

Propozycja Komisji stoi w sprzeczności z zasadą pomocniczości. Do państw członkowskich 
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należy podejmowanie działań wspierających realizację zasady równego traktowania.
W związku z tym to państwa członkowskie powinny decydować, czy, i w jakim zakresie, 
wyznaczą organ lub organy mające wspierać równe traktowanie.

Poprawka 7
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia ... r. i następnie raz 
na pięć lat państwa członkowskie i krajowe 
organy ds. równości przekażą Komisji 
wszelkie informacje niezbędne do 
sporządzenia przez Komisję sprawozdania 
dotyczącego stosowania niniejszej 
dyrektywy, przeznaczonego dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

1. Najpóźniej do dnia ..., a następnie raz na 
pięć lat państwa członkowskie przekazują
Komisji wszelkie informacje niezbędne do 
sporządzenia przez Komisję sprawozdania 
dotyczącego stosowania niniejszej 
dyrektywy, przeznaczonego dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. de

Uzasadnienie

Propozycja Komisji stoi w sprzeczności z zasadą pomocniczości. Do państw członkowskich 
należy podejmowanie działań wspierających realizację zasady równego traktowania.
W związku z tym tylko państwa członkowskie muszą przekazać Komisji sprawozdanie. 
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