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Ändringsförslag 5
Klaus-Heiner Lehne

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 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.

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 och utbildning 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.

Or. de

Motivering

Det är orimligt att förutse alla nödvändiga byggnadsåtgärder. Framför allt är det inte möjligt 
att göra en bedömning av vilka åtgärder som medför en oproportionell börda. Artikel 4.1 
skapar ingen säkerhet om rättsläget i detta avseende.

Ändringsförslag 6
Klaus-Heiner Lehne

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
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Organ för främjande av likabehandling
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. 
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
behörigheten för dessa organ omfattar 
följande:
– Att på ett oberoende sätt bistå personer 
som utsatts för diskriminering genom att 
driva klagomål om diskriminering, utan 
att det påverkar rättigheterna för dessa 
personer eller för de föreningar, 
organisationer eller andra juridiska 
personer som avses i artikel 7.2.
– Att genomföra oberoende 
undersökningar om diskriminering.
– Att offentliggöra oberoende rapporter 
om och lämna rekommendationer i frågor 
som rör sådan diskriminering.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen. Medlemsstaterna är skyldiga att 
vidta åtgärder som främjar förverkligandet av principen om likabehandling. Mot bakgrund av 
detta är det medlemsstaterna som måste besluta huruvida och i vilken utsträckning de ska 
utse ett organ för främjande av likabehandling.
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Ändringsförslag 7
Klaus-Heiner Lehne

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och de nationella 
organen för främjande av likabehandling
ska senast den […] och därefter vart femte 
år, till kommissionen överlämna all 
information som kommissionen behöver 
för att utarbeta en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den […] och 
därefter vart femte år, till kommissionen 
överlämna all information som 
kommissionen behöver för att utarbeta en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av detta direktiv.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen. Medlemsstaterna är skyldiga att 
vidta åtgärder som främjar förverkligandet av principen om likabehandling. Därför behöver 
endast medlemsstaterna översända en rapport till kommissionen.
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