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Изменение 23
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Психичното здраве следва да бъде 
равнопоставено на физическото, тъй 
като първото е тясно свързано с 
коронарните сърдечни заболявания, 
рака и други болести, като например 
диабета. Лицата със сериозни 
психични здравословни проблеми най-
често са заплашени от социална 
стигматизация, бедност, ограничени 
възможности за жилищно 
настаняване и трудности при 
достъпа до медицински грижи във 
връзка с физическото здраве и по този 
начин допринасят за повишени 
разходи поради загубата на 
производителност на труда.

Or. en

Изменение 24
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Дискриминацията, основана на 
увреждания, изисква специфичен и 
съгласуван подход, при същевременно 
съблюдаване на компетенциите на 
държавите-членки. Много от 
държавите-членки вече разполагат 
със законови разпоредби, 
предвиждащи закрилата на хората с 
увреждания. Равнопоставеността на 
хората с увреждания трябва да бъде 
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насърчавана допълнително чрез 
установяването на положителни 
мерки, и в частност чрез 
целенасоченото задоволяване на 
потребностите на хората с 
увреждания и засиленото 
предоставяне на необходимите 
средства за гарантиране на тяхното 
активно участие в обществения 
живот. Комисията и държавите-
членки трябва да се ангажират, в 
рамките на стратегията на ЕС за 
здравето, за разработването на 
насоки за определянето на общо 
определение за увреждане.

Or. de

Изменение 25
John Bowis

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Поради това законодателството 
трябва да забрани дискриминацията, 
основана на религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, в редица области извън 
пазара на труда, включващи социалната 
закрила, образованието и достъпа и 
предоставянето на стоки и услуги, 
включително жилищното настаняване. 
Следва да се предвидят мерки за 
осигуряване на равен достъп на хората с 
увреждания до обхванатите области.

(9) Поради това законодателството 
следва да забрани дискриминацията, 
основана на религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, в редица области извън 
пазара на труда, включващи социалната 
закрила, образованието и достъпа и 
предоставянето на стоки и услуги, 
включително жилищното настаняване и 
здравеопазването. Следва да се 
предвидят мерки за осигуряване на 
равен достъп на хората с увреждания до 
обхванатите области.

Or. en
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Изменение 26
John Bowis

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) За "дискриминация" се счита 
също така отказът да се предостави 
медицинско обслужване, който е 
основан единствено на възрастта на 
лицето. 

Or. en

Изменение 27
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива
Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Държавите-членки следва да 
подпомагат съдружия на лица със 
затруднения в ученето и/или 
психични здравословни проблеми да 
популяризират своите права, да 
представят предложения за 
подобряване на услугите и да улеснят 
достъпа до информация относно нови 
лекарства и методи на лечение. 

Or. en
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Изменение 28
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 2 а – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
Определения

1. Към хората с увреждания спадат 
лица с трайна физическа, умствена, 
интелектуална или сетивна 
недостатъчност, която при 
взаимодействие с различни пречки 
може да възпрепятства 
пълноценното и ефективно участие 
на тези лица в обществото, 
равноправно с останалите. 

Or. xm

Обосновка

Определението за "хора с увреждания" следва да бъде еднакво във всички държави-
членки, за да се гарантира равно третиране. Затова определението за "хора с 
увреждания" в директивата трябва да бъде формулирано по същия начин, както е 
записано в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Изменение 29
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 2 а – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. "универсален дизайн" означава 
дизайн на продукти, околна среда, 
програми и услуги по такъв начин, че 
те да могат да бъдат използвани във 
възможно най-голяма степен от 
всички, без да е необходимо 
приспособяване или специален дизайн.    
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"Универсалният дизайн" не изключва 
помощни приспособления за 
определени групи от хора с 
увреждания, когато са необходими 
такива.   

Or. en

Обосновка

За да се осигури ефективен недискриминационен достъп на хората с увреждания до  
стоки, които са на разположение на останалите членове на обществото, трябва да 
бъдат насърчавани стоки, които могат да бъдат използвани от всички.   Затова в 
директивата трябва да бъде включено определение за "универсален дизайн" така, 
както е записано в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. 

Изменение 30
John Bowis

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се предвиждат необходимите мерки 
за осигуряване на ефективен 
недискриминационен достъп на хората с 
увреждания до социална закрила, 
социални придобивки, здравни грижи, 
образование и достъп до стоки и услуги 
и предоставяне на стоки и услуги, които 
са на разположение на останалите 
членове на обществото, в т.ч. по 
отношение на жилищното настаняване и 
транспорта, включително чрез 
подходящи изменения или 
приспособяване. Тези мерки не трябва 
да представляват непропорционална 
тежест, нито да изискват фундаментална 
промяна на социалната закрила, 
социалните придобивки, здравните 
грижи, образованието или въпросните 
стоки и услуги, нито да изискват 
предоставяне на техни алтернативи.

а) се предвиждат необходимите мерки 
за осигуряване на консултация 
относно необходимостта от грижи, 
както и ефективен 
недискриминационен достъп на хората с 
увреждания до социална закрила, 
социални придобивки, здравни грижи, 
образование и достъп до стоки и услуги 
и предоставяне на стоки и услуги, които 
са на разположение на останалите 
членове на обществото, в т.ч. по 
отношение на жилищното настаняване и 
транспорта, включително чрез 
подходящи изменения или 
приспособяване. Тези мерки не трябва 
да представляват непропорционална 
тежест, нито да изискват фундаментална 
промяна на социалната закрила, 
социалните придобивки, здравните 
грижи, образованието или въпросните 
стоки и услуги, нито да изискват 
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предоставяне на техни алтернативи.

Or. en

Изменение 31
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на оценката дали 
необходимите мерки за спазване на 
параграф 1 не представляват 
непропорционална тежест, се вземат 
под внимание по-специално размерът 
и ресурсите на организацията, 
нейният характер, стойността, на 
която се оценяват, жизненият цикъл 
на стоките и услугите, както и 
възможните ползи от улеснен достъп 
на хората с увреждания. Тази 
тежест не е непропорционална, 
когато е компенсирана в достатъчна 
степен от съществуващите мерки в 
рамките на политиката на равно 
третиране, водена от съответната 
държава-членка.

заличава се

Or. fi

Обосновка

Определението за "непропорционална тежест" в директивата е формулирано твърде
широко и не осигурява на хората с увреждания достатъчна степен на закрила. 
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Изменение 32
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки трябва да 
обърнат специално внимание на 
възможностите за достъп на хората 
с увреждания до електронни услуги.   

Or. fi

Обосновка

Обществените услуги се преместват все повече в електронната мрежа, без ние да 
разполагаме със сигурна информация относно възможностите на специални групи за 
достъп до тези услуги. Ние трябва с всички сили да предотвратим изключването на 
хората с увреждания от информационното общество.

Изменение 33
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Равно третиране в сферата на 

здравеопазването
1. Без да се накърнява принципа на 
субсидиарност и компетенциите на 
държавите-членки по отношение 
гарантиране на спазването на 
принципа на равно третиране на 
лицата е необходимо да се даде 
приоритет на стратегиите за 
превенция на заболяванията; в 
политическите стратегии в 
областта на здравеопазването е 
необходимо освен това да се взема 
предвид съществуването на 
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екологични фактори, които влияят 
по особен начин върху здравето на 
уязвими групи лица като хората с 
увреждания, чието здраве се уврежда 
особено от опасни екологични 
фактори;
2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че правата на 
гражданите и отговорността на 
гражданина за неговото здраве се 
насърчават и закрилят, а именно 
включително посредством 
насърчаването на програми за здравна 
грамотност, както и посредством 
стимулирането на здравословен 
начин на живот за всички слоеве на 
обществото.
3. Комисията трябва да насърчава 
специални програми за обучение на 
медицински и помощен персонал, 
работещ в сферата на 
здравеопазването.

Or. de

Изменение 34
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки посочват орган 
или органи за насърчаване на равното 
третиране на всички лица без оглед на 
тяхната религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. Тези органи могат да бъдат 
част от агенции, натоварени на 
национално ниво със защитата на 
правата на човека или със закрилата на 
индивидуални права, включително 
правата, произтичащи от други актове 
на Общността, в т.ч. директиви 

1. Държавите-членки посочват, 
доколкото смятат това за 
целесъобразно, орган или органи за 
насърчаване на равното третиране на 
всички лица без оглед на тяхната 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация. Тези 
органи могат да бъдат част от агенции, 
натоварени на национално ниво със 
защитата на правата на човека или със 
закрилата на индивидуални права, 
включително правата, произтичащи от 
други актове на Общността, в т.ч. 
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2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО. директиви 2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО.

Or. pl
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