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Ændringsforslag 23
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den mentale sundhed bør behandles 
på samme måde som det fysiske helbred, 
eftersom sidstnævnte er tæt forbundet 
med blodpropper i hjertekranspulsåren, 
kræft og andre sygdomme, såsom 
diabetes. Personer med alvorlige mentale 
sundhedsproblemer er mest udsat for 
social stigmatisering, fattigdom, 
begrænsede boligmuligheder og 
vanskeligheder vedrørende adgang til 
sundhedspleje, hvilket bidrager til at øge 
omkostninger grundet tabt arbejdsevne.

Or. en

Ændringsforslag 24
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Diskrimination på grund af et 
handicap kræver en specifik og samordnet 
fremgangsmåde under hensyntagen til 
medlemsstaternes kompetencer. Mange 
medlemsstater råder allerede over 
retsbestemmelser, der indeholder en 
beskyttelse af handicappede. 
Ligebehandling af handicappede skal 
fremmes yderligere gennem indførelsen af 
positiv særbehandling, især gennem en 
målrettet indsats over for handicappedes 
behov og en mere intensiv tilvejebringelse 
af de nødvendige midler til at sikre en 
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aktiv deltagelse i samfundet. 
Kommissionen og medlemsstaterne skal
inden for rammerne af EU-strategien for 
sundhed arbejde hen imod udviklingen af 
nogle retningslinjer for en fælles 
definition af handicap.

Or. de

Ændringsforslag 25
John Bowis

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde 
forskelsbehandling på grund af religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering også på en række områder uden 
for arbejdsmarkedet, herunder social 
beskyttelse, uddannelse og adgang til varer 
og tjenester, herunder bolig. Den bør sikre, 
at der gives lige adgang for handicappede 
på de områder, der er omfattet.

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde 
forskelsbehandling på grund af religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering også på en række områder uden 
for arbejdsmarkedet, herunder social 
beskyttelse, uddannelse og adgang til varer 
og tjenester, herunder bolig og 
sundhedspleje. Den bør sikre, at der gives 
lige adgang for handicappede på de 
områder, der er omfattet.

Or. en

Ændringsforslag 26
John Bowis

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Forskelsbehandling skal forstås 
som afvisning af lægehjælp udelukkende 
på grundlag af alder. 

Or. en
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Ændringsforslag 27
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Medlemsstaterne skal støtte 
partnerskaber for personer med 
indlæringsvanskeligheder og/eller 
mentale sundhedsproblemer og udbrede 
kendskabet til deres rettigheder, 
fremlægge forslag til forbedrede tjenester 
og lette adgangen til information om ny 
medicin og innovative behandlingsformer.

Or. en

Ændringsforslag 28
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 2 a - stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Definitioner

1. Ved handicappede forstås personer med 
permanent nedsatte fysiske, mentale, 
intellektuelle eller sensoriske evner, som i 
samspil med forskellige barrierer kan
hindre dem i fuldt ud og effektivt at 
deltage i samfundet på lige fod med 
andre.

Or. xm
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Begrundelse

Begrundelse

Definitionen af handicappede skal være den samme i alle medlemsstater for at sikre 
ligebehandling. Derfor bør definitionen af handicappede i direktivet være den samme, som 
man anvender i FN-konventionen om handicappedes rettigheder.

Ændringsforslag 29
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 2 a - stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved "universelt design" forstås 
udformning af produkter, miljøer, 
programmer og tjenester, som i videst 
muligt omfang kan anvendes af alle, uden 
at der er behov for tilpasning eller 
specielle design. "Universelt design"
udelukker ikke hjælpemidler til særlige 
grupper af handicappede, hvor der er 
behov herfor.

Or. en

Begrundelse

Begrundelse

For at sikre handicappede en reel og ikkediskriminerende mulighed i forhold til almindeligt 
forekommende varer, bør man fremme varer, der egner sig til alle. Derfor bør man tilføje 
direktivet en definition af udformning, der passer til alle, og det bør være den samme, som 
man anvender i FN-konventionen om handicappedes rettigheder.
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Ændringsforslag 30
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Det forudsættes, at der indføres de 
nødvendige foranstaltninger, herunder ved 
rimelige ændringer og tilpasninger, så 
handicappede gives reel og lige adgang til 
social beskyttelse, sociale goder, 
sundhedsydelser og uddannelse samt 
adgang til og levering af varer og tjenester, 
herunder bolig og transport, som er 
tilgængelige for offentligheden. Sådanne 
foranstaltninger bør ikke medføre en 
uforholdsmæssig stor byrde eller kræve 
grundlæggende ændringer på de 
pågældende områder inden for social 
beskyttelse, sociale goder, 
sundhedsydelser, uddannelse eller varer 
eller tjenester eller kræve, at der stilles 
alternativer hertil til rådighed.

a) Det forudsættes, at der indføres de 
nødvendige foranstaltninger, herunder ved 
rimelige ændringer og tilpasninger, så 
handicappede høres vedrørende deres 
plejebehov og gives reel og lige adgang til 
social beskyttelse, sociale goder, 
sundhedsydelser og uddannelse samt 
adgang til og levering af varer og tjenester, 
herunder bolig og transport, som er 
tilgængelige for offentligheden. Sådanne 
foranstaltninger bør ikke medføre en 
uforholdsmæssig stor byrde eller kræve 
grundlæggende ændringer på de 
pågældende områder inden for social 
beskyttelse, sociale goder, 
sundhedsydelser, uddannelse eller varer 
eller tjenester eller kræve, at der stilles 
alternativer hertil til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 31
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af, om de nødvendige 
foranstaltninger til overholdelse af stk. 1 
ville medføre en uforholdsmæssig stor 
byrde, tages der særlig hensyn til 
organisationens størrelse og ressourcer, 
dens art, de skønnede omkostninger, 
varernes og tjenesternes livscyklus og de 
mulige fordele ved forbedret adgang for 
handicappede. Hvis byrden i tilstrækkeligt 

udgår
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omfang lettes gennem foranstaltninger, 
der er normale elementer i den 
pågældende medlemsstats 
ligebehandlingspolitik, anses den ikke for 
at være uforholdsmæssig stor.

Or. fi

Begrundelse

Begrundelse

Direktivets definition af uforholdsmæssig stor er for bred og sikrer ikke tilstrækkelig 
beskyttelse af handicappede. 

Ændringsforslag 32
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne bør være særlig 
opmærksomme på handicappedes 
muligheder for at benytte sig af 
elektroniske tjenester.

Or. fi

Begrundelse

Samfundet tjenesteydelser flytter i stigende grad over på det elektroniske net, uden at vi har 
egentlig viden om specialgruppernes muligheder for at benytte sig af disse ydelser. Vi må af 
al magt forhindre, at handicappede udelukkes af vidensamfundet.



AM\759133DA.doc 9/10 PE416.701v01-00

DA

Ændringsforslag 33
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Ligebehandling inden for 
sundhedssektoren
1. Under overholdelse af 
subsidiaritetsprincippet og 
medlemsstaternes kompetencer i 
forbindelse hermed er det nødvendigt for 
at sikre overholdelsen af 
ligebehandlingsprincippet at prioritere 
strategierne til forebyggelse af sygdomme; 
i forbindelse med de politiske strategier 
inden for sundhedssektoren er det 
desuden nødvendigt at tage hensyn til 
miljøfaktorer, som på særlig vis påvirker 
sundheden hos udsatte persongrupper,
som handicappede, hvis sundhed påvirkes 
særlig meget af farlige miljøfaktorer.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at borgernes 
rettigheder og borgernes ansvar for deres 
sundhed fremmes og beskyttes, også 
gennem støtte til programmer til 
forbedring af sundhedskompetencer og 
ved at støtte en sund livsstil for alle dele af 
samfundet.
3. Kommissionen må kræve specifikke
uddannelsesprogrammer for personale og 
hjælpepersonale, der er beskæftiget inden 
for sundhedssektoren.

Or. de
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Ændringsforslag 34
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 12 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
organer til fremme af ligebehandling af alle 
uanset religion eller tro, handicap, alder 
eller seksuel orientering. Sådanne organer 
kan være en del af institutioner, der har til 
opgave på nationalt plan at forsvare 
menneskerettighederne eller beskytte 
enkeltpersoners rettigheder, herunder 
rettigheder i henhold til 
fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 
2000/43/EF og 2004/113/EF.

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
organer til fremme af ligebehandling af alle 
uanset religion eller tro, handicap, alder 
eller seksuel orientering, hvis de anser det 
for hensigtsmæssigt. Sådanne organer kan 
være en del af institutioner, der har til
opgave på nationalt plan at forsvare 
menneskerettighederne eller beskytte 
enkeltpersoners rettigheder, herunder 
rettigheder i henhold til 
fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 
2000/43/EF og 2004/113/EF.

Or. pl
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