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Módosítás 23
Daciana Octavia Sârbu

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A mentális egészséget ugyanúgy kell 
kezelni, mint a fizikai egészséget, mivel az 
előbbi szorosan összeköthető a 
szívkoszorúér-betegséggel, a rákkal és 
egyéb betegségekkel, mint például a 
cukorbetegséggel. A súlyos mentális 
egészségügyi problémákkal küzdő 
emberek legtöbbször társadalmi 
megbélyegzésnek, szegénységnek, 
korlátozott lakhatási lehetőségeknek és a 
fizikai egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés terén nehézségeknek vannak 
kitéve, ami hozzájárul a munkaképesség 
elvesztéséből eredő megnövekedett 
költségekhez.

Or. en

Módosítás 24
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A fogyatékosság alapján történő 
megkülönböztetés sajátos és összehangolt 
eljárásmódot kíván meg a tagállami 
hatáskörök figyelembevételével. Sok 
tagállamnak már vannak olyan 
jogszabályai, amelyek a fogyatékossággal 
élők védelmét irányozzák elő. Pozitív 
intézkedésekkel továbbra is törekedni kell 
a fogyatékossággal élőkkel szembeni 
egyenlő bánásmódra, különösen a 
fogyatékossággal élők igényeinek célzott 
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kielégítésével és a társadalomban betöltött 
aktív szerepük biztosításához szükséges 
eszközök fokozott rendelkezésre 
bocsátásával. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak az uniós egészségügyi 
stratégia keretében törekedniük kell a 
fogyatékosság egységes meghatározásával 
kapcsolatos irányvonalak kidolgozására.

Or. de

Módosítás 25
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A jogszabályoknak ezért tiltaniuk kell a 
vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális 
irányultságra tekintettel történő 
megkülönböztetést számos területen a 
munkaerőpiacon túlmenően, ideértve a 
szociális védelmet, az oktatást, valamint az 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, illetve ezek biztosítását, a 
lakhatást is ideértve. Intézkedésekről kell 
rendelkezni a fogyatékossággal élő 
személyek érintett területekhez való 
egyenlő hozzáférésének biztosítására.

(9) A jogszabályoknak ezért a 
munkaerőpiacon kívül számos területen – a 
szociális védelmet, az oktatást, valamint az 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, és ezek biztosítását, valamint a 
lakhatást és az egészségügyet is ideértve –
tiltaniuk kell a valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló hátrányos megkülönböztetést. 
Intézkedésekről kell rendelkezni a 
fogyatékossággal élő személyek érintett 
területekhez való egyenlő hozzáférésének 
biztosítására.

Or. en
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Módosítás 26
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A megkülönböztetés magában 
foglalja az orvosi ellátásnak egyedül a kor 
alapján történő megtagadását is.

Or. en

Módosítás 27
Daciana Octavia Sârbu

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A tagállamoknak támogatniuk kell a 
tanulási fogyatékossággal élők és/vagy a 
mentális egészségügyi problémákkal 
küzdők együttélését annak érdekében, 
hogy tudatosítsák jogaikat, javaslatokat 
terjesszenek elő a szolgáltatások 
javítására és megkönnyítsék a hozzáférést 
az új gyógyszerekről és újító kezelési 
módokról szóló tájékoztatáshoz.

Or. en

Módosítás 28
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk - 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Fogalommeghatározás
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(1) Fogyatékossággal élő személy minden 
olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, 
értelmi, szellemi vagy érzékszervi 
károsodással él, amely egyéb 
akadályokkal együtt korlátozhatja az adott 
személy teljes, hatékony és másokkal 
egyenlő társadalmi szerepvállalását.   

Or. xm

Indokolás

A fogyatékossággal élő személyek meghatározásának minden tagállamban azonosnak kell 
lennie az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében. Ezért az irányelvben úgy kell 
megfogalmazni a fogyatékossággal élő személyek meghatározását, ahogy az az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményében 
szerepel.

Módosítás 29
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk - 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „Egyetemes tervezés” a termékek, a 
környezet, a programok és szolgáltatások 
oly módon történő tervezése, hogy azok 
minden ember számára a lehető 
legnagyobb mértékben használhatók 
legyenek anélkül, hogy átalakításra, vagy 
speciális tervezésre lenne szükség. Az 
egyetemes tervezés nem zárja ki a 
fogyatékossággal élő személyek bizonyos 
csoportjai számára szükséges támogató 
eszközök szükség esetén történő 
használatát.   

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a fogyatékossággal élő embereknek a 
nyilvánosság rendelkezésére álló árukhoz való hatékony, megkülönbeztetésmentes 

Adlib Express Watermark



AM\759133HU.doc 7/10 PE416.701v01-00

HU

hozzáférését, támogatni kell az olyan árukat, amelyeket mindenki használni tud. Ezért az 
irányelvbe bele kell foglalni az egyetemes tervezés meghatározását úgy, ahogy az az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének a fogyatékossággal élők jogairól szóló egyezményében szerepel. 

Módosítás 30
John Bowis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 1 bekezdés - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Előzetesen rendelkezni kell a 
fogyatékossággal élők számára a szociális 
védelemhez, a szociális előnyökhöz, az 
egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz és a 
nyilvánosan hozzáférhető árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok 
nyújtását lehetővé tévő intézkedésekről, 
ideértve a lakhatást és a közlekedést is, 
többek között megfelelő módosítások vagy 
kiigazítások útján. Az ilyen intézkedések 
nem jelenthetnek aránytalan terhet, nem 
változtathatják meg alapvetően a szociális 
védelmet, a szociális juttatásokat, az 
egészségügyi ellátást, az oktatást, a 
kérdéses árukat és szolgáltatásokat, illetve 
nem kívánhatják meg, hogy az 
említettekhez alternatívát nyújtsanak.

a) Előzetesen rendelkezni kell a 
fogyatékossággal élők gondozási 
igényeinek felmérését és a szociális 
védelemhez, a szociális előnyökhöz, az 
egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz és a 
nyilvánosan hozzáférhető árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket és 
azok nyújtását lehetővé tévő 
intézkedésekről, ideértve a lakhatást és a 
közlekedést is, többek között megfelelő 
módosítások vagy kiigazítások útján. Az 
ilyen intézkedések nem jelenthetnek 
aránytalan terhet, nem változtathatják meg 
alapvetően a szociális védelmet, a szociális 
juttatásokat, az egészségügyi ellátást, az 
oktatást, a kérdéses árukat és 
szolgáltatásokat, illetve nem kívánhatják 
meg, hogy az említettekhez alternatívát 
nyújtsanak.

Or. en

Módosítás 31
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak megítélése céljából, hogy az (1) 
bekezdésnek való megfeleléshez szükséges 
intézkedések aránytalan terhet jelentenek-

törölve
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e, figyelembe kell venni különösen az 
intézmény méretét és forrásait, jellegét, a 
becsült költséget, az áruk és a 
szolgáltatások életciklusát, illetve a 
fogyatékossággal élő személyek számára a 
jobb hozzáféréssel jelentkező lehetséges 
előnyöket. A teher nem lehet aránytalanul 
nagy, amennyiben az adott tagállam 
egyenlő bánásmóddal kapcsolatos 
politikájának intézkedései ezt kielégítően 
ellensúlyozzák.

Or. fi

Indokolás

Az aránytalan terhek meghatározása az irányelvben túl széles körű, és nem nyújt kielégítő 
védelmet a fogyatékossággal élő személyek számára.

Módosítás 32
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok kiemelt figyelmet 
fordítanak a fogyatékossággal élő 
személyek elektronikus szolgáltatásokhoz 
való hozzáférési lehetőségeire.

Or. fi

Indokolás

A társadalmi szolgáltatások egyre nagyobb mértékben az elektronikus hálózaton keresztül 
érhetők el, anélkül, hogy biztos információk állnának rendelkezésünkre egyes csoportok e 
szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetőségeiről. Minden erővel meg kell akadályoznunk, 
hogy a fogyatékossággal élő személyek kizárásra kerüljenek az információs társadalomból.
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Módosítás 33
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Egyenlő bánásmód az egészségügyi 

rendszerek területén
(1) A szubszidiaritás elvének és az egyenlő 
bánásmód elve betartásának biztosításával 
kapcsolatos tagállami hatáskörök 
figyelembevételével elsőbbséget kell 
biztosítani a betegségek megelőzésére 
irányuló stratégiáknak; az egészségügyre 
vonatkozó politikai stratégiáknál továbbá 
figyelembe kell venni az olyan környezeti 
tényezőket, amelyek különösen 
befolyásolják a sérülékeny csoportokhoz 
tartozó személyek, mint például a 
fogyatékossággal élők egészségét, akiknek 
egészségi állapotára különösen hatnak a 
veszélyes környezeti tényezők.
(2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
előmozdítsák és védjék a polgárok jogait 
és saját egészségükkel kapcsolatos 
felelősségét, többek között alapszintű 
egészségügyi képzési programok 
előmozdításával és a társadalom minden 
rétegének az egészséges életmódra való 
ösztönzésével.
(3) A Bizottságnak különleges képzési 
programokat kell támogatnia az 
egészségügyi és az egészségügyhöz 
kapcsolódó területeken dolgozók részére.

Or. de
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Módosítás 34
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy több 
szervet, amelyek feladata annak 
ösztönzése, hogy a vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, 
életkortól vagy szexuális irányultságtól 
függetlenül minden személy egyenlő 
bánásmódban részesüljön. Ezek a szervek 
az emberi jogok vagy az egyének jogainak 
védelmére nemzeti szinten hivatott 
intézmények részét képezhetik, ideértve a 
más közösségi jogi aktusok – ideértve a 
2000/43/EK és a 2004/113/EK irányelvet is 
– szerinti jogokat is.

(1) A tagállamok, amennyiben ezt 
célszerűnek tartják, kijelölnek egy vagy 
több szervet, amelyek feladata annak 
ösztönzése, hogy a vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, 
életkortól vagy szexuális irányultságtól 
függetlenül minden személy egyenlő 
bánásmódban részesüljön. Ezek a szervek 
az emberi jogok vagy az egyének jogainak 
védelmére nemzeti szinten hivatott 
intézmények részét képezhetik, ideértve a 
más közösségi jogi aktusok – ideértve a 
2000/43/EK és a 2004/113/EK irányelvet is 
– szerinti jogokat is.

Or. pl
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