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Poprawka 23
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zdrowie psychiczne powinno być 
traktowane na równi ze zdrowiem 
fizycznym, ponieważ to pierwsze wiąże się 
ściśle z chorobą wieńcową serca, rakiem 
oraz innymi chorobami, np. cukrzycą. 
Osoby cierpiące na poważne zaburzenia 
zdrowia psychicznego są w większości 
narażone na napiętnowanie społeczne, 
ubóstwo, ograniczone możliwości 
mieszkaniowe i trudności w dostępie do 
opieki zdrowotnej związanej ze zdrowiem 
fizycznym, przyczyniając się do wyższych 
kosztów wynikających z utraty 
produktywności pracowniczej.

Or. en

Poprawka 24
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W przypadku dyskryminacji ze 
względu na niepełnosprawność należy
podejmować konkretne i odpowiednie 
działania, uwzględniając kompetencje 
państw członkowskich. Wiele państw 
członkowskich posiada już przepisy 
prawne, które przewidują ochronę osób 
niepełnosprawnych. Równość osób 
niepełnosprawnych ze sprawnymi 
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powinna być dalej zwiększana za pomocą 
działań pozytywnych, a zwłaszcza poprzez 
zaspokojenie wymagań tych osób oraz 
poprzez udostępnienie środków 
niezbędnych do zapewnienia ich 
aktywnego udziału w społeczeństwie. W 
ramach strategii Unii na rzecz opieki 
zdrowotnej Komisja i państwa 
członkowskie muszą działać na rzecz 
opracowania wytycznych dotyczących 
wspólnej definicji niepełnosprawności.

Or. de

Poprawka 25
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Przepisy prawne powinny zatem 
zakazywać dyskryminacji, której podstawą 
jest religia lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientacja 
seksualna w licznych obszarach poza 
rynkiem pracy, łącznie z ochroną socjalną, 
edukacją i dostępem do niej oraz 
zaopatrywaniem w towary i usługi, w tym 
mieszkania. Ustawodawstwo powinno 
udostępniać środki zapewniające osobom 
niepełnosprawnym jednakowy dostęp do 
przedmiotowych dziedzin.

(9) Przepisy prawne powinny zatem 
zakazywać dyskryminacji, której podstawą 
jest religia lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientacja 
seksualna w licznych obszarach poza 
rynkiem pracy, łącznie z ochroną socjalną, 
edukacją i dostępem do niej oraz 
zaopatrywaniem w towary i usługi, w tym 
mieszkania oraz opiekę zdrowotną. 
Ustawodawstwo powinno udostępniać 
środki zapewniające osobom 
niepełnosprawnym jednakowy dostęp do 
przedmiotowych dziedzin.

Or. en
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Poprawka 26
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Za dyskryminację uznaje się 
również odmówienie pomocy medycznej 
wyłącznie z powodu wieku.

Or. en

Poprawka 27
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Państwa członkowskie powinny 
wspierać partnerstwa na rzecz osób 
mających trudności w nauce lub problemy 
związane ze zdrowiem psychicznym, aby 
szerzyć wiedzę dotyczącą praw tych osób, 
przedstawiać propozycje poprawy usług 
oraz ułatwić dostęp do informacji na 
temat nowych leków i innowacyjnych 
sposobów leczenia.

Or. en

Poprawka 28
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2a – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
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Definicje

1. Do osób niepełnosprawnych zalicza się 
osoby, których sprawność fizyczna, 
umysłowa, intelektualna lub sensoryczna 
jest długotrwale naruszona, 
co w połączeniu z rozmaitymi barierami 
może utrudniać im pełny i efektywny 
udział w życiu społecznym na równych 
zasadach z innymi osobami. 

Or. xm

Uzasadnienie

Definicja osób niepełnosprawnych powinna być identyczna we wszystkich państwach 
członkowskich, aby zapewnić równe traktowanie. Dlatego zawarta w dyrektywie definicja 
osób niepełnosprawnych musi odpowiadać definicji zawartej w Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Poprawka 29
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2a – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Projektowanie uniwersalne” oznacza 
projektowanie produktów, środowisk, 
programów i usług w taki sposób, by były 
użyteczne dla wszystkich, w możliwie 
największym stopniu, bez potrzeby 
adaptacji lub projektowania 
specjalistycznego.  „Projektowanie 
uniwersalne” nie wyklucza urządzeń 
wspomagających przeznaczonych dla 
szczególnych grup osób 
niepełnosprawnych tam, gdzie jest to 
potrzebne.   

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zagwaratować osobom niepełnosprawnym skuteczny i wolny od dyskryminacji dostęp do 
dóbr, jakie są dostępne ogółowi ludności, należy wspierać dobra, które mogą być 
wykorzystywane przez wszystkich. Dlatego w dyrektywie należy umieścić definicję 
projektowania uniwersalnego, odpowiadającą definicji zawartej w Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. 

Poprawka 30
John Bowis

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 konsultacji 
dotyczącej ich potrzeb w zakresie opieki 
oraz 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.

Or. en
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Poprawka 31
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów oceny, czy środki niezbędne 
dla przestrzegania ust. 1 wiązałyby się z 
nieproporcjonalnym obciążeniem, należy 
w szczególności wziąć pod uwagę 
wielkość, zasoby i charakter organizacji, 
szacowany koszt, cykl życia towarów i 
usług oraz możliwe korzyści ze 
zwiększenia dostępu dla osób 
niepełnosprawnych. Obciążenia te nie są 
nieproporcjonalne, jeżeli w 
wystarczającym stopniu są 
rekompensowane ze środków istniejących 
w ramach polityki równego traktowania 
prowadzonej przez dane państwo 
członkowskie.

skreślony

Or. fi

Uzasadnienie

Zawarta w dyrektywie definicja nieproporcjonalnych obciążeń jest zbyt szeroka i nie 
gwarantuje osobom niepełnosprawnym wystarczającej ochrony. 

Poprawka 32
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie muszą zwrócić 
szczególną uwagę na możliwość dostępu 
osób niepełnosprawnych do usług 
elektronicznych.

Or. fi
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Uzasadnienie

Usługi publiczne są coraz częściej świadczone drogą elektroniczną, nie wiemy jednak, jakie 
są możliwości dostępu do tych usług dla poszczególnych grup. Musimy ze wszystkich sił 
starać się zapobiec wykluczeniu osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa informacyjnego.

Poprawka 33
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Równość traktowania w ramach systemów 

opieki zdrowotnej
1. W świetle zasady pomocniczości oraz 
kompetencji państw członkowskich w 
zakresie czuwania nad przestrzeganiem 
zasady równego traktowania należy 
priorytetowo traktować strategie 
zapobiegania chorobom; ponadto 
niezbędne jest uwzględnienie w 
strategiach politycznych w zakresie 
ochrony zdrowia czynników 
środowiskowych mających szczególny 
wpływ na zdrowie grup szczególnie 
narażonych, takich jak osoby 
niepełnosprawne, których zdrowiu mogą 
zagrażać niebezpieczne czynniki 
środowiskowe.
2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania w celu 
zagwarantowania propagowania i 
ochrony praw obywateli w zakresie 
ochrony zdrowia i ich odpowiedzialności 
za własne zdrowie, w tym poprzez 
wspieranie programów edukacji 
zdrowotnej oraz zachęcanie wszystkich 
grup społecznych do prowadzenia 
zdrowego trybu życia.
3. Komisja powinna promować 
szczegółowe programy szkoleniowe dla 
personelu medycznego i personelu 
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pomocniczego w dziedzinie ochrony 
zdrowia.

Or. de

Poprawka 34
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

1. Państwa członkowskie jeśli uznają to za 
stosowne 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.

Or. pl
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