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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh23
Daciana Octavia Sârbu

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Návrh Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Duševné zdravie treba postaviť na 
rovnakú úroveň s telesným zdravím, 
keďže duševné zdravie je v úzkom vzťahu 
s koronárnymi srdcovými ochoreniami, 
rakovinou a ostatnými chorobami, ako je 
cukrovka. Osoby s vážnymi psychickými 
zdravotnými ťažkosťami sú spravidla 
vystavené nebezpečenstvu sociálnej 
stigmatizácie, chudoby, obmedzených 
možností bývania a ťažkostí pri prístupe 
k lekárskej starostlivosti v súvislosti 
s telesným zdravím a prispievajú k vyšším 
nákladom spôsobeným stratou 
produktivity práce.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh24
Anja Weisgerber

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Návrh Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Diskriminácia na základe 
zdravotného postihnutia si vyžaduje 
osobitný a harmonizovaný postup pri 
rešpektovaní právomocí členských štátov. 
Mnohé členské štáty už majú právne 
predpisy, ktoré stanovujú ochranu osôb so 
zdravotným postihnutím. Prijatím 
pozitívnych opatrení sa má ďalej 
podporovať rovnaké zaobchádzanie 
s osobami so zdravotným postihnutím, a to 
najmä cieleným uspokojovaním potrieb 
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takýchto osôb a intenzívnejším 
poskytovaním prostriedkov potrebných na 
zabezpečenie aktívnej účasti na živote 
spoločnosti. Komisia a členské štáty sa 
musia v rámci stratégie EÚ v oblasti 
zdravia usilovať o rozvoj usmernení pre 
vypracovanie spoločnej definície 
zdravotného postihnutia.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh25
John Bowis

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Návrh Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Právne predpisy by preto mali 
zakazovať diskrimináciu na základe 
náboženského vyznania alebo viery, 
zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie vo viacerých 
oblastiach mimo trhu práce, ako je sociálna 
ochrana, vzdelávanie a prístup k tovaru a 
službám a ich poskytovanie vrátane 
bývania. Mali by ustanoviť opatrenia na 
zabezpečenie rovnakého prístupu k týmto 
oblastiam pre ľudí so zdravotným
postihnutím.

(9) Právne predpisy by preto mali 
zakazovať diskrimináciu na základe 
náboženského vyznania alebo viery, 
zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie vo viacerých 
oblastiach mimo trhu práce, ako je sociálna 
ochrana, vzdelávanie a prístup k tovaru a 
službám a ich poskytovanie vrátane 
bývania a zdravia. Mali by ustanoviť 
opatrenia na zabezpečenie rovnakého 
prístupu k týmto oblastiam pre ľudí so 
zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh26
John Bowis

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Návrh Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Pod pojmom „diskriminácia“ sa 
rozumie aj odmietnutie lekárskeho 
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ošetrenia výlučne na základe veku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh27
Daciana Octavia Sârbu

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Návrh Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Členské štáty by mali podporovať 
partnerstvá v prípade osôb s ťažkosťami 
pri učení a/alebo psychickými 
zdravotnými ťažkosťami, aby zvýšili 
informovanosť o ich právach, predložili 
návrhy kvalitnejších služieb a uľahčili 
prístup k informáciám o nových liekoch 
a inovačných formách liečby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh28
Riitta Myller

Návrh smernice
Článok 2a - odsek 1 (nový)

Návrh Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a
Vymedzenie pojmov

1. Za osoby so zdravotným postihnutím sa 
považujú osoby s dlhodobými telesnými, 
duševnými, intelektuálnymi alebo 
zmyslovými poruchami, ktoré v spojení 
s rôznymi prekážkami môžu týmto osobám 
brániť v plnej, účinnej a rovnocennej 
účasti na živote spoločnosti. 

Or. xm
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Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu osôb so zdravotným postihnutím by malo byť vo všetkých členských štátoch 
rovnaké s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie. Preto sa musí pojem osôb so 
zdravotným postihnutím formulovať v tejto smernici tak, ako je stanovený v Dohovore 
Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh29
Riitta Myller

Návrh smernice
Článok 2a- odsek 2 (nový)

Návrh Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. „Univerzálny dizajn“ znamená 
navrhovanie výrobkov, priestorov, 
programov a služieb tak, že ich môžu v čo 
najväčšej miere využívať všetci ľudia bez 
nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu.  
„Univerzálny dizajn“ nevylučuje pomôcky 
pre určité skupiny osôb so zdravotným 
postihnutím, pokiaľ sú potrebné.   

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť pre osoby so zdravotným postihnutím efektívny, nediskriminačný prístup 
k tovaru, ktorý má verejnosť k dispozícii, musí sa podporovať tovar, ktorý môžu používať 
všetci. Preto sa musí do smernice zaradiť pojem univerzálneho dizajnu tak, ako je stanovený v 
Dohovore Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh30
John Bowis

Návrh smernice
Článok 4 - odsek 1 - písmeno a

Návrh Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sa vopred stanovia opatrenia vrátane 
primeraných úprav a prispôsobení, ktoré sú 
potrebné nato, aby sa osobám so 

a) sa vopred stanovia opatrenia vrátane 
primeraných úprav a prispôsobení, ktoré sú 
potrebné nato, aby sa osobám so 
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zdravotným postihnutím umožnil účinný 
prístup k sociálnej ochrane, sociálnym 
výhodám, zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávaniu a prístup k tovaru a službám, 
ktoré sú k dispozícii verejnosti vrátane 
bývania a dopravy, a ich poskytovanie. 
Takéto opatrenia by nemali predstavovať 
nadmerné zaťaženie, ani vyžadovať 
zásadnú zmenu sociálnej ochrany, 
sociálnych výhod, zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávania alebo daného tovaru alebo 
služieb, alebo vyžadovať poskytnutie ich 
alternatív,

zdravotným postihnutím umožnila 
konzultácia o potrebe starostlivosti o ne a
účinný nediskriminačný prístup k sociálnej 
ochrane, sociálnym výhodám, zdravotnej 
starostlivosti, vzdelávaniu a prístup k 
tovaru a službám, ktoré sú k dispozícii 
verejnosti vrátane bývania a dopravy, a ich 
poskytovanie. Takéto opatrenia by nemali 
predstavovať nadmerné zaťaženie, ani 
vyžadovať zásadnú zmenu sociálnej 
ochrany, sociálnych výhod, zdravotnej 
starostlivosti, vzdelávania alebo daného 
tovaru alebo služieb, ani vyžadovať 
poskytnutie ich alternatív,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh31
Riitta Myller

Návrh smernice
Článok 4 - odsek 2

Návrh Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na účely posúdenia, či by opatrenia 
potrebné na dodržanie odseku 1 
predstavovali nadmerné zaťaženie, sa 
zohľadní najmä veľkosť a zdroje 
organizácie, jej charakter, predpokladané 
náklady, životný cyklus tovaru a služieb a 
možný prínos plynúci zo zlepšenia 
prístupu pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Toto zaťaženie nie je 
nadmerné, ak je dostatočne 
kompenzované opatreniami existujúcimi v 
rámci politiky rovnakého zaobchádzania 
príslušného členského štátu.

vypúšťa sa

Or. fi

Odôvodnenie

Pojem nadmerného zaťaženia sa v smernici vymedzuje príliš zoširoka a osobám so 
zdravotným postihnutím nezaručuje dostatočnú ochranu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh32
Riitta Myller

Návrh smernice
Článok 4 - odsek 2a (nový)

Návrh Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty musia venovať osobitnú 
pozornosť možnostiam prístupu osôb so 
zdravotným postihnutím k elektronickým 
službám.   

Or. fi

Odôvodnenie

Služby spoločnosti sa v čoraz väčšej miere presúvajú na elektronickú sieť bez toho, aby sme 
mali k dispozícii bezpečné informácie o možnostiach prístupu osobitných skupín k týmto 
službám. Je nevyhnutné zo všetkých síl zabrániť tomu, aby boli osoby so zdravotným 
postihnutím vylúčené z informačnej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh33
Anja Weisgerber

Návrh smernice
Článok 4a (nový)

Návrh Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4a
Rovnaké zaobchádzanie v oblasti zdravia

1. Je potrebné, aby sa pri zachovávaní 
zásady subsidiarity a s ňou súvisiacich 
právomocí členských štátov, pokiaľ ide 
o zabezpečenie dodržiavania zásady 
rovnakého zaobchádzania, venovala 
prioritná pozornosť stratégiám na 
prevenciu chorôb; v prípade politických 
stratégií v oblasti zdravia je okrem toho 
nevyhnutné zohľadňovať 
environmentálne faktory, ktoré majú 
osobitný vplyv na zdravie ohrozených 
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skupín osôb, ako sú osoby so zdravotným 
postihnutím, ktorých zdravie ohrozujú 
najmä nebezpečné environmentálne 
faktory;
2. Členské štáty prijmú potrebné 
opatrenia s cieľom zabezpečiť podporu 
a ochranu práv občanov a zodpovednosti 
občanov za svoje zdravie, a to aj 
prostredníctvom podpory programov 
zdravotnej výchovy a podpory zdravého 
životného štýlu vo všetkých oblastiach 
spoločnosti.
3. Komisia musí podporovať osobitné 
vzdelávacie programy pre personál 
a pomocný personál pôsobiaci v oblasti 
zdravia.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh34
Urszula Krupa

Návrh smernice
Článok 12 - odsek 1

Návrh Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovia subjekt alebo 
subjekty na podporu rovnakého 
zaobchádzania so všetkými osobami bez 
ohľadu na ich náboženské vyznanie alebo 
vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo 
sexuálnu orientáciu. Tieto subjekty môžu 
byť súčasťou agentúr poverených na 
vnútroštátnej úrovni ochranou ľudských 
práv alebo ochranou práv osôb vrátane 
práv na základe ostatných právnych aktov 
Spoločenstva vrátane smerníc 2000/43/ES 
a 2004/113/ES.

1. Členské štáty ustanovia, pokiaľ to 
uznajú za vhodné, subjekt alebo subjekty 
na podporu rovnakého zaobchádzania 
so všetkými osobami bez ohľadu na ich 
náboženské vyznanie alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu. Tieto subjekty môžu byť 
súčasťou agentúr poverených na 
vnútroštátnej úrovni ochranou ľudských 
práv alebo ochranou práv osôb vrátane 
práv na základe ostatných právnych aktov 
Spoločenstva vrátane smerníc 2000/43/ES 
a 2004/113/ES.

Or. pl
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