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Изменение 5
Klaus-Heiner Lehne

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 ефективен 
недискриминационен достъп на хората с 
увреждания до социална закрила, 
социални придобивки, здравни грижи и 
образование, 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.

Or. de

Обосновка

Не може да се изисква да бъдат предвидени всички необходими строителни мерки. 
По-специално не може да бъде преценено кои мерки ще означават непропорционално 
обременяване. Поради това член 4, параграф 1 не създава правна сигурност.
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Изменение 6
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Организации за насърчаване на 

равното третиране
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 2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО.
2. Държавите-членки гарантират, че 
компетенциите на тези органи 
включват: 
– без да накърняват правото на 
жертвите и асоциациите, 
организациите или другите правни 
субекти по член 7, параграф 2, 
предоставянето на независима помощ 
на жертвите на дискриминация при 
образуване на производство за 
дискриминация,
– провеждане на независими 
проучвания относно дискриминация,
– публикуване на независими доклади 
и отправяне на препоръки по всякакви 
въпроси, свързани с този вид 
дискриминация.

Or. de
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Обосновка

Предложението на Комисията противоречи на принципа на субсидиарността. 
Задължение на държавите-членки е да предприемат мерки за насърчаване на 
прилагането на принципа на равното третиране. Поради това държавите-членки 
трябва да решат дали и доколко да посочат орган, който да се занимава с 
насърчаването на равното третиране.

Изменение 7
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки и националните 
органи компетентни по въпросите на 
равнопоставеността представят на 
Комисията най-късно до …, а след това 
на всеки пет години, цялата 
информация, която е необходима на 
Комисията за да изготви доклад до 
Европейския парламент и Съвета за 
прилагането на настоящата директива.

1. Държавите-членки представят на 
Комисията най-късно до …, а след това 
на всеки пет години, цялата 
информация, която е необходима на 
Комисията за да изготви доклад до 
Европейския парламент и Съвета за 
прилагането на настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията противоречи на принципа на субсидиарността. 
Задължение на държавите-членки е да предприемат мерки за насърчаване на 
прилагането на принципа на равното третиране. Поради това само държавите-
членки трябва да представят доклад на Комисията.
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