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Muudatusettepanek 5
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) meetmed, mis on vajalikud selleks, et 
võimaldada puudega inimestele tõhus 
mittediskrimineeriv juurdepääs 
sotsiaalkaitsele, sotsiaaltoetustele, 
tervishoiule ja haridusele ning 
avalikkusele pakutavate kaupade ja 
teenuste, sealhulgas eluaseme ja 
transpordi, kättesaadavus ja pakkumine, 
mis tagatakse juba eelnevalt võetud 
meetmetega, sealhulgas vajalike 
muudatuste või parandustega. Sellised 
meetmed ei tohiks osutuda 
ebaproportsionaalselt suureks koormaks 
ega nõuda kõnealus(t)e sotsiaalkaitse, 
sotsiaaltoetuste, tervishoiu, hariduse ning 
kaupade ja teenuste põhjalikku muutmist 
ega nõuda neile alternatiivide pakkumist; 
ning

a) meetmed, mis on vajalikud selleks, et 
võimaldada puudega inimestele tõhus 
mittediskrimineeriv juurdepääs 
sotsiaalkaitsele, sotsiaaltoetustele, 
tervishoiule ja haridusele, mis tagatakse 
juba eelnevalt võetud meetmetega, 
sealhulgas vajalike muudatuste või 
parandustega.  Sellised meetmed ei tohiks 
osutuda ebaproportsionaalselt suureks 
koormaks ega nõuda kõnealus(t)e 
sotsiaalkaitse, sotsiaaltoetuste, tervishoiu, 
hariduse ning kaupade ja teenuste 
põhjalikku muutmist ega nõuda neile 
alternatiivide pakkumist; ning

Or. de

Selgitus

Kõiki vajalikke ehitusmeetmeid ei ole võimalik eelnevalt ette näha. Eelkõige ei ole võimalik 
hinnata, millised meetmed osutuvad ebaproportsionaalselt suureks koormaks. Selles suhtes ei 
too artikli 4 kõnealune lõige õiguskindlust.
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Muudatusettepanek 6
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Võrdset kohtlemist edendavad asutused

1. Liikmesriigid määravad asutuse või 
asutused, kelle ülesanne on edendada 
kõikide isikute võrdset, usutunnistusest 
või veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest tingitud
diskrimineerimiseta kohtlemist. Need 
asutused võivad moodustada osa 
asutustest, kelle ülesanne on riiklikul 
tasandil tegelda inimõiguste kaitsega või 
üksikisiku õiguste, sealhulgas teistest 
ühenduse õigusaktidest, näiteks 
direktiividest 2000/43/EÜ ja 2004/113/EÜ 
tulenevate õiguste kaitsega.
2. Liikmesriigid tagavad, et nende 
asutuste pädevusse kuulub: 
– diskrimineerimise ohvritele sõltumatu 
abi osutamine diskrimineerimist 
käsitlevate kaebuste esitamisel, piiramata 
seejuures ohvrite ja artikli 7 lõikes 2 
loetletud ühingute, organisatsioonide või 
muude juriidiliste isikute õigusi,
– diskrimineerimist käsitleva sõltumatute 
uuringute korraldamine ning
– sõltumatute aruannete avaldamine ja 
soovituste esitamine seoses 
diskrimineerimise asjaoludega.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Liikmesriikide kohustuseks on 
võtta meetmeid, mis edendavad võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist. Seepärast peavad 
liikmesriigid otsustama, kas ja millises ulatuses nad määravad võrdse kohtlemise 
edendamisega seotud asutuse.



AM\764675ET.doc 5/5 PE418.422v01-00

ET

Muudatusettepanek 7
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja riiklikud 
võrdõiguslikkuse küsimusega tegelevad 
asutused edastavad hiljemalt … ja seejärel 
iga viie aasta tagant komisjonile kogu 
vajaliku teabe, et komisjon saaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule koostada 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
kohta.

1. Liikmesriigid edastavad hiljemalt …  ja 
seejärel iga viie aasta tagant komisjonile 
kogu vajaliku teabe, et komisjon saaks 
koostada aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Liikmesriikide kohustuseks on 
võtta meetmeid, mis edendavad võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist. Seega peavad 
komisjonile aruande saatma vaid liikmesriigid.
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