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Tarkistus 5
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Toimet, joilla taataan vammaisille 
todellinen ja syrjimätön mahdollisuus 
sosiaaliseen suojeluun, sosiaalietuuksiin, 
terveydenhoitoon ja koulutukseen sekä 
yleisesti tarjottavien tavaroiden ja 
palvelujen, myös asumis- ja 
kuljetuspalvelujen, saatavuuteen ja 
tarjontaan, on varmistettava ennakoiden, 
asianmukaisine muutoksineen tai 
mukautuksineen. Tällaisista toimista ei 
pidä koitua suhteetonta rasitusta eivätkä ne 
saa edellyttää perustavia muutoksia 
sosiaaliseen suojeluun, sosiaalietuuksiin, 
terveydenhuoltoon, koulutukseen tai 
kyseisiin tavaroihin tai palveluihin taikka 
edellyttää vaihtoehtojen tarjoamista.

a) Toimet, joilla taataan vammaisille 
todellinen ja syrjimätön mahdollisuus 
sosiaaliseen suojeluun, sosiaalietuuksiin, 
terveydenhoitoon ja koulutukseen, on 
varmistettava ennakoiden, asianmukaisine 
muutoksineen tai mukautuksineen. 
Tällaisista toimista ei pidä koitua 
suhteetonta rasitusta eivätkä ne saa 
edellyttää perustavia muutoksia 
sosiaaliseen suojeluun, sosiaalietuuksiin, 
terveydenhuoltoon, koulutukseen tai 
kyseisiin tavaroihin tai palveluihin taikka 
edellyttää vaihtoehtojen tarjoamista.

Or. de

Perustelu

 Ei ole järkevää suunnitella etukäteen kaikkia tarvittavia mukautustoimia. Etenkään ei ole 
mahdollista määrittää, mitkä toimet merkitsevät suhteetonta rasitetta. 4 artikla ei takaa tähän 
liittyen oikeusvarmuutta.

Tarkistus 6
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
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Yhdenvertaista kohtelua edistävät elimet
1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai 
elimiä edistämään kaikkien henkilöiden 
yhdenvertaista kohtelua riippumatta 
heidän uskonnostaan tai 
vakaumuksestaan, vammaisuudestaan, 
iästään tai sukupuolisesta 
suuntauksestaan. Nämä elimet voivat 
muodostaa osan virastoista, jotka 
kansallisella tasolla vastaavat 
ihmisoikeuksien puolustamisesta tai 
yksilön oikeuksien turvaamisesta, 
mukaan luettuina oikeudet, jotka 
perustuvat muihin yhteisön säädöksiin, 
kuten direktiiveihin 2000/43/EY ja 
2004/113/EY.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
näiden elinten toimivaltaan kuuluu 
– avustaa itsenäisesti syrjinnän uhriksi 
joutuneita henkilöitä näiden tekemiä 
syrjintävalituksia tutkittaessa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta uhrien ja 7 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
yhdistysten, järjestöjen ja muiden 
oikeushenkilöiden oikeuksia,
– teettää riippumattomia selvityksiä 
syrjintään liittyvistä kysymyksistä,
– julkaista riippumattomia raportteja ja 
antaa suosituksia kaikista tällaiseen 
syrjintään liittyvistä kysymyksistä.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotus on toissijaisuusperiaatteen vastainen. On jäsenvaltioiden tehtävä ryhtyä 
toimiin yhdenvertaista kohtelua koskevan periaatteen edistämiseksi. Näin ollen 
jäsenvaltioiden on itse päätettävä, perustavatko ne elimen edistämään yhdenvertaista 
kohtelua ja millä tavoin kyseinen elin toimii.
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Tarkistus 7
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden ja kansallisten tasa-
arvoelinten on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään ... ja sen jälkeen viiden vuoden 
välein kaikki tarvittavat tiedot, jotta 
komissio voi laatia Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen direktiivin 
soveltamisesta.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään .... ja sen jälkeen 
viiden vuoden välein kaikki tarvittavat 
tiedot, jotta komissio voi laatia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
direktiivin soveltamisesta.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotus on toissijaisuusperiaatteen vastainen. On jäsenvaltioiden tehtävä ryhtyä 
toimiin yhdenvertaista kohtelua koskevan periaatteen edistämiseksi. Tästä syystä ainoastaan 
jäsenvaltioiden on lähetettävä raportti komissiolle.
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