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Ιστορικό 

 

Η ΕΕ προσχώρησε στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρία (UN CRPD), τον Δεκέμβριο του 2010, ως ο πρώτος οργανισμός περιφερειακής 

ολοκλήρωσης1. Αυτή ήταν η πρώτη συνθήκη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

επικύρωσε η ΕΕ ως ενιαία οντότητα (και η μοναδική μέχρι σήμερα)· το προαιρετικό 

πρωτόκολλο δεν υπογράφηκε ούτε επικυρώθηκε. Με την επικύρωση αυτή, η ΕΕ είναι τώρα 

υποχρεωμένη να εφαρμόζει πλήρως τη Σύμβαση. Αυτή η υποχρέωση περιλαμβάνει και τα 

ίδια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

 

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ και την υποστήριξη της 

δράσης σε εθνικό επίπεδο, εγκρίθηκε μια πανευρωπαϊκή στρατηγική, συγκεκριμένα η 

«Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 που περιλαμβάνει: Ανανέωση της 

δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια»2 . Μια έκθεση προόδου3 με ενδιάμεση 

επανεξέταση της στρατηγικής δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2017. 

 

Η στρατηγική βασίζεται σε οκτώ τομείς προτεραιότητας («τομείς δράσης»): 

1. Προσβασιμότητα 

2. Συμμετοχή 

3. Ισότητα 

4. Απασχόληση 

5. Εκπαίδευση και κατάρτιση (περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε ποιοτική 

εκπαίδευση και διά βίου μάθηση) 

6. Κοινωνική προστασία 

7. Υγεία 

8. Εξωτερική δράση 

 

Σκοπός της έκθεσης πρωτοβουλίας 

 

Η έκθεση πρωτοβουλίας έχει ως στόχο να αναπτύξει την άποψη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020, σε 

συνέχεια της έκθεσης προόδου που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή. Παράλληλα, επιθυμεί 

να προβεί σε περιγραφή της νέας στρατηγικής για το 2030, η οποία αναμένεται να 

δημοσιευθεί μετά από την λήξη της υφιστάμενης στρατηγικής το 2020. Η έκθεση επιθυμεί 

επίσης να προβεί σε λεπτομερή επισκόπηση της απόκλισης μεταξύ των «Τελικών 

παρατηρήσεων σχετικά με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»4 και της έκθεσης 

προόδου της Επιτροπής.  

 

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η ιεράρχηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αδύνατη 

και ότι οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως ακριβώς και οι 

διακρίσεις που οφείλονται σε άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων που 

οφείλονται σε περισσότερους από έναν λόγους. Η προσέγγιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία 

για τις γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία, καθώς και για τις γυναίκες και τα παιδιά με 

νοητική υστέρηση και ψυχοκοινωνική αναπηρία. 

                                                 
1 Άρθρο 44 της Σύμβασης CRPD. 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF 
3 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16995&langId=en 
4 CRPD/C/EU/CO/1 
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Η έκθεση πρωτοβουλίας αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα πολλές γνωμοδοτήσεις εκ μέρους 

των κοινοβουλευτικών επιτροπών, με τουλάχιστον τέσσερις επιτροπές να έχουν εκφράσει 

ενδιαφέρον να συνεισφέρουν μέχρι σήμερα: 

 PETI 

 ENVI 

 FEMM (με τη μορφή τροπολογιών) 

 CULT 

 

Η έκθεση αυτή θα επιδιώξει να αξιοποιήσει προηγούμενες εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· δεν είναι πρόθεση της εισηγήτριας να υπάρξουν επικαλύψεις ή επαναλήψεις 

από προηγούμενες εκθέσεις. Η εισηγήτρια θα επιδιώξει να επικεντρωθεί σε ζητήματα που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως, των πολιτικών και της 

νομοθεσίας που έχουν σαφή ευρωπαϊκή διάσταση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η εισηγήτρια 

δεν μπορεί να εξετάσει και άλλα ζητήματα στα οποία η ΕΕ ασκεί συντονιστικό ή 

υποστηρικτικό ρόλο. 

 

Γενική δομή 

 

Η εισηγήτρια θα χωρίσει την έκθεση σε τέσσερα κύρια μέρη, που θα βασίζονται σε γενικές 

γραμμές στην έκθεση προόδου. Η έκθεση πρωτοβουλίας θα ακολουθήσει περαιτέρω τη δομή 

της Στρατηγικής για την Αναπηρία και το πρώτο μέρος θα διαιρείται ως εκ τούτου  σε οκτώ 

υποκατηγορίες. Στο δεύτερο μέρος, που τιτλοφορείται «Περαιτέρω τομείς δράσης» βασίζεται 

στα άρθρα της Σύμβασης αυτής και η επιλογή του πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF). Το τρίτο μέρος ακολουθεί το κεφάλαιο 

σχετικά με τη συμμόρφωση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη Σύμβαση στην έκθεση 

Stevens όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της 

Επιτροπής CRPD του ΟΗΕ1. 

 

Προτεινόμενη δομή της έκθεσης (πρώτο σχέδιο) 

 

1. Σημαντικοί τομείς για δράση 

1.1. Προσβασιμότητα 

1.2. Συμμετοχή 

1.3. Ισότητα 

1.4. Απασχόληση 

1.5. Εκπαίδευση και κατάρτιση (περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε ποιοτική 

εκπαίδευση και διά βίου μάθηση)  

1.6. Κοινωνική προστασία 

1.7. Υγεία 

1.8. Εξωτερική δράση 

2. Πρόσθετοι τομείς για δράση 

2.1. Γυναίκες και παιδιά με αναπηρία 

2.2. Ευαισθητοποίηση 

2.3. Νομική ικανότητα και διαβίωση στην κοινότητα  

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0203+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 
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2.4. Στατιστικές και συλλογή δεδομένων 

2.5. Μηχανισμοί υλοποίησης και παρακολούθησης (άρθρο 33 της CRPD) 

3. Υποχρεώσεις εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

3.1. Προσβασιμότητα έναντι των πολιτών 

3.2. Ευρωπαϊκά σχολεία και εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς   

3.3. Προσλήψεις και υποστήριξη στο χώρο εργασίας για υπαλλήλους με αναπηρία 

3.4. Κοινό καθεστώς ασφάλισης ασθένειας και πολιτική κοινωνικής προστασίας για το 

προσωπικό της ΕΕ 

3.5. Μέλη του προσωπικού με αναπηρία και διαβούλευση με αυτούς εντός των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ 

4. Κενά στην έκθεση προόδου έναντι των καταληκτικών παρατηρήσεων 

5. Προς μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική στρατηγική για την αναπηρία για το 2030 

5.1. Οριζόντια ζητήματα 

5.2. Σημαντικοί τομείς για δράση 

5.3. Πρόσθετοι τομείς για δράση 

 

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη/μεθοδολογία: 

 

Σύμφωνα με το πνεύμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρία, η εισηγήτρια θα εργαστεί και έχει ήδη εργαστεί στενά με οργανώσεις 

εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία, κυρίως με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία 

(EDF), και τα μέλη του. 

 

Για να μεγιστοποιηθεί η συνεισφορά των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, η 

εισηγήτρια, από κοινού με το EDF, αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια μικρή σειρά 

«διαλόγων με εμπειρογνώμονες». Θα πραγματοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό 

μορφή οκτώ μικρών εργαστηρίων (= στους οκτώ βασικούς τομείς προτεραιότητας) με όχι 

περισσότερο από 10-15 εμπειρογνώμονες σε θέματα αναπηρίας, ευρωβουλευτές και άλλους 

σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Οι συνεδριάσεις θα οργανωθούν από την εισηγήτρια και 

θα πραγματοποιηθούν υπό την προεδρία διαφόρων ΜΚΟ και θα είναι ανοικτές σε κάθε 

οργάνωση μέλος του EDF καθώς και στους ενδιαφερόμενους βουλευτές  (κυρίως τους 

εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές στις διάφορες επιτροπές).  

 

Οι εμπειρογνώμονες θα συζητήσουν συγκεκριμένα ερωτήματα και αναμένεται να 

παρουσιάσουν μια μικρή σειρά συγκεκριμένων παραγράφων που θα ενσωματωθούν 

απευθείας στην έκθεση. 

 

Σε διαβούλευση με το EDF, καθορίστηκαν οι ακόλουθες προεδρίες: 

1. Προσβασιμότητα 

 Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών 

 Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών 

2. Συμμετοχή 

 Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αυτόνομη Διαβίωση  

3. Ισότητα 

 Το Equinet: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων για την Ισότητα 

4. Απασχόληση 

 EDF  

5. Εκπαίδευση και κατάρτιση  
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 Eurochild (Δίκτυο για τα παιδιά) 

 Autism Europe 

 Inclusion Europe 

6. Κοινωνική προστασία 

 Κοινωνική πλατφόρμα: Η πλατφόρμα των ευρωπαϊκών ΜΚΟ του κοινωνικού 

τομέα 

7. Υγεία 

 Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τους ασθενείς 

 Ψυχική υγεία στην Ευρώπη (Mental Health Europe) 

 Διεθνής Ομοσπονδία Δισχιδούς Ράχεως και Υδροκεφαλίας (IF)  

8. Εξωτερική δράση 

 CONCORD: Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ΜΚΟ για την Αρωγή και την 

Ανάπτυξη 

 CBM 

 

Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν το συντομότερο δυνατό σε όλους τους ενδιαφερόμενους 

βουλευτές και τις οργανώσεις ατόμων με αναπηρία. 

 

Μετά τους διαλόγους των εμπειρογνωμόνων, τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν κατά τη 

διάρκεια ανταλλαγής απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα πραγματοποιηθεί στη 

συνεδρίαση της EMPL στις 12η ή 13 Ιουλίου. 

 

Προσβασιμότητα 

 

Η εισηγήτρια εργάστηκε από κοινού με τη γραμματεία της επιτροπής EMPL προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι όλες οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι προσβάσιμες για τους πολίτες με 

αναπηρίες, μια πρακτική στην οποία η εισηγήτρια πρωτοστάτησε με την έκθεση Stevens 

CRPD σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

το 2016. Αυτό περιλαμβάνει μεταφορά του λόγου σε κείμενο, διερμηνεία στη νοηματική 

γλώσσα, και  προσβασιμότητα των καρτών. 

 

Η εισηγήτρια χαιρετίζει κάθε συμβολή για την παροχή αυξημένης δυνατότητας πρόσβασης 

στις δημόσιες συνεδριάσεις της επιτροπής EMPL και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

για τη στήριξη της γραμματείας της επιτροπής να παράσχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 

προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες που επιθυμούν να παραστούν στις συνεδριάσεις.  

 

Συμπέρασμα 

 

Το εν λόγω έγγραφο εργασίας μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την έναρξη ενός γόνιμου 

διαλόγου με βουλευτές και ενδιαφερόμενα μέρη και, ως εκ τούτου, δεν συνιστά παρά μόνο 

την αρχική θέση της εισηγήτριας, η οποία θα τύχει περαιτέρω επεξεργασίας στο σχέδιο 

έκθεσης που θα δημοσιευθεί στα μέσα Ιουλίου. 

 

Η εισηγήτρια προτίθεται να συνεχίσει τη στενή συνεργασία με τους εισηγητές και τους 

σκιώδεις εισηγητές από όλες τις ενδιαφερόμενες επιτροπές και προσβλέπει στη διεξαγωγή 

ενός εποικοδομητικού διαλόγου. 

 


