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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 

(2017/2127(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 9, 10, 19, 168 και 216 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 2 και 21 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 15, 21, 23 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία (CRPD) και την έναρξη ισχύος της στην ΕΕ στις 21 Ιανουαρίου 2011, 

σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, 

σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία1, 

– έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας μεταξύ του Συμβουλίου, των κρατών μελών 

και της Επιτροπής για τη θέσπιση εσωτερικών ρυθμίσεων όσον αφορά την εφαρμογή 

της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών 

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, της 2ας Οκτωβρίου 2015, σε συνάρτηση 

με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη 

Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά 

Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για 

τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 

εργασία3, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, για την 

προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 

μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

(COM(2015)0615), 

– έχοντας υπόψη τη νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη με τίτλο: «Ο κόσμος 

μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας», κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των 

αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του 

Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς 

                                                 
1 ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35. 
2 CRPD/C/EU/CO/1. 
3 ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16. 
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και τη δέσμευσή του να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες 

στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 2ας 

Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Progress Report on the implementation of the European 

Disability Strategy 2010-2020» (Έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020) (SWD(2017)0029), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Η 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια 

Ευρώπη χωρίς εμπόδια» (COM(2010)0636), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 20151, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή της 

σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως 

όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για 

τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με τον κατάλογο 

θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρία σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα 

και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 

2010-20204, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργητική ένταξη 

των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας5, 

– έχοντας υπόψη τη σύντομη ενημέρωση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με τίτλο «Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020», 

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για το 2016,  

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του 2016 και του 2017 του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τις θεματικές εκθέσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία για τις αναπηρίες που εξέδωσε η Eurostat για το 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0485. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0318. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0208. 
4 ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9. 
5 ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 23. 
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2014 όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την πρόσβαση στην εκπαίδευση 

και την κατάρτιση, τη φτώχεια και τις εισοδηματικές ανισότητες, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής 

Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών 

(A8-0000/2017), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσα δικαιώματα και 

δικαιούνται αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση και πλήρη συμμετοχή 

στην κοινωνία· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία αποτελεί την πρώτη διεθνή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

που επικύρωσε η ΕΕ· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, καθώς και τα άτομα με 

σύνθετες ανάγκες υποστήριξης ή αόρατες αναπηρίες αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια 

και πολλαπλές μορφές διακρίσεων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση προόδου της Επιτροπής αναγνωρίζεται ότι 

εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής και ότι 

απαιτείται μακροπρόθεσμη προοπτική με σκοπό την ευθυγράμμιση των ενωσιακών 

πολιτικών, της νομοθεσίας και των προγραμμάτων με τις διατάξεις της Επιτροπής για 

τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες· 

E. λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη να έχουν τα άτομα με αναπηρία πλήρη και 

ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας· 

Σημαντικοί τομείς για δράση 

Προσβασιμότητα 

1. τονίζει τη σημασία ενός ολιστικού ορισμού της προσβασιμότητας· 

2. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υποχρέωσή της να ενσωματώσει τη διάσταση της 

αναπηρίας και της προσβασιμότητας σε όλους τους τομείς πολιτικής· 

3. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να παρακολουθούν διαρκώς όλες τις 

νομοθετικές πράξεις που συνδέονται με ζητήματα προσβασιμότητας· 

4. σημειώνει ότι η παρούσα πρόταση για την ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας έχει 

αποδυναμωθεί σημαντικά κατά τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο· 

5. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η παρακολούθηση της οδηγίας για την 

προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό1 διεξάγεται μέσω αξιολόγησης στην οποία 

                                                 
1 Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, 

για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του 
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προβαίνουν τα ίδια τα κράτη μέλη και όχι από ανεξάρτητο φορέα·  

Συμμετοχή 

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο σχετικά με τη θέσπιση της κάρτας 

αναπηρίας της ΕΕ· συνιστά τη συμπερίληψη όλων των χωρών σε μελλοντική 

μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία· 

7. ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τρόπους συνεργασίας για την καθιέρωση ενός 

κοινού ορισμού της αναπηρίας και την εισαγωγή εναρμονισμένων συστημάτων 

αναγνώρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της Επιτροπής για τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρίες· 

8. χαιρετίζει την πρόοδο που σημείωσε η ΕΕ σε σχέση με τη Συνθήκη του Μαρακές· 

9. είναι της άποψης ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν την 

αποϊδρυματοποίηση και ότι οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες πρέπει να είναι 

συγκεκριμένες και να αξιολογούνται βάσει ποιοτικών κριτηρίων· 

Ισότητα 

10. υπογραμμίζει ότι η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν τον πυρήνα 

της στρατηγικής για την αναπηρία· 

11. καλεί τα κράτη μέλη να συμβάλουν στην έγκριση της οριζόντιας οδηγίας κατά των 

διακρίσεων· 

12. εξετάζει με κριτικό πνεύμα τα υφιστάμενα δεδομένα σχετικά με τις διακρίσεις και την 

κακοποίηση, έχοντας επίγνωση ότι το ποσοστό καταγγελιών είναι πολύ χαμηλό· 

13. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι εθνικοί φορείς για την ισότητα να 

διαθέτουν εντολή για την ανάληψη δράσεως στον τομέα της αναπηρίας· 

Απασχόληση 

14. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας αποτελεί ολιστικό ζήτημα· 

15. εκφράζει ανησυχία διότι η άρνηση υλοποίησης εύλογων μέτρων προσαρμογής δεν 

συνιστά δυσμενή διάκριση στο πλαίσιο της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση1· 

16. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η παγίδα των προνοιακών μέτρων δεν 

συνιστά εμπόδιο για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας· 

17. καλεί τα κράτη μέλη να άρουν όλα τα νομικά εμπόδια στην απασχολησιμότητα, όπως 

είναι οι νομοθετικές διατάξεις περί επιτροπείας· 

18. κατανοεί ότι οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας ενδέχεται να είναι πολύ ευεργετικές για τα 

                                                 
δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1). 
1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την 

ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16. 
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άτομα με αναπηρίες και, ταυτόχρονα, έχουν και θετικό αντίκτυπο στη διανοητική υγεία 

όλων των πολιτών· 

Εκπαίδευση και κατάρτιση  

19. υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση συμβάλλουν στην 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και ατόμων με αναπηρία· 

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να άρουν από τα συστήματα γενικής 

εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης τα νομικά και οργανωτικά εμπόδια για τα άτομα με 

αναπηρία· 

21. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες 

υποβολής αίτησης για πρακτική άσκηση είναι προσβάσιμες και ότι στα άτομα με 

αναπηρία προσφέρονται ειδικές θέσεις πρακτικής άσκησης· 

22. θεωρεί ότι είναι λυπηρό να μην περιλαμβάνεται στο νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων 

ειδικός στόχος για τα άτομα με αναπηρία· 

23. καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν εθνικά προγράμματα μετάβασης προς την 

εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς· 

Κοινωνική προστασία 

24. συνιστά να συμπεριληφθούν τα άτομα με αναπηρία, ως ειδική ομάδα-στόχος, στον 

κανονισμό για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας1· 

25. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο καθορισμός και η αξιολόγηση στην 

οποία προβαίνουν όσον αφορά την αναπηρία συμβαδίζουν με το πρότυπο της 

αναπηρίας που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα· 

26. συνιστά να ενσωματωθεί η διάσταση όλων των πτυχών της αναπηρίας στον ευρωπαϊκό 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· 

Υγεία 

27. καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει για τα εθνικά σημεία επαφής κατευθυντήριες 

γραμμές σε επίπεδο ΕΕ με κοινά κριτήρια επιδόσεων· 

28. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις παραβιάσεις που σημειώνονται σε υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας· 

29. καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στραφούν προς τις υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας που απευθύνονται στο ίδιο το πρόσωπο με αναπηρία, ζητώντας τη συγκατάθεσή 

του για τη νοσοκομειακή περίθαλψη και θεραπεία του, και όχι στις υπηρεσίες που 

απευθύνονται σε ειδικό επίτροπο ο οποίος αποφασίζει αντί του ενδιαφερομένου να 

παράσχει ενημερωμένη συγκατάθεση όσον αφορά τη θεραπεία του· 

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 

2004, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σ. 1). 
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Εξωτερική δράση 

30. ζητεί η εξωτερική δράση της ΕΕ να συνάδει πλήρως με τις διατάξεις της Επιτροπής για 

τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες· 

31. ζητεί από την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία και η ανθρωπιστική 

δράση και είναι πλήρως προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες· 

32. καλεί την ΕΕ να καθιερώσει έναν δείκτη για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

στο πλαίσιο της εκπόνησης των επίσημων εκθέσεων για την αναπτυξιακή βοήθεια· 

33. καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης που περιέχουν τη συνιστώσα της αναπηρίας, στο πλαίσιο της εξωτερικής της 

δράσης· 

34. καλεί την ΕΕ και τους εταίρους της να περιλαμβάνουν τα άτομα με αναπηρίες και τις 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους σε όλα τα στάδια αναπτυξιακής πολιτικής και 

εκπόνησης προγραμμάτων· 

Υποχρεώσεις εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

35. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εγγυηθούν εύκολη πρόσβαση στη λειτουργία, το 

περιεχόμενο, τα έγγραφα, τα βίντεο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες των εξωτερικών και 

εσωτερικών τους δικτυακών τόπων· 

36. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι στις εκλογές για την ανάδειξη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουν πρόσβαση και τα άτομα που επί του παρόντος 

διαβιούν σε ιδρύματα και/ή τελούν υπό επιτροπεία· 

37. καλεί τα ευρωπαϊκά σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς και τα κέντρα φροντίδας μετά 

το σχολείο να παρέχουν σε όλα τα παιδιά του προσωπικού των οργάνων και υπηρεσιών 

της ΕΕ εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς απόλυτα συμβατή με τις διατάξεις της 

Επιτροπής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες· 

38. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι υπάρχουν δυσανάλογες και 

αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις που αποθαρρύνουν την παροχή εγκαταστάσεων για την 

επανοικειοποίηση της υγείας ευλόγως προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ατόμων με 

αναπηρία· 

39. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις κοινές ρυθμίσεις, τις εκτελεστικές διατάξεις, το 

πεδίο εφαρμογής, τις ρυθμίσεις για την εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία, την 

προσβασιμότητα και τις πρακτικές του κοινού συστήματος ασφάλισης ασθενείας ώστε 

να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις της Επιτροπής για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρίες· 

40. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προβαίνουν, κατά τη διαμόρφωση, την εκτέλεση 

και τον έλεγχο της εφαρμογής των εσωτερικών τους κανόνων, πολιτικών και 

πρακτικών, σε εκτενείς διαβουλεύσεις με ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων με 

αναπηρία· 

Κενά στην έκθεση προόδου έναντι των καταληκτικών παρατηρήσεων 
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41. σημειώνει ότι οι δικτυακοί τόποι των οργάνων της ΕΕ δεν επιτυγχάνουν επίπεδο 

αξιολόγησης AAA όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα προσβασιμότητας· 

42. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η νομοθεσία στον τομέα των μεταφορών όσον αφορά την 

προσβασιμότητα δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως σε εθνικό επίπεδο· 

43. επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την προσβασιμότητα στις 

σιδηροδρομικές μεταφορές· συνιστά να επιτευχθεί σε όλα τα μέσα μεταφοράς το ίδιο 

επίπεδο ρυθμίσεων όσον αφορά την προσβασιμότητα· 

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

Οριζόντια ζητήματα 

44. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι μια μελλοντική στρατηγική για την αναπηρία θα 

πρέπει να στοχεύει στην πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της Επιτροπής για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και να συνυπολογίζει σε όλους τους τομείς 

πολιτικής την ευρύτερη προσβασιμότητα, τη συμμετοχή όλων χωρίς αποκλεισμούς την 

αμεροληψία και την ισότητα· 

45. θεωρεί ότι όλες οι μελλοντικές στρατηγικές και οι συνακόλουθες διαδικασίες 

διαβουλεύσεων θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμες· 

46. προτείνει την ύπαρξη εργαλείου αξιολόγησης με συνεχή παρακολούθηση· 

Πρόσθετοι τομείς για δράση 

47. ζητεί μετ’ επιτάσεως, την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων και της 

καταπολέμησης των διακρίσεων σε όλους τους τομείς μιας μελλοντικής στρατηγικής· 

48. είναι ενήμερο για το γεγονός ότι υπάρχει διασύνδεση μεταξύ φύλου και αναπηρίας, 

ιδίως όσον αφορά την ενημερωμένη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων στη χρήση 

αντισύλληψης, την αναγκαστική στείρωση και την πρόσβαση σε αναπαραγωγικά 

δικαιώματα· 

49. αναγνωρίζει ότι η ικανότητα δικαιοπραξίας αποτελεί προϋπόθεση για την απόλαυση 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ότι οποιαδήποτε νέα στρατηγική πρέπει να θέτει ως 

στόχο κανείς να μην στερείται αυτής της νομικής ικανότητας·  

50. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να ταξινομούν τα δεδομένα ανά μορφή αναπηρίας 

και να συνεργάζονται στενά με την Eurostat για τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων 

σχετικά με τις μορφές αναπηρίας στους διάφορους τομείς· 

51. διαπιστώνει την ανάγκη ύπαρξης ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών· 

52. υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων 

της Επιτροπής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σύμφωνα με το άρθρο 33 

αυτής και για διαβούλευση με τις οργανώσεις εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία· 

° 
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53. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 


