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Τροπολογία  1 

Svetoslav Hristov Malinov,Heinz K. Becker,Alberto Cirio,Peter Jahr 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 

Αναφορών (PETI) λαμβάνει μεγάλο 

αριθμό αναφορών κάθε έτος, οι οποίες 

αναφέρονται στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε 

ολόκληρη την ΕΕ σε σχέση με το σύνολο 

των τομέων που καθορίζονται από την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, 

ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην 

εργασία και την απασχόληση, την 

εκπαίδευση και τη μεταφορά, και τη 

συμμετοχή στην πολιτική, δημόσια και 

πολιτιστική ζωή· 

1. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 

Αναφορών (PETI) λαμβάνει μεγάλο 

αριθμό αναφορών κάθε έτος, για τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα 

με αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ στην 

καθημερινή τους δραστηριότητα σε 

σχέση με οκτώ κύριους τομείς δράσης 

που προσδιορίζονται στην Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για άτομα με αναπηρία, και 

ειδικότερα, όσον αφορά την πρόσβαση 

στην υγεία και την κοινωνική προστασία, 

την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την 

αγορά εργασίας, το δομημένο περιβάλλον 

και τις μεταφορές, τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες, την ενημέρωση και 

επικοινωνία, και τις πολιτιστικές και 

αθλητικές εκδηλώσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Josep-Maria Terricabras 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 

Αναφορών (PETI) λαμβάνει μεγάλο 

αριθμό αναφορών κάθε έτος, οι οποίες 

αναφέρονται στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε 

ολόκληρη την ΕΕ σε σχέση με το σύνολο 

των τομέων που καθορίζονται από την 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, 

ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην 

εργασία και την απασχόληση, την 

εκπαίδευση και τη μεταφορά, και τη 

1. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 

Αναφορών (PETI) λαμβάνει μεγάλο 

αριθμό αναφορών κάθε έτος, οι οποίες 

αναφέρονται στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε 

ολόκληρη την ΕΕ σε σχέση με το σύνολο 

των τομέων που καθορίζονται από την 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, 

ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην 

εργασία και την απασχόληση, την 

εκπαίδευση και τη μεταφορά, και τη 
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συμμετοχή στην πολιτική, δημόσια και 

πολιτιστική ζωή· 

συμμετοχή στην πολιτική, δημόσια και 

πολιτιστική ζωή· σημειώνει ότι η έκθεση 

προόδου σχετικά με την εφαρμογή της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 

αναπηρία (2010-2020) αντικατοπτρίζει 

τις προκλήσεις που παραμένουν σχετικά 

με την έλλειψη πρόσβασης στις 

μεταφορές και την πρόσβαση στο 

δομημένο περιβάλλον· επισημαίνει τον 

σημαντικό αριθμό αναφορών σχετικά με 

το ζήτημα της προσβασιμότητας που έχει 

λάβει η Επιτροπή, και καλεί την 

Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω ένα 

πρότυπο της ΕΕ για την 

προσβασιμότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 

Αναφορών (PETI) λαμβάνει μεγάλο 

αριθμό αναφορών κάθε έτος, οι οποίες 

αναφέρονται στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε 

ολόκληρη την ΕΕ σε σχέση με το σύνολο 

των τομέων που καθορίζονται από την 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, 

ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην 

εργασία και την απασχόληση, την 

εκπαίδευση και τη μεταφορά, και τη 

συμμετοχή στην πολιτική, δημόσια και 

πολιτιστική ζωή· 

1. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 

Αναφορών (PETI) λαμβάνει μεγάλο 

αριθμό αναφορών κάθε έτος, οι οποίες 

αναφέρονται στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε 

ολόκληρη την ΕΕ σε σχέση με το σύνολο 

των τομέων που καθορίζονται από την 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, 

ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην 

εργασία και την απασχόληση, την 

εκπαίδευση και τη μεταφορά, και τη 

συμμετοχή στην πολιτική, δημόσια και 

πολιτιστική ζωή· τονίζει, ειδικότερα, ότι 

οι διακρίσεις αποτελούν το κύριο εμπόδιο 

στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την αναπηρία και την 

προστασία των δικαιωμάτων, δεδομένου 

ότι επηρεάζουν εγκαρσίως όλες οι 

περιοχές που προσδιορίζονται στη 

στρατηγική· 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1α. σημειώνει ότι η ΕΕ ηγείται της 

επικύρωσης των συνθηκών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, και ότι τα άρθρα 21 και 26 

του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ επιβεβαιώνουν την 

αρχή της απαγόρευσης των 

διακρίσεων·καλεί όλα τα κράτη μέλη να 

κυρώσουν τη ΣΗΕΔΑΑ και να 

υπογράψουν το Πρωτόκολλο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1α. τονίζει τη σημασία της ΣΗΕΔΑΑ 

ως εργαλείου για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως για τα 

άτομα με αναπηρία, που αποτελούν 

ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1β. σύμφωνα με τη ΣΗΕΔΑΑ και 
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σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 

προσοχή στα παιδιά με αναπηρίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. επισημαίνει τον προστατευτικό 

ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή 

Αναφορών μέσω της διαδικασίας 

υποβολής αναφορών στο πλαίσιο της ΕΕ 

για την παρακολούθηση της Σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD), και 

τονίζει ότι οι αναφορές που παρέλαβε η 

επιτροπή καταδεικνύουν την ανάγκη να 

υιοθετηθεί μια οριζόντια προσέγγιση περί 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις 

πολιτικές σχετικά με την αναπηρία· 

2. επισημαίνει τον προστατευτικό 

ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή 

Αναφορών μέσω της διαδικασίας 

υποβολής αναφορών (παράλληλα με τον 

Διαμεσολαβητή, ο οποίος ασχολείται για 

την προστασία των πολιτών σε 

περίπτωση κακοδιοίκησης) στη βάση του 

πλαισίου της ΕΕ για την παρακολούθηση 

της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 

τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

(UNCRPD), ώστε ο αναφέρων να μπορεί 

υποβάλει καταγγελία κατά της προσβολής 

αυτών των δικαιωμάτων από τις 

ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές αρχές· 
τονίζει ότι οι αναφορές που παρέλαβε η 

Επιτροπή καταδεικνύουν την ανάγκη να 

υιοθετηθεί μια οριζόντια προσέγγιση των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων στις πολιτικές 

που αφορούν την αναπηρία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Svetoslav Hristov Malinov,Heinz K. Becker,Alberto Cirio,Peter Jahr 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. επισημαίνει τον προστατευτικό 

ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή 

2. επισημαίνει τον προστατευτικό 

ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή 
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Αναφορών μέσω της διαδικασίας 

υποβολής αναφοράς στο πλαίσιο της ΕΕ 

για την παρακολούθηση της σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία (UNCRPD), και 

τονίζει ότι οι αναφορές που παρέλαβε η 

επιτροπή καταδεικνύουν την ανάγκη να 

υιοθετηθεί μια οριζόντια προσέγγιση περί 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις 

πολιτικές σχετικά με τιην αναπηρία· 

Αναφορών μέσω της διαδικασίας 

υποβολής αναφοράς στη βάση του 

πλαισίου της ΕΕ για την παρακολούθηση 

της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 

τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

(UNCRPD), και τονίζει ότι οι αναφορές 

που έχει λάβει η επιτροπή καταδεικνύουν 

την ανάγκη να υιοθετηθεί μια 

αποτελεσματική, οριζόντια προσέγγιση, 

χωρίς διακρίσεις και στη βάση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστε να 

μπορέσουν εφαρμοστούν στην πράξη οι 

πολιτικές για την αναπηρία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Josep-Maria Terricabras 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. επισημαίνει τον προστατευτικό 

ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή 

Αναφορών μέσω της διαδικασίας 

υποβολής αναφοράςστο πλαίσιοτου 

πλαισίου της ΕΕ γιατη σύμβασητων 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία (UNCRPD), και 

τονίζει ότι οι αναφορές που παρέλαβε η 

επιτροπή καταδεικνύουν την ανάγκη να 

υιοθετηθεί μια οριζόντια προσέγγιση περί 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

στιςπολιτικώνσχετικά μετις ειδικές 

ανάγκες· 

2. επισημαίνει τον προστατευτικό 

ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή 

Αναφορών μέσω της διαδικασίας 

υποβολής αναφοράς στη βάση του 

πλαισίου της ΕΕ για την παρακολούθηση 

της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 

τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

(ΣΗΕΔΑΑ/UNCRPD), και τονίζει ότι οι 

αναφορές που παρέλαβε η επιτροπή 

καταδεικνύουν την ανάγκη να υιοθετηθεί 

μια οριζόντια προσέγγιση περί των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων στις πολιτικές 

σχετικά με την αναπηρία· τονίζει το ρόλο 

του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την ενίσχυση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες 

στην ΕΕ και του ρόλου του Οργανισμού 

στην υποστήριξη της εφαρμογής της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· 

Or. en 
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Τροπολογία  10 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2α. επισημαίνει ότι οι αναφορές που 

έτυχαν μεγαλύτερης προσοχής είχαν 

συχνά τη στήριξη οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν 

ανθρώπους με αναπηρίες, και αυτό 

σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να προαχθεί 

και να προβληθεί ο προστατευτικός ρόλος 

και η αποτελεσματικότητα αναφορών που 

έχουν ως έναυσμα την παραβίαση αυτών 

των δικαιωμάτων·εξαίρει τον ρόλο που 

διαδραματίζουν οι οργανώσεις αυτές 

στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των ατόμων με αναπηρία, και θεωρεί ότι 

η αποστολή αυτή θα πρέπει να τύχει 

μεγαλύτερης στήριξης από τα δημόσια 

θεσμικά όργανα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2α. αναγνωρίζει τον ρόλο της 

ΣΗΕΔΑΑ ως εργαλείου για την εγγύηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 

κοινωνική διάσταση, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι τα άτομα με αναπηρίες 

απολαύουν όλων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, τα οποία συχνά 

παραβιάζονται, και χρήζουν μεγαλύτερης 

προστασίας· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2β. σύμφωνα με τις συστάσεις της 

πρώτης αξιολόγησης της ΣΗΕΔΑΑ, 

καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

θεσπίσει ανεξάρτητο μέσο 

παρακολούθησης και αναθεώρησης της 

Σύμβασης, καθώς και έναν διοργανικό 

μηχανισμό συντονισμού, και να 

δημιουργήσει τοπικά σημεία ενημέρωσης 

και οργανισμούς σε κάθε κράτος μέλος, 

τα οποία θα είναι μόνιμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. τονίζει, ειδικότερα, ότι η 

προσβασιμότητα αποτελεί βασική αρχή της 

ΣΗΕΔΑΑ, και προϋπόθεση για την 

άσκηση άλλων δικαιωμάτων που 

κατοχυρώνονται στη 

σύμβαση·υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα 

στην προσβασιμότητα, όπως αυτό 

ορίζονται στο άρθρο 9 της ΣΔΑΑ του 

ΟΗΕ, πρέπει να εφαρμόζεται με 

συγκροτημένο τρόπο για να εξασφαλισθεί 

ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον, τις 

μεταφορές, τις δημόσιες εγκαταστάσεις και 

υπηρεσίες, καθώς και στις τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών· 

3. τονίζει, ειδικότερα, ότι η 

προσβασιμότητα αποτελεί βασική αρχή της 

ΣΗΕΔΑΑ, και προϋπόθεση για την 

άσκηση άλλων δικαιωμάτων που 

κατοχυρώνονται στη σύμβαση· 

υπογραμμίζει ότι σημαντικός αριθμός 

αναφορών εκ μέρους των ευρωπαίων 

πολιτών αφορούν την έλλειψη 

προσβασιμότητας ή την παρουσία 

αρχιτεκτονικών εμποδίων· τονίζει ότι το 

δικαίωμα στην προσβασιμότητα, όπως 

αυτό ορίζονται στο άρθρο 9 της ΣΔΑΑ του 

ΟΗΕ, πρέπει να εφαρμόζεται με 

συγκροτημένο τρόπο για να εξασφαλισθεί 

ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον, τις 
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μεταφορές, τις δημόσιες εγκαταστάσεις και 

υπηρεσίες, καθώς και στις τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Svetoslav Hristov Malinov,Heinz K. Becker,Alberto Cirio,Peter Jahr 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. τονίζει, ειδικότερα, ότι η 

προσβασιμότητα αποτελεί βασική αρχή της 

ΣΗΕΔΑΑ, και προϋπόθεση για την 

άσκηση άλλων δικαιωμάτων που 

κατοχυρώνονται στη 

σύμβαση·υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα 

στην προσβασιμότητα, όπως αυτό 

ορίζονται στο άρθρο 9 της ΣΔΑΑ του 

ΟΗΕ, πρέπει να εφαρμόζεται με 

συγκροτημένο τρόπο για να εξασφαλισθεί 

ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον, τις 

μεταφορές, τις δημόσιες εγκαταστάσεις και 

υπηρεσίες, καθώς και στις τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών· 

3. τονίζει, ειδικότερα, ότι η 

προσβασιμότητα αποτελεί βασική αρχή της 

ΣΗΕΔΑΑ, και προϋπόθεση για την 

άσκηση άλλων δικαιωμάτων που 

κατοχυρώνονται στη σύμβαση· 

υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στην 

προσβασιμότητα, όπως αυτό ορίζονται στο 

άρθρο 9 της ΣΔΑΑ του ΟΗΕ, πρέπει να 

εφαρμόζεται με συγκροτημένο τρόπο για 

να εξασφαλισθεί ότι τα άτομα με 

αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στο περιβάλλον, τις μεταφορές, τις 

δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, 

καθώς και στις τεχνολογίες πληροφοριών 

και επικοινωνιών· καλεί την Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η 

προσβασιμότητα θα αποτελεί υψηλή 

προτεραιότητα και θα είναι αρτιότερα 

ενσωματωμένη σε όλους τους τομείς 

πολιτικής για την αναπηρία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  15 

Eleonora Evi,Laura Agea 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3α. υπενθυμίζει ότι η επιτροπή της 

ΣΗΕΔΑΑ, στις καταληκτικές 
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παρατηρήσεις της, σημείωσε με 

επικριτικό τρόπο ότι τα μέτρα λιτότητας 

που ενέκριναν η ΕΕ και τα κράτη μέλη 

επιδείνωσαν το βιοτικό επίπεδο των 

ατόμων με αναπηρίες, γεγονός που 

οδήγησε σε υψηλότερα επίπεδα φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και 

σε περικοπές στις υπηρεσίες κοινωνικής 

πρόνοιας και υποστήριξης των 

οικογενειών, καθώς και τις υπηρεσίες σε 

επίπεδο κοινότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3α. σημειώνει ότι, βάσει του άρθρου 4 

της ΣΗΕΔΑΑ, πρέπει να προωθηθεί η 

αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

και της νομοθεσίας των κρατών μελών 

για τα άτομα με αναπηρίες προκειμένου 

να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνισή 

τους σε όλους τους τομείς·τονίζει ότι θα 

πρέπει να συμπεριληφθεί στα μέτρα που 

θα ληφθούν, η θέσπιση ενιαίας 

ταξινόμησης και κλίμακας σε επίπεδο 

ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3β. καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στα 
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ευρωπαϊκά σχολεία, από μικρή ηλικία, με 

μια προληπτική και μακροπρόθεσμη 

προσέγγιση για τα άτομα με αναπηρίες, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΣΗΕΔΑΑ 

για την πολύπλευρη εκτίμηση των 

ατομικών αναγκών, και την ενσωμάτωση 

των παιδιών με αναπηρία, καθώς και την 

παροχή κατάλληλων και εύλογων 

προσαρμογών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Eleonora Evi,Laura Agea 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3β. ζητεί την άμεση κατάργηση όλων 

των μέτρων λιτότητας και καλεί τόσο την 

ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

την απαραίτητη νομοθεσία ώστε να 

συμμορφωθούν με συνέπεια στις 

απιτήσεις της ΣΗΕΔΑΑ, εξασφαλίζοντας, 

μεταξύ άλλων, επαρκή επίπεδα 

αναπηρικών επιδομάτων, υπηρεσίες σε 

επίπεδο κοινότητας, κατάλληλες 

υπηρεσίες υγείας και προγράμματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής 

ποιότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Eleonora Evi,Laura Agea 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4α. υπογραμμίζει ότι το Δικαστήριο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην απόφασή 

του της 14ης Φεβρουαρίου 2017, ανέφερε 

ότι η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα 
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για τη σύναψη της Συνθήκης του 

Μαρακές, δεδομένου ότι το περιεχόμενο 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 

Συνθήκη του Μαρακές εμπίπτει σε τομέα 

που καλύπτεται ήδη σε μεγάλο βαθμό από 

τους κοινούς κανόνες της Ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους για 

την εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά 

με την αναπηρία·τονίζει ότι η εναρμόνιση 

αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην 

προώθηση και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία 

εντός των κρατών μελών, όπως η 

αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας, 

των δικαιωμάτων και των ενισχύσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4α. σημειώνει ότι σύμφωνα με τις 

συστάσεις του ΟΗΕ, οι οργανώσεις των 

ατόμων με αναπηρίες πρέπει να 

συμμετέχουν σε όλα τα στάδια των 

διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων·υπενθυμίζει ότι πρέπει να 

θεσπιστεί ένας διάλογος με τα άτομα με 

αναπηρίες· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4β. ζητεί από την Επιτροπή πρέπει να 

εκπονήσει έκθεση σχετικά με τον 

αντίκτυπο για τα άτομα με αναπηρίες των 

κυριότερων πολιτικών της ΕΕ και των 

επενδυτικών ταμείων της, και να 

προωθήσει τη συμμετοχή των 

οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες 

στον σχεδιασμό τους, ιδίως όσον αφορά 

τα διαρθρωτικά ταμεία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 γ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4γ. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

και να ενισχύσει τη χρήση των 

διαρθρωτικών ταμείων από τα κράτη 

μέλη, με σκοπό να αναπτυχθούν 

κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 

για τα άτομα με αναπηρία και να 

διασφαλιστεί η μετάβαση από τις 

υπηρεσίες ιδρυματικής μέριμνας στις 

υπηρεσίες φροντίδας που βασίζονται στις 

κοινότητες·είναι απαραίτητο να ληφθούν 

μέτρα διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 

διαρθρωτικά ταμεία από τις υπηρεσίες 

στήριξης των ατόμων με αναπηρίες, και 

ιδίως τις υπηρεσίες που απευθύνονται σε 

παιδιά και οικογένειες, και όσες 

αποσκοπούν στην πρόληψη της 

ιδρυματοποίησης· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

5. επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

Αναφορών προσεγγίζει τακτικά ζητήματα 

σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων με 

αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα, όπως 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της 

ΣΗΕΔΑΑ, και διατηρεί ισχυρό έλεγχο της 

διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης στα 

κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 

Αναφορών πραγματοποίησε διερευνητική 

αποστολή στη Σλοβακία, τον Σεπτέμβριο 

του 2016, για να αναζητήσει πληροφορίες 

σχετικά με τη χρησιμοποίηση των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) όσον αφορά 

τη διευκόλυνση της μετάβασης από την 

ιδρυματική φροντίδα των ατόμων με 

αναπηρίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο 

κοινότητας· 

5. επισημαίνει ότι στην Επιτροπή 

Αναφορών τακτικά εξετάζονται ζητήματα 

σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων με 

αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα, όπως 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της 

ΣΗΕΔΑΑ, και η επιτροπή ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη πιο ανοικτών προς όλους 

κοινοτήτων, άλλά και συστήματα 

ιδρυματικής μέριμνας όπου είναι 

απαραίτητο, έτσι ώστε και στις δύο 

περιπτώσεις τα άτομα με αναπηρία, να 

μπορούν να λαμβάνουν την κατάλληλη 

στήριξη και βοήθεια σε ολόκληρη την 

ΕΕ, μέσω της προαγωγής του στόχου για 

μεγαλύτερη αυτονομία με βάση τις 

δυνατότητες του κάθε ατόμου· 
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών 

πραγματοποίησε διερευνητική αποστολή 

στη Σλοβακία, τον Σεπτέμβριο του 2016, 

για να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με 

τη χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

(ΕΔΕΤ) όσον αφορά τη διευκόλυνση της 

μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα 

των ατόμων με αναπηρίες σε υπηρεσίες σε 

επίπεδο κοινότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 
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 5α. είναι αναγκαίο να παρέχεται η 

κατάλληλη πληροφόρηση στα άτομα με 

αναπηρίες σχετικά με τα δικαιώματά 

τους, καθώς και να διασφαλίζεται η 

πλήρης συμμετοχή τους σε όλες τις 

πολιτικές και τα μέτρα που ενδέχεται να 

τα επηρεάσουν, συμπεριλαμβανομένου 

ενός μηχανισμού καταγγελιών, και πρέπει 

να αποδίδεται προτεραιότητα στη 

συμμετοχή των παιδιών με αναπηρίες 

και, όπου αυτές υφίστανται, στις 

οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5α. επισημαίνει ότι στην Ευρώπη, το 

30 % των ατόμων με αναπηρία είναι σε 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού, και ότι υπάρχει ένα σαφές 

χάσμα μεταξύ των ποσοστών 

απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία 

(48,7 %) και των άλλων ατόμων 

(72,5 %)·υπό το πρίσμα των ανωτέρω, 

τονίζει τη σημασία μιας συνολικής 

στρατηγικής για την απασχόληση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5β. υπογραμμίζει ότι τα παιδιά με 

αναπηρίες αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα 

προβλήματα, και τονίζει ότι θα πρέπει να 
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καταβληθούν προσπάθειες για την 

εξάλειψη όλων των εμποδίων και των 

φραγμών με σκοπό την πλήρη αυτονομία 

τους και την παροχή ίσων 

ευκαιριών·θεωρεί ότι είναι απαραίτητη, 

προς τούτο, η συμμετοχή τους στη 

διαμόρφωση των πολιτικών που τα 

αφορούν·για τον σκοπό αυτό, ενθαρρύνει 

την υιοθέτηση μέσων που θα επιτρέπουν 

στα παιδιά με αναπηρίες να κάνουν 

γνωστές τις απόψεις τους και θα 

εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5β. τονίζει ότι, για να καταστεί αυτό 

δυνατόν, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για 

την παροχή στα άτομα με αναπηρία της 

κατάλληλης κοινωνικής στήριξης, και να 

τεθεί στο επίκεντρο αυτής της δράσης η 

δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, 

κατάλληλης φροντίδας, και προστασίας 

της υγείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5γ. υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα 

που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και 

την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως η 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τα αγαθά και 

τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
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τραπεζικών υπηρεσιών και της 

απασχόλησης, η υγεία και το δικαίωμα 

του εκλέγειν, πρέπει να διασφαλίζονται 

για τα άτομα με αναπηρίες που 

στερούνται της νομικής τους 

ικανότητας·επισημαίνει ότι θα πρέπει να 

καταβληθούν προσπάθειες για να 

προωθηθούν η συλλογή δεδομένων, η 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών και η 

διαβούλευση με εκπροσώπους των 

οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες, 

σύμφωνα με το άρθρο 12 της 

ΣΗΕΔΑΑ·τονίζει ότι οι περιοριστικές 

ερμηνείες στη νομοθεσία των κρατών 

μελών όσον αφορά τις νομικές εγγυήσεις 

για το δικαίωμα ψήφου πρέπει να 

αναθεωρηθούν στις περιπτώσεις όπου 

στερούν από τα άτομα με ψυχοκοινωνικές 

αναπηρίες την άσκηση του δικαιώματος 

αυτού σύμφωνα με το άρθρο 29 της 

ΣΗΕΔΑΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  30 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5γ. τονίζει ότι ένα χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης μπορεί να είναι πηγή 

κοινωνικού αποκλεισμού και ότι μόνο το 

27,8 % των ατόμων με αναπηρία έχουν 

ολοκληρώσει ανώτερες 

σπουδές·υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα 

στην μελέτη, σε ένα καλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, και στην πρόσβαση σε 

σχολεία και πανεπιστήμια δεν πρέπει να 

υπόκειται σε διακρίσεις και πρέπει να 

κατοχυρώνεται και να προάγεται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 
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Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 δ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5δ. υπογραμμίζει ότι τα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα θα πρέπει να 

διασφαλίσουν την προσβασιμότητα των 

εγγράφων και υπηρεσιών ΤΠ για τα 

άτομα με αναπηρία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 ε (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5ε. τονίζει ότι οι δημόσιες διοικήσεις 

των κρατών μελών, και ιδίως οι τοπικές 

αρχές που βρίσκονται πιο κοντά στους 

πολίτες και τις καθημερινές τους 

ανάγκες, θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη 

μέγιστη προσβασιμότητα των υπηρεσιών 

τους, εγγράφων και πρακτικών για τα 

άτομα με αναπηρία·υπογραμμίζει ότι τα 

μέτρα αυτά πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που 

παρέχονται μέσω διαδικτύου και 

ιστοσελίδων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  33 

Svetoslav Hristov Malinov,Heinz K. Becker,Alberto Cirio,Peter Jahr 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

6. υπογραμμίζει την κομβική σημασία 6. υπογραμμίζει την κομβική σημασία 
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του δικαιώματος όλων των ατόμων με 

αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα, και καλεί 

την Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση των 

ΕΔΕΤ από τα κράτη μέλη, με σκοπό να 

αναπτυχθούν κοινωνικές υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας για τα άτομα με 

αναπηρία, καθώς και την υλοποίηση της 

διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης. 

του δικαιώματος όλων των ατόμων με 

αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα, και καλεί 

την Επιτροπή να ενισχύσει τη βέλτιστη 

χρήση των ΕΔΕΤ από τα κράτη μέλη, με 

σκοπό να αναπτυχθούν κοινωνικές 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τα άτομα 

με αναπηρία, υλοποιώντας διαδικασίες 

αποϊδρυματοποίησης, αυξάνοντας την 

ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας 

και προωθώντας τις ίσες ευκαιρίες σε 

περιφερειακό, εθνικό, και ευρωπαϊκό 

επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  34 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

6. υπογραμμίζει την κομβική σημασία 

του δικαιώματος όλων των ατόμων με 

αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα, και καλεί 

την Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση των 

ΕΔΕΤ από τα κράτη μέλη, με σκοπό να 

αναπτυχθούν κοινωνικές υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας για τα άτομα με 

αναπηρία, καθώς και την υλοποίηση της 

διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης. 

6. υπογραμμίζει την κομβική σημασία 

του δικαιώματος όλων των ατόμων με 

αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα, και καλεί 

την Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση των 

ΕΔΕΤ από τα κράτη μέλη, με σκοπό να 

αναπτυχθούν κοινωνικές υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας για τα άτομα με 

αναπηρία, καθώς και την υλοποίηση της 

διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης, εφόσον 

ζητείται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6α. σημειώνειι ότι στα άτομα με 

αναπηρία πρέπει να διασφαλίζεται η 

ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων 
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πολιτών και ότι, προς τούτο, τα κράτη 

μέλη πρέπει να κατοχυρώσουν την 

αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασής 

τους και των κοινωνικών δικαιωμάτων 

τους σύμφωνα με το άρθρο 18 της 

ΣΗΕΔΑΑ·τονίζει ότι τα άτομα με 

αναπηρίες πρέπει να είναι σε θέση να 

ταξιδεύουν εκτός των χωρών τους και να 

απολαμβάνουν των πλεονεκτημάτων της 

πρόσβασης στον πολιτισμό, τα μέσα 

μεταφοράς και τον αθλητισμό·σημειώνει 

ότι πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα 

και άλλων πλεονεκτημάτων και να 

προωθηθεί η αμοιβαία αναγνώρισή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6α. υπενθυμίζει τον ρόλο της 

διακομματικής κοινοβουλευτικής ομάδας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 

εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής 

για την αναπηρία, σύμφωνα με τη 

σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, που 

αποτελεί μια πλατφόρμα στην οποία 

συναντώνται ευρωβουλευτές και 

βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων, και 

εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών 

και οργανώσεων, τόσο σε εθνικό όσο και 

σε τοπικό επίπεδο·σημειώνει ότι η 

διακομματική ομάδα είναι ένα 

προνομιακό φόρουμ για την προώθηση 

συζητήσεων και την ανταλλαγή απόψεων, 

με σκοπό την προώθηση της υλοποίησης 

της στρατηγικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Eleonora Evi,Laura Agea 
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Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6α. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 

δρομολογηθεί μια ολοκληρωμένη και 

οριζόντια επανεξέταση της νομοθεσίας 

της ΕΕ για να διασφαλιστεί η πλήρης 

εναρμόνιση με τις διατάξεις της 

ΣΗΕΔΑΑ, και η εφαρμογή μιας 

δημοκρατικής και συμμετοχικής 

διαδικασίας με στόχο την πλήρη και 

άμεση συμμετοχή των 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 

ατόμων με αναπηρία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6β. τονίζει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για τα άτομα με αναπηρίες 

η δωρεάν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, και 

να μην αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση 

αυτή η οικονομική τους κατάσταση 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6β. ζητεί να διανοιχθούν οι 

κατάλληλοι δίαυλοι για την ενίσχυση της 

συμμετοχής των οργανώσεων των 
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ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να 

επιτευχθεί η πλήρης συμμετοχή τους στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 γ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6γ. τονίζει τη σημασία της μέγιστης 

κινητικότητας και προσβασιμότητας ως 

κατευθυντήριο προσανατολισμό που 

πρέπει να εφαρμόζεται και να τηρείται 

στο πλαίσιο της εφαρμογής της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 

αναπηρία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 γ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6γ. η στρατηγική για την ψηφιακή 

ενιαία αγορά πρέπει να εφαρμόζεται κατά 

τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 

πρόσβασή σε όλες τις πτυχές από τα 

άτομα με αναπηρίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 δ (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6δ. επισημαίνει ότι ο οριζόντιος 

χαρακτήρας της κινητικότητας και της 

προσβασιμότητας είναι προαπαιτούμενα 

για την πλήρη απόλαυση ενός ευρέος 

φάσματος δικαιωμάτων και ελευθεριών, 

όπως η δυνατότητα μετακίνησης και 

ταξιδιών στην επικράτεια των κρατών 

μελών, το δικαίωμα στον πολιτισμό και 

τον αθλητισμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 δ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6δ. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα να διασφαλίσουν την 

προσβασιμότητα όλων των δικτυακών 

τόπων και εγγράφων σε άτομα με 

αισθητηριακές διαταραχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 ε (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6ε. τονίζει ότι η δικαιοπρακτική 

ικανότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη 

διατήρηση της προσωπικής αυτονομίας, 

και οιοσδήποτε περιορισμός της και 

αντιπροσώπευσης από νόμιμο κηδεμόνα, 

θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή κριτήρια, 

εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ, και ότι θα 

πρέπει σε τακτές περιόδους αυτή η 
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ανάγκη μακροπρόθεσμης νομικής 

εκπροσώπησης να επανεξετάζεται, όπως 

και η καταλληλότητα του εκάστοτε 

νόμιμου κηδεμόνα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 ε (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6ε. θεωρεί ότι σημαντικός αριθμός 

ατόμων με αναπηρίες δεν γνωρίζουν τα 

δικαιώματά τους και τους τρόπους με 

τους οποίους μπορούν να τα 

απολαμβάνουν·ζητεί από την Επιτροπή 

να δρομολογήσει, ως πρώτο βήμα, μια 

ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά 

με τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία, και να προωθήσει την αύξηση 

της πληροφόρησης και της 

ευαισθητοποίησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 στ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6στ. επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των αναφορών που υποβάλλονται 

από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αφορούν τις δυσκολίες κατά την 

εφαρμογή των διαδικασιών, την 

αναγνώριση και τις καθυστερήσεις στις 

πληρωμές των συντάξεων αναπηρίας από 

τις αρμόδιες διοικητικές 

υπηρεσίες·υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την αναπηρία και ο 
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συναφής προς αυτήν τομέας της 

κοινωνικής προστασίας πρέπει να δώσει 

ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα αυτά, 

σύμφωνα με το άρθρο 28 της ΣΗΕΔΑΑ 

σχετικά με το επαρκές επίπεδο διαβίωσης 

και κοινωνικής προστασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 στ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6στ. τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 

η αναγκαία κοινωνική υποστήριξη 

προκειμένου να παρέχεται στα άτομα με 

αναπηρία, και ιδίως τα άτομα με 

ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, η δυνατότητα 

να ασκούν τα δικαιώματά τους και 

απολαύουν πλήρους αυτονομίας·σε αυτό 

το πλαίσιο, σημειώνει ότι πρέπει να 

αποφεύγεται η ιδρυματοποίηση των 

ατόμων αυτών και να λαμβάνονται μέτρα 

ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπόκεινται 

σε θεραπεία χωρίς τη συγκατάθεσή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 ζ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6ζ. σημειώνει ότι πρέπει να 

εξασφαλίζεται η πρόσβαση χωρίς 

διακρίσεις σε συστήματα υγείας και 

υγειονομικής περίθαλψης στα άτομα με 

αναπηρία, και να δίδεται η δέουσα 

προσοχή στις δυσκολίες που ενδέχεται να 

ανακύψουν στο πλαίσιο της θεραπείας 
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αυτών των ασθενών·τονίζει ότι πρέπει, 

ιδίως, να διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις 

πρόσβαση στη σεξουαλική και την 

αναπαραγωγική υγεία, και δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να επιβάλεται η 

αναγκαστική άμβλωση ή στείρωση χωρίς 

συγκατάθεση·σημειώνει ότι τα 

συστήματα υγείας πρέπει επίσης να 

διασφαλίζουν τον εντοπισμό, την 

αναφορά και την πρόληψη της 

σεξουαλικής βίας ή/και κακοποίησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  49 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 ζ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6ζ. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει 

πολιτικές και προγράμματα που θα έχουν 

ως στόχο ειδικά τα παιδιά με 

αναπηρίες·τονίζει ότι οι εν λόγω πολιτικές 

δεν θα πρέπει να εστιάζουν μόνο στην 

άρση των αρχιτεκτονικών φραγμών και 

εμποδίων στην κινητικότητα, αλλά και 

στην καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού, καθώς και στην προώθηση 

και διασφάλιση ίσων ευκαιριών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 η (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6η. σημειώνει ότι πρέπει να 

λαμβάνεται η εν επιγνώσει συγκατάθεση 

των ατόμων με αναπηρία για κάθε είδους 

ιατρική πράξη που το απαιτεί ,και ότι 
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πρέπει να προβλέπονται, ως εκ τούτου, 

όλα τα αναγκαία μέτρα που διασφαλίζουν 

την πρόσβαση των ατόμων αυτών σε 

πληροφορίες, καθώς και την κατανόηση 

των πληροφοριών αυτών·τονίζει ότι η εν 

λόγω συγκατάθεση πρέπει να δίνεται από 

το ίδιο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, εκ 

των προτέρων και έχοντας πλήρη γνώση 

των γεγονότων, με την υποστήριξη όλων 

των αναγκαίων μηχανισμών που 

διασφαλίζουν τη συμμορφωση με τις 

αρχές αυτές·σημείωνει ότι, ομοίως, 

πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα 

μέτρα για τα άτομα με ψυχοκοινωνικές 

αναπηρίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Michela Giuffrida 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 η (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6η. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 

τη δέσμευσή της υπέρ των γονέων και 

των ατόμων που παρέχουν φροντίδα σε 

άτομα με αναπηρία μέσω προγραμμάτων 

και συναφών πολιτικών·τονίζει την 

ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 

προκειμένου να διευκρινιστεί το 

καθεστώς αυτών των ατόμων, η 

προστασία των δικαιωμάτων και η 

πρόσβαση σε μια φυσιολογική ζωή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 θ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 
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 6θ. σημειώνει ότι πρέπει να 

διασφαλιστεί ότι τα συστήματα ιατρικής 

ασφάλισης δεν εισάγουν διακρίσεις κατά 

των ατόμων με αναπηρία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 ι (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6ι. επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος της 

οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική 

περίθαλψη για τα άτομα με αναπηρίες θα 

πρέπει να αξιολογηθεί· 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 ια (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6ια. υπογραμμίζει ότι οι ανισότητες 

είναι ιδιαίτερα εμφανείς στον τομέα της 

απασχόλησης, έχοντας υπόψη ότι 48 % 

περίπου των ατόμων με αναπηρία στην 

ΕΕ εργάζονται και μόνο το 27,8 % έχει 

ολοκληρώσει την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, γεγονός που συνεπάγεται 

υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας·καλεί την 

Επιτροπή να προβεί σε οριζόντια 

αξιολόγηση του αντικτύπου όλων των 

πολιτικών της στον τομέα της 

απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες, 

και ιδίως της ευρωπαϊκής πολιτικής για 

την απασχόληση· 

Or. en 
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Τροπολογία  55 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 ιβ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6ιβ. σημειώνει ότι πρέπει να 

αναθεωρηθεί ο κανονισμός για τις 

αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές 

επιβατών ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν 

εφαρμόζονται φυσικού ή οικονομικού 

χαρακτήρα διακρίσεις εις βάρος των 

επιβατών με αναπηρίες, και ότι όλα τα 

σχετικά εμπόδια έχουν αρθεί· 

Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Soledad Cabezón Ruiz,Michela Giuffrida,Virginie Rozière 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 ιγ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6ιγ. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 

εφαρμοστεί η σύσταση του ΟΗΕ για την 

ανάγκη να ενσωματωθεί η προοπτική του 

φύλου σε όλες τις πολιτικές για τα άτομα 

με αναπηρίες, και ιδίως στις πολιτικές για 

την καταπολέμηση της βίας λόγω 

φύλου·απευθύνει έκκληση για στοχευμένη 

δράση για την προώθηση της 

χειραφέτησης των γυναικών με 

αναπηρίες, καθώς και για την ανάπτυξη 

μιας στρατηγικής με γνώμονα το φύλο για 

τις γυναίκες με αναπηρία· 

Or. en 

 


