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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ) η Ένωση οφείλει, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών 

και δράσεων της, να καταπολεμά κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας (άρθρο 10) και έχει την 

εξουσία να θεσπίζει νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων 

(άρθρο 19)· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 21 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν ρητώς τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και 

προβλέπουν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην απάντησή της στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης 

Σεπτεμβρίου 2011 «Η Ευρώπη, ο υπ’ αριθμόν 1 τουριστικός προορισμός στον κόσμο – 

ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό»1, η οποία εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή στις 13 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη διασφάλισης 

μιας συνεχούς αλυσίδας υπηρεσιών προσβάσιμων σε όλους (συγκοινωνία, στέγαση, 

εστίαση και αξιοθέατα), και έχει αρχίσει να δρομολογεί δράσεις προς αυτήν την 

κατεύθυνση, προκειμένου να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, να βελτιώσει την απόδοση 

του τουριστικού τομέα και εν τέλει να αυξήσει την ποιότητα των τουριστικών 

εγκαταστάσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρίες· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, λειτουργική 

διαφορετικότητα και μειωμένη κινητικότητα στους τομείς των μεταφορών, της 

κινητικότητας και του τουρισμού αντιστοιχούν σε επιχειρηματικές ευκαιρίες καινοτομίας 

για παροχή υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας και μπορούν να 

οδηγήσουν σε καταστάσεις επωφελείς για όλους για την εξυπηρέτηση των ατόμων με 

οποιασδήποτε μορφής αναπηρία (ενδεικτικά αναφέρονται τα άτομα με μειωμένη 

κινητικότητα, οι τυφλοί, οι κωφοί, οι βαρήκοοι, τα άτομα με αυτισμό, τα άτομα με 

διανοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες κ.λπ.), καθώς και για όλους τους άλλους 

χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών στο πνεύμα του «καθολικού σχεδιασμού»·  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία ή 

λειτουργική διαφορετικότητα, δηλ. το ένα έκτο του πληθυσμού· 

1. προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν καλύτερα για τις ανάγκες των 

ατόμων με αναπηρίες, και να λαμβάνουν αυτές τις ανάγκες συνεχώς υπόψη όταν 

επανεξετάζουν τους κανονισμούς της ΕΕ, όπως αυτούς για τα δικαιώματα των επιβατών 

σε διάφορους τρόπους μεταφοράς (κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 και (ΕΚ) αριθ. 

261/2004 σχετικά με τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1371/2007 σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 

σχετικά με τις πλωτές μεταφορές και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 για τις μεταφορές 

με λεωφορεία και πούλμαν), και όταν θεσπίζονται νέες νομοθετικές διατάξεις, για 

                                                 
1 ΕΕ C 56E, 26.2.2013, σ. 41. 
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παράδειγμα για τα δικαιώματα των επιβατών σε πολυτροπικά ταξίδια· τονίζει το γεγονός 

ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια το 2010 στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020 

2. καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα 

δικαιώματα των επιβατών και να εναρμονίσει το έργο των εθνικών φορέων επιβολής, και 

καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας 

της ΕΕ που αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας στις μεταφορές σε τοπικό, 

περιφερειακό και κρατικό επίπεδο για λόγους μεταφοράς και τουρισμού 

(συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών με λεωφορεία και ταξί, των δημόσιων μέσων 

μεταφοράς σε πόλεις, και των μεταφορών με σιδηροδρόμους, αεροπλάνα και πλωτά μέσα, 

και συμπεριλαμβανομένων επίσης των σιδηροδρομικών σταθμών, των αερολιμένων και 

των λιμένων) και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια, για 

παράδειγμα με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των σχετικών φορέων επιβολής στο 

πλαίσιο της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν 

ουσιαστικά και ίσα δικαιώματα για όλους τους επιβάτες με αναπηρία σε ολόκληρη την 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της προσβασιμότητας και του καθορισμού προδιαγραφών, της 

εναρμόνισης, των τεχνικών απαιτήσεων, των κινήτρων για τις επιχειρήσεις, της 

συνδικαλιστικής πολιτικής και των συλλογικών διαπραγματεύσεων· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να διασαφηνίσει τις ευθύνες καθενός από τους φορείς που 

εμπλέκονται στη φροντίδα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ιδίως όταν πρόκειται 

για τη μετεπιβίβασή τους από το ένα μέσο μεταφοράς στο άλλο, και να ενημερώσει το 

Κοινοβούλιο για τη συμμετοχή των ενώσεων των ατόμων με αναπηρίες και για τον ρόλο 

τους στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών· 

4.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σημειώσουν πρόοδο στην Ευρωπαϊκή 

στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες 2010-2020· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση της εν λόγω στρατηγικής, που αναμενόταν να υποβληθεί το 

2015, αναβλήθηκε, και ζητεί από την Επιτροπή να ολοκληρώσει και να δημοσιεύσει την 

αξιολόγηση το συντομότερο δυνατό· 

5. είναι ιδιαίτερα πεπεισμένο για τα πλεονεκτήματα των κοινών κανόνων προσβασιμότητας 

σε επίπεδο ΕΕ και, ως εκ τούτου, προσβλέπει στην ταχεία έγκριση της πρότασης της 

Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα1· 

6. τονίζει την ανάγκη να εγκριθεί η Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα, η σημασία 

της οποίας είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται 

με την προσβασιμότητα για άτομα μειωμένης κινητικότητας στους τομείς των 

μεταφορών, της κινητικότητας και του τουρισμού και εξασφαλίζοντας ότι τα άτομα με 

αναπηρίες θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε μεταφορές επιβατών με αεροπορικά μέσα, 

λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, δικτυακούς τόπους, κινητές υπηρεσίες βάσει 

συσκευών, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τερματικά 

αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων 

που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς· 

7. αναγνωρίζει ότι είναι προτιμότερο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να 

συμμορφωθούν με τις τυποποιημένες απαιτήσεις της ΕΕ παρά να προσαρμόζονται σε 

                                                 
1 COM(2015)0615. 



 

AD\1092640EL.doc 5/8 PE569.624v02-00 

 EL 

αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι τα προϊόντα 

τουρισμού και οι υπηρεσίες τουρισμού διασυνοριακού χαρακτήρα δεν καλύπτονται από 

την πρόταση για Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα· τονίζει το γεγονός ότι δεν 

ελήφθησαν περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ αναφορικά με τις τουριστικές εγκαταστάσεις 

και υπηρεσίες, προκειμένου να εναρμονιστεί σταδιακά η ταξινόμηση των υπηρεσιών 

στέγασης, λαμβανομένων υπόψη κριτηρίων προσβασιμότητας· 

8. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει την κύρωση από πλευράς ΕΕ του προαιρετικού 

πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρίες, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να διεκδικούν καλύτερα τα 

δικαιώματά τους, ιδίως όσον αφορά την έλλειψη πρόσβασής τους σε υπηρεσίες 

μεταφορών αλλά και κάποιες πτυχές του δομημένου περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών εγκαταστάσεων και της στέγασης· 

9. τονίζει ότι η άνευ εμποδίων ελεύθερη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες των μεταφορών, 

στα οχήματα, στις υποδομές και τους διατροπικούς συναιτικούς κόμβους, προ πάντων 

στις αγροτικές περιοχές, αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση των συστημάτων 

κινητικότητας τα οποία δεν έχουν ενσωματωμένες διακρίσεις· τονίζει, από αυτή την 

άποψη, ότι τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες 

και ότι πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια προκειμένου να καταστούν 

προσβάσιμες τόσο οι υπηρεσίες, τα οχήματα και οι υποδομές μεταφορών και τουρισμού· 

υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» προσφέρει τη δυνατότητα 

χρηματοδότησης ύψους έως και 10 % του κόστους προσαρμογής για δράσεις σε αστικές 

περιοχές και δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με κάποια 

μορφή αναπηρίας· 

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύει στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με την 

χρήση των πόρων για το ΔΕΔ-Μ πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των δράσεων και 

σχετικά με το ύψος των πόρων που χορηγήθηκαν από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» και άλλα ταμεία της ΕΕ για την προσαρμογή των υποδομών για τα άτομα με 

αναπηρίες· ζητεί, επίσης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα προώθησης ώστε 

να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή στα έργα προσαρμογής των υποδομών για τα άτομα 

με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών εκδηλώσεων και κοινοποιήσεων 

προς δυνητικούς φορείς προώθησης· 

11. επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της χρηματοδότησης δράσεων σε αστικές 

περιοχές, όπου πραγματοποιούνται οι περισσότερες μετεπιβιβάσεις μεταξύ διαφορετικών 

μέσων μεταφοράς, και όπου τα άτομα με κινητική δυσλειτουργία αντιμετωπίζουν τις 

περισσότερες δυσκολίες· 

12. υπογραμμίζει τη σημασία της προσβασιμότητας για να καθίσταται δυνατόν στα άτομα με 

αναπηρία να αξιοποιούν πλήρως την ευρωπαϊκή τουριστική προσφορά· 

13. υπογραμμίζει ότι οι συνεπώς προσβάσιμες μορφές θα πρέπει να έχουν πρώτη 

προτεραιότητα στο θεματολόγιο των πολιτικών για την αγορά στον τομέα της ψηφιακής 

κινητικότητας, και θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση για όλα τα άτομα με 

οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας, χρησιμοποιώντας προσβάσιμες γλώσσες, μορφές και 

τεχνολογίες κατάλληλες για διαφορετικά είδη αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένης της 

νοηματικής γλώσσας, του κώδικα Μπράιγ, των συστημάτων υποβοηθούμενης και 

εναλλακτικής επικοινωνίας, και άλλων προσβάσιμων μέσων, καταστάσεων και μορφών 
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επικοινωνίας της επιλογής του ατόμου, όπως είναι η ευανάγνωστη γλώσσα, οι υπότιτλοι 

και τα προσωπικά γραπτά μηνύματα για ταξιδιωτικές πληροφορίες, κράτηση και έκδοση 

εισιτηρίων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνεται χρήση περισσότερων του ενός 

αισθητηριακών διαύλων· παροτρύνει την Επιτροπή αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και 

υπηρεσίες μεταφορών να θεσπίσει τους κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης και 

ελέγχου που θα διασφαλίζουν ότι και οι υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών θα είναι 

προσβάσιμες και θα προσφέρουν βοηθητικές συσκευές για τα άτομα με αναπηρίες σε όλα 

τα κράτη μέλη· 

14. τονίζει ότι πρέπει να δίνεται στα άτομα με αναπηρία η δυνατότητα να ενημερώνονται για 

τις πολυτροπικές και διασυνοριακές μεταφορές, οι οποίες τους παρέχουν μετακίνηση από 

το σπίτι απ’ ευθείας στον προορισμό τους, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να 

επιλέξουν την πιο βιώσιμη, την πιο οικονομική και την ταχύτερη επιλογή και να μπορούν 

να κάνουν κράτηση και να πληρώσουν ηλεκτρονικά·  

15. ζητεί να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες για το ταξίδι σε πραγματικό χρόνο, ώστε τα 

άτομα με αναπηρίες να μπορούν να ενημερώνονται για ενδεχόμενα προβλήματα, καθώς 

και για εναλλακτικές δυνατότητες μετακίνησης πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού· 

16. χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας· καλεί τα 

εμπλεκόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη και να χρησιμοποιήσουν, 

όπου αυτό κριθεί κατάλληλο, τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικότερα στους 

τομείς της διατροπικότητας, της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας και δίνει 

έμφαση στο γεγονός ότι η αρχή του «καθολικού σχεδιασμού» πρέπει να εφαρμόζεται 

πάντα κατά τον σχεδιασμό προϊόντων που σχετίζονται με τις εναέριες, οδικές, 

σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές επιβατών προκειμένου να υπάρχει πλήρης 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την προσβασιμότητα· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη 

να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και ζητεί από την 

Επιτροπή να διαθέσει τους απαιτούμενους προς τον σκοπό αυτό οικονομικούς πόρους, 

ώστε η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας να εξελιχθεί σε πανευρωπαϊκό σχέδιο· 

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να 

διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στον αριθμό 

για επείγουσες κλήσεις 112· 

18. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις υποστηρικτικές τεχνολογίες, που 

επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα, και ότι οι κεκτημένες γνώσεις 

σχετικά με την ανάγκη για υπηρεσίες κινητικότητας και τουρισμού χωρίς εμπόδια θα 

πρέπει να είναι περισσότερο πλήρως ενσωματωμένη στα προσεχή προγράμματα έρευνας 

και καινοτομίας, όπως αυτά στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020· επισημαίνει ότι προς αυτήν 

την κατεύθυνση θα είναι απαραίτητη η βελτίωση και η εναρμόνιση των στατιστικών 

στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η διάδοση των ορθών πρακτικών· 

19. καλεί την Επιτροπή να δώσει ώθηση στην έρευνα, τη συλλογή δεδομένων και την 

ανταλλαγή χρηστών πρακτικών σε διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 

άτομα με αναπηρία, καθώς και να παρέχει τακτική ανασκόπηση των δεδομένων σχετικά 

με την προσβασιμότητα στις τουριστικές υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία, όπως 

προβλέπεται στα δύο παραρτήματα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 692/2011 σχετικά με τις 

στατιστικές στον τομέα του τουρισμού· 
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20. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι τουριστικές υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 

ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, όπως είναι η εύκολη πρόσβαση σε 

πληροφορίες και επικοινωνία και σε εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα σε δωμάτια, 

μπάνια, τουαλέτες και άλλους εσωτερικούς χώρους· 

21. ζητεί από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να εκπονήσουν στρατηγικές αύξησης της 

επίγνωσης σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να διευκολύνουν την 

εκπαίδευση του προσωπικού στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού σε ό,τι 

αφορά τα θέματα ευαισθητοποίησης και ισότιμης αντιμετώπισης της αναπηρίας και να 

ευνοήσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών μεταξύ των 

ευρωπαϊκών οργανισμών που ασχολούνται με την αναπηρία και των δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με τις μεταφορές. ζητεί το εκπαιδευτικό υλικό να 

είναι επίσης διαθέσιμο σε προσβάσιμες μορφές· 

22. τονίζει ότι είναι ανάγκη να προσεχθεί η ουσιαστική κατάρτιση του προσωπικού στον 

τομέα των αεροπορικών μεταφορών, ώστε οι αεροπορικές εταιρίες να είναι σε θέση να 

παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία· τονίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δίνεται στην ικανότητα του προσωπικού να χειρίζεται τα αναπηρικά αμαξίδια 

χωρίς να τους προκαλεί βλάβη. 

23. υπογραμμίζει ότι η αρχή «τουρισμός για όλους» πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς για 

κάθε εθνική, περιφερειακή, τοπική ή ευρωπαϊκή δράση που σχετίζεται με τον τουρισμό· 

τονίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού πρέπει να έχουν υπόψη τους 

τις απαιτήσεις των ατόμων με αναπηρία, προωθώντας δραστηριότητες που αποσκοπούν 

στην προσαρμογή των δομών και στην κατάρτιση του προσωπικού· 
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