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Τροπολογία 5
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για να 
μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν 
αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, τα 
κοινωνικά πλεονεκτήματα, την 
υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, 
καθώς και την παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και 
των μεταφορών, πρέπει να προβλέπονται 
εκ των προτέρων, όπως με κατάλληλες 
τροποποιήσεις ή προσαρμογές. Αυτά τα 
μέτρα δεν πρέπει να συνεπάγονται 
δυσανάλογη επιβάρυνση ούτε να απαιτούν 
θεμελιώδη μεταβολή της εν λόγω 
κοινωνικής προστασίας, κοινωνικών 
πλεονεκτημάτων, υγειονομικής 
περίθαλψης, εκπαίδευσης ή αγαθών και 
υπηρεσιών ή να απαιτούν την πρόβλεψη 
εναλλακτικών λύσεων.

α) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για να 
μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν 
αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, τα 
κοινωνικά πλεονεκτήματα, την 
υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση 
πρέπει να προβλέπονται εκ των προτέρων, 
όπως με κατάλληλες τροποποιήσεις ή 
προσαρμογές. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει 
να συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση 
ούτε να απαιτούν θεμελιώδη μεταβολή της 
εν λόγω κοινωνικής προστασίας, 
κοινωνικών πλεονεκτημάτων, 
υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης ή 
αγαθών και υπηρεσιών ή να απαιτούν την 
πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό να λαμβάνονται εκ των προτέρων όλα τα μέτρα που αφορούν τον 
κατασκευαστικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα δεν μπορεί να υπολογιστεί ποια μέτρα συνιστούν 
δυσανάλογη επιβάρυνση. Κατά συνέπεια το άρθρο 4 στερείται ασφάλειας δικαίου.
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Τροπολογία 6
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Φορείς για την προώθηση της ίσης 

μεταχείρισης
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν φορέα ή φορείς 
για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης 
όλων των προσώπων ανεξαρτήτως 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 
Οι εν λόγω φορείς μπορεί να αποτελούν 
τμήμα υπηρεσιών επιφορτισμένων σε 
εθνικό επίπεδο με την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των 
ατομικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που θεσπίζονται με άλλες κοινοτικές 
πράξεις, όπως με τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ 
και 2004/113/ΕΚ.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμοδιότητες των εν λόγω φορέων 
περιλαμβάνουν τα εξής: 
– παροχή ανεξάρτητης συνδρομής στα 
θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν 
διακριτική μεταχείριση, με την επιφύλαξη 
του δικαιώματος των θυμάτων και των 
ενώσεων, οργανισμών ή άλλων νομικών 
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2,
– διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών 
σχετικά με διακρίσεις,
– δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και 
διατύπωση συστάσεων σχετικά με όλα τα 
ζητήματα που συνδέονται με τις 
διακρίσεις.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας. Εναπόκειται στα κράτη 
μέλη η λήψη μέτρων που να προωθούν την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Κατά 
συνέπεια πρέπει να αποφασίζουν τα κράτη μέλη εάν και κατά πόσον θα ορίσουν φορέα για την 
προώθηση της ίσης μεταχείρισης. 

Τροπολογία 7
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και οι εθνικοί φορείς 
ισότητας ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το 
αργότερο έως …. και εν συνεχεία ανά 
πενταετία, όλες τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες ώστε η Επιτροπή να συντάξει 
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή, το αργότερο έως …. και εν 
συνεχεία ανά πενταετία, όλες τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε η 
Επιτροπή να συντάξει έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας. Εναπόκειται στα κράτη 
μέλη η λήψη μέτρων που να προωθούν την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Έκθεση 
πρέπει συνεπώς να υποβάλλουν στην Επιτροπή μόνο τα κράτη μέλη.
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