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Τροπολογία 1
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
εκτιμά ιδιαίτερα τον ρόλο της Επιτροπής 
Αναφορών ως γέφυρας μεταξύ των 
πολιτών της Ένωσης, του Κοινοβουλίου 
και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
εκτιμά ιδιαίτερα τον ρόλο της Επιτροπής 
Αναφορών ως γέφυρας μεταξύ των 
πολιτών της Ένωσης, του Κοινοβουλίου 
και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Αναφορών διαδραματίζει κρίσιμης 
σημασίας ρόλο στην εξασφάλιση 
συμμετοχικής δημοκρατίας, στη 
διεξαγωγή κοινοβουλευτικών 
δραστηριοτήτων προσανατολισμένων 
προς τους πολίτες και στην εξασφάλιση 
της συμμετοχής των πολιτών, 
αποκαλύπτοντας παραβάσεις που 
εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιοτήτων 
και δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και οι οποίες επηρεάζουν άμεσα 
τους πολίτες, αλλά και παραπτώματα που 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
αρμοδιοτήτων της ΕΕ, αποκαλύπτοντας 
κατά αυτόν τον τρόπο πιθανά κενά και 
αδυναμίες στο δίκαιο της ΕΕ που 
χρήζουν αντιμετώπισης·

Or. en

Τροπολογία 2
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
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εκτιμά ιδιαίτερα τον ρόλο της Επιτροπής 
Αναφορών ως γέφυρας μεταξύ των 
πολιτών της Ένωσης, του Κοινοβουλίου 
και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

εκτιμά ιδιαίτερα τον ρόλο της Επιτροπής 
Αναφορών ως γέφυρας μεταξύ των 
πολιτών της Ένωσης, του Κοινοβουλίου 
και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβολή 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε 
ατόμου και οργανισμού που εδρεύει στην 
ΕΕ και ταυτόχρονα αναγκαία άμεση πηγή 
πραγματικών πληροφοριών σχετικά με 
την εμπειρία των ατόμων με αναπηρία 
από την άσκηση των δικαιωμάτων τους 
τα οποία εγγυώνται το δίκαιο της ΕΕ και 
η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΣΗΕΔΑΑ)·

Or. en

Τροπολογία 3
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
εκτιμά ιδιαίτερα τον ρόλο της Επιτροπής 
Αναφορών ως γέφυρας μεταξύ των 
πολιτών της Ένωσης, του Κοινοβουλίου 
και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
εκτιμά ιδιαίτερα τον ρόλο της Επιτροπής 
Αναφορών ως γέφυρας μεταξύ των 
πολιτών της Ένωσης, του Κοινοβουλίου 
και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είναι ένα από τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
υποβολής αναφοράς παρέχει στους 
πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ έναν 
ανοιχτό, δημοκρατικό και διαφανή 
μηχανισμό για να απευθύνονται άμεσα 
στους εκλεγμένους εκπροσώπους τους 
και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντική 
συνιστώσα της ενεργού συμμετοχής των 
πολιτών στους τομείς δραστηριότητας 
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της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
εκτιμά ιδιαίτερα τον ρόλο της Επιτροπής 
Αναφορών ως γέφυρας μεταξύ των 
πολιτών της Ένωσης, του Κοινοβουλίου 
και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
εκτιμά ιδιαίτερα τον ρόλο της Επιτροπής 
Αναφορών ως γέφυρας μεταξύ των 
πολιτών της Ένωσης, του Κοινοβουλίου 
και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω αυτού του 
ρόλου, η Επιτροπή Αναφορών έχει ένα 
ιδιαίτερο καθήκον να μεριμνά για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση· 

Or. fr

Τροπολογία 5
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
πλαίσιο της Ένωσης, όσον αφορά τη 
Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία (CRPD), η Επιτροπή 
Αναφορών διαδραματίζει ειδικό ρόλο ως 
προς την προστασία των δικαιωμάτων 
που χορηγεί η CRPD στα κράτη μέλη, 
εφόσον αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της 
Ένωσης, και γενικότερα μεριμνούν για 
τον σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων 
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από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 
της CRPD·

Or. fr

Τροπολογία 6
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διεξάγει 
έρευνες ικανοποίησης μεταξύ των 
αναφερόντων, γεγονός που καθιστά 
δύσκολη την αξιολόγηση της διαδικασίας 
υποβολής αναφορών και της 
προσβασιμότητάς της για τα άτομα με 
αναπηρία και την άντληση διδαγμάτων 
από αυτήν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο δεν έχει αναπτύξει ακόμη 
δείκτη αποτελεσματικότητας του 
συστήματος υποβολής αναφορών του 
ούτε έχει συλλέξει και δημοσιεύσει 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με την 
εξέταση των αναφορών·

Or. en

Τροπολογία 7
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
να ενισχυθεί η προβολή του δικαιώματος 
υποβολής αναφοράς σε όλους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Αναφορών πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 
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πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ 
ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με αυτό 
το δικαίωμα μέσω στοχευμένων 
ενημερωτικών εκστρατειών με ιδιαίτερη 
έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 8
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων υπογραμμίζει τη σημασία της 
υποβολής αναφορών σχετικά με τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
υπό το πρίσμα του ρόλου και των 
ευθυνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ως μέρος του πλαισίου της ΕΕ για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
ΣΗΕΔΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 9
Joanna Kopcińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
περίπου 87 εκατομμύρια άτομα με 
αναπηρία στην Ευρώπη1α·
_________________
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1α Παρατηρήσεις της Επιτρόπου Dalli 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/SPEECH_21_1015

Or. en

Τροπολογία 10
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 17η 
αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων αναφέρεται ότι 
τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα σε 
εισοδηματική στήριξη που εξασφαλίζει 
αξιοπρεπή διαβίωση, υπηρεσίες που τους 
επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας και στην κοινωνία, και 
εργασιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες τους·

Or. en

Τροπολογία 11
Joanna Kopcińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 
ένας στους τέσσερις πολίτες της ΕΕ που 
ερωτήθηκαν ανέφεραν ορισμένο βαθμό 
λειτουργικών περιορισμών λόγω 
προβλημάτων υγείας1β·
_________________
1β https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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explained/index.php?title=Functional_an
d_activity_limitations_statistics

Or. en

Τροπολογία 12
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη υπέγραψαν και επικύρωσαν τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
της οποίας το άρθρο 24 ορίζει ότι οι 
συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι τα 
άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε 
διά βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων, 
επαγγελματική κατάρτιση, στη γενική 
τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, καθώς και σε δωρεάν και 
υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 13
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 
1% του συνόλου των αναφορών που 
λαμβάνει κάθε χρόνο η Επιτροπή 
Αναφορών αφορά διάφορα ζητήματα 
αναπηρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική προστασία και τα εργασιακά 
δικαιώματα, η χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
περίπου 87 εκατομμύρια άτομα με 
αναπηρία στην Ευρώπη1α και ότι περίπου 
το 1 % του συνόλου των αναφορών που 
λαμβάνει κάθε χρόνο η Επιτροπή 
Αναφορών αφορά διάφορα ζητήματα 
αναπηρίας, οι οποίες αναδεικνύουν τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα 
με αναπηρίες καθώς και το γεγονός ότι 
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τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΣΗΕΔΑΑ), καθώς και άλλα ζητήματα που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων ανησυχιών για την ισότητα 
των αναπήρων που εκφράζονται στις 
αναφορές που λαμβάνει το Κοινοβούλιο·

αντιμετωπίζουν διακρίσεις και εμπόδια 
στην καθημερινότητά τους και ότι δεν 
απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται 
με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία (CRPD)· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κοινωνική προστασία και τα 
εργασιακά δικαιώματα, η χρήση των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της ΕΕ και τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), καθώς 
και άλλα ζητήματα που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων ανησυχιών για την ισότητα 
των αναπήρων που εκφράζονται στις 
αναφορές που λαμβάνει το Κοινοβούλιο·
_________________
1α 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/speech_21_1015

Or. el

Τροπολογία 14
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 
1% του συνόλου των αναφορών που 
λαμβάνει κάθε χρόνο η Επιτροπή 
Αναφορών αφορά διάφορα ζητήματα 
αναπηρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική προστασία και τα εργασιακά 
δικαιώματα, η χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 
1% του συνόλου των αναφορών που 
λαμβάνει κάθε χρόνο η Επιτροπή 
Αναφορών αφορά διάφορα ζητήματα 
αναπηρίας, γεγονός που καταδεικνύει το 
ενδιαφέρον και τις ανησυχίες των 
Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
παρά το γεγονός ότι η δυνατότητα 
υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό 
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Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΣΗΕΔΑΑ), καθώς και άλλα ζητήματα που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων ανησυχιών για την ισότητα 
των αναπήρων που εκφράζονται στις 
αναφορές που λαμβάνει το Κοινοβούλιο·

Κοινοβούλιο δεν είναι ευρέως γνωστή 
μεταξύ των κοινοτήτων ατόμων με 
αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική προστασία και τα εργασιακά 
δικαιώματα, η χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΣΗΕΔΑΑ), καθώς και άλλα ζητήματα που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων ανησυχιών για την ισότητα 
των αναπήρων που εκφράζονται στις 
αναφορές που λαμβάνει το Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 15
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 
1% του συνόλου των αναφορών που 
λαμβάνει κάθε χρόνο η Επιτροπή 
Αναφορών αφορά διάφορα ζητήματα 
αναπηρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική προστασία και τα εργασιακά 
δικαιώματα, η χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΣΗΕΔΑΑ), καθώς και άλλα ζητήματα 
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων ανησυχιών για την ισότητα 
των αναπήρων που εκφράζονται στις 
αναφορές που λαμβάνει το Κοινοβούλιο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 
1% του συνόλου των αναφορών που 
λαμβάνει κάθε χρόνο η Επιτροπή 
Αναφορών αφορά διάφορα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα 
άτομα με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, μεταξύ των αναφερόμενων 
προβλημάτων, η κοινωνική προστασία και 
ένταξη, η απασχόληση και τα εργασιακά 
δικαιώματα, οι διακρίσεις, η εξασφάλιση 
ισότητας, τα δικαιώματα και η 
προστασία των παιδιών και η χρήση των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της ΕΕ και τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ) 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων ανησυχιών για την ισότητα 
των αναπήρων που εκφράζονται στις 
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αναφορές που λαμβάνει το Κοινοβούλιο 
και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 16
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 
1% του συνόλου των αναφορών που 
λαμβάνει κάθε χρόνο η Επιτροπή 
Αναφορών αφορά διάφορα ζητήματα 
αναπηρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική προστασία και τα εργασιακά 
δικαιώματα, η χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΣΗΕΔΑΑ), καθώς και άλλα ζητήματα που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων ανησυχιών για την ισότητα 
των αναπήρων που εκφράζονται στις 
αναφορές που λαμβάνει το Κοινοβούλιο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 
1% του συνόλου των αναφορών που 
λαμβάνει κάθε χρόνο η Επιτροπή 
Αναφορών αφορά διάφορα ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
προστασία και τα εργασιακά δικαιώματα, η 
χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της ΕΕ και τη ΣΗΕΔΑΑ, 
καθώς και άλλα ζητήματα που εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων ανησυχιών για την ισότητα 
των αναπήρων που εκφράζονται στις 
αναφορές που λαμβάνει το Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 17
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ επικύρωσαν τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, γεγονός που 
την καθιστά δεσμευτική για αυτά, καθώς 
και ότι το άρθρο 3 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει τον στόχο της ΕΕ για την 
προώθηση της προστασίας των 
δικαιωμάτων των παιδιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ εγγυάται την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού 
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις 
χώρες της ΕΕ όταν εφαρμόζουν το δίκαιο 
της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με 
ισχυρή πλειοψηφία το ψήφισμά του 
σχετικά με την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα 
παιδιά, ζητώντας έντονα να 
εξασφαλίζεται ότι όλα τα παιδιά έχουν 
πρόσβαση σε εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς από την ηλικία 
προσχολικής εκπαίδευσης έως την 
εφηβεία, μεταξύ άλλων για τα παιδιά 
Ρομά, τα παιδιά με αναπηρία, τα παιδιά 
απάτριδων και μεταναστών, καθώς και 
τα παιδιά που ζουν σε περιβάλλοντα 
κατάστασης έκτακτης ανθρωπιστικής 
ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 18
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση 
της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης των προσώπων 
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 



PE693.700v01-00 14/102 AM\1233081EL.docx

EL

προσανατολισμού (COM(2008)0426, «η 
οδηγία για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οδηγία αυτή θα παρείχε μεγαλύτερη 
προστασία έναντι κάθε είδους 
διακρίσεων, αλλά εξακολουθεί να 
εκκρεμεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

Or. el

Τροπολογία 19
Jarosław Duda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει μεγάλο 
αριθμό αναφορών σχετικά με την οδηγία 
2000/78/ΕΚ σχετικά με τη μη εφαρμογή 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης όσον 
αφορά την πρόσβαση χωρίς 
αποκλεισμούς στην εκπαίδευση, στην 
απασχόληση, στην επαγγελματική 
κατάρτιση, στην προώθηση και στις 
συνθήκες εργασίας ατόμων με αναπηρία 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
επομένως μια πιο περίπλοκη προσέγγιση·

Or. pl

Τροπολογία 20
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε ποιοτική απασχόληση, 
εκπαίδευση και κατάρτιση, υγειονομική 
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περίθαλψη, κοινωνική προστασία, μεταξύ 
άλλων σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς 
και η πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση, η 
στήριξη για ανεξάρτητη διαβίωση και οι 
ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε 
δραστηριότητες αναψυχής και στη ζωή 
της κοινότητας είναι απαραίτητες για την 
ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 21
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, 
το 28,4% των ατόμων με αναπηρία στην 
ΕΕ (ηλικίας 16 ετών και άνω) διέτρεχε 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και 
φτώχειας1α·
_________________
1α Eurostat 2021 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/ddn-20210208-1

Or. en

Τροπολογία 22
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη 
συλλογή των στατιστικών της ΕΕ για τον 
πληθυσμό (ESOP) παραβλέπεται η φύση 
της αναπηρίας ενός ατόμου, καθώς και ο 
αριθμός των ατόμων με αναπηρία που 
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ζουν σε ιδρύματα παροχής φροντίδας, 
γεγονός που εμποδίζει τη συμμόρφωση με 
το άρθρο 31 της ΣΗΕΔΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 23
Jarosław Duda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά 
με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
κανονισμούς σχετικά με τα εργασιακά 
δικαιώματα, την απασχόληση και τη μη 
διάκριση για άτομα με διάφορους τύπους 
αναπηρίας·

Or. pl

Τροπολογία 24
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με 
αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις στην 
καθημερινότητά τους και ότι δεν 
απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και τα δικαιώματα που ορίζονται σε 
διάφορα έγγραφα της ΕΕ και των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως η πρόσβαση στα 
δημόσια μέσα μεταφοράς, η 
προσβασιμότητα του δομημένου 
περιβάλλοντος, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
με αναπηρίες συνεχίζουν να 
αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια και 
διακρίσεις στην καθημερινότητά τους, 
γεγονός που δεν τους επιτρέπει να 
απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και τα δικαιώματα που ορίζονται σε 
διάφορα νομοθετικά κείμενα και 
συμβάσεις της ΕΕ και των Ηνωμένων 
Εθνών σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα, 
όπως η πρόσβαση στα δημόσια μέσα 
μεταφοράς, η φυσική, αισθητηριακή και 
νοητική προσβασιμότητα του δομημένου 
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πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση σε 
προσωπική βοήθεια και η συμπερίληψη 
στην κοινότητα·

περιβάλλοντος, των προϊόντων, των 
υπηρεσιών και των προγραμμάτων, η 
χρήση ακουστικών βοηθημάτων, απτικών 
βοηθημάτων, νοηματικών γλωσσών και 
όλων των άλλων μέσων και μορφών 
προσβάσιμης επικοινωνίας και 
πληροφοριών, η χρηματοδότηση και η 
ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς, την επαγγελματική 
κατάρτιση και την απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 25
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με 
αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις στην 
καθημερινότητά τους και ότι δεν 
απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και τα δικαιώματα που ορίζονται σε 
διάφορα έγγραφα της ΕΕ και των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως η πρόσβαση στα 
δημόσια μέσα μεταφοράς, η 
προσβασιμότητα του δομημένου 
περιβάλλοντος, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση σε 
προσωπική βοήθεια και η συμπερίληψη 
στην κοινότητα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με 
αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις στην 
καθημερινότητά τους και ότι δεν 
απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και τα δικαιώματα που ορίζονται σε 
διάφορα έγγραφα της ΕΕ και των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως η αμοιβαία 
αναγνώριση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
τους ως μίας από τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες τους που κατοχυρώνονται στις 
Συνθήκες, η πρόσβαση στα δημόσια μέσα 
μεταφοράς, η προσβασιμότητα του 
δομημένου περιβάλλοντος των προϊόντων 
και των υπηρεσιών, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, η ανεξάρτητη 
διαβίωση και η πρόσβαση σε προσωπική 
βοήθεια, καθώς και η συμπερίληψη στην 
κοινότητα·

Or. en
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Τροπολογία 26
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με 
αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις στην 
καθημερινότητά τους και ότι δεν 
απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και τα δικαιώματα που ορίζονται σε 
διάφορα έγγραφα της ΕΕ και των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως η πρόσβαση στα 
δημόσια μέσα μεταφοράς, η 
προσβασιμότητα του δομημένου 
περιβάλλοντος, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση σε 
προσωπική βοήθεια και η συμπερίληψη 
στην κοινότητα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με 
αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά και διατομεακά εμπόδια και 
διακρίσεις στην καθημερινότητά τους και 
ότι δεν απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες και τα δικαιώματα που 
ορίζονται στα εφαρμοστέα κανονιστικά 
και νομικά πλαίσια της ΕΕ και των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως η αμοιβαία 
αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας 
μεταξύ των κρατών μελών, η πρόσβαση 
στα δημόσια μέσα μεταφοράς, η 
προσβασιμότητα του δομημένου 
περιβάλλοντος, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση σε 
προσωπική βοήθεια και η συμπερίληψη 
στην κοινότητα, καθώς και οι ίσες 
ευκαιρίες και η ισότιμη μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία·

Or. en

Τροπολογία 27
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με 
αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις στην 
καθημερινότητά τους και ότι δεν 
απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με 
αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις στην 
καθημερινότητά τους και ότι στερούνται 
των θεμελιωδών ελευθεριών και των 
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και τα δικαιώματα που ορίζονται σε 
διάφορα έγγραφα της ΕΕ και των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως η πρόσβαση στα 
δημόσια μέσα μεταφοράς, η 
προσβασιμότητα του δομημένου 
περιβάλλοντος, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση σε 
προσωπική βοήθεια και η συμπερίληψη 
στην κοινότητα·

δικαιωμάτων που ορίζονται σε διάφορα 
έγγραφα της ΕΕ και των Ηνωμένων 
Εθνών, όπως η πρόσβαση στην ανοικτή 
αγορά εργασίας και σε εργασία σε ισότιμη 
βάση με τα άλλα άτομα, η πρόσβαση στα 
δημόσια μέσα μεταφοράς, η 
προσβασιμότητα του δομημένου 
περιβάλλοντος, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και τον 
πολιτισμό και τον αθλητισμό, η πρόσβαση 
σε προσωπική βοήθεια και η συμπερίληψη 
στην κοινότητα·

Or. en

Τροπολογία 28
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με 
αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις στην 
καθημερινότητά τους και ότι δεν 
απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και τα δικαιώματα που ορίζονται σε 
διάφορα έγγραφα της ΕΕ και των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως η πρόσβαση στα 
δημόσια μέσα μεταφοράς, η 
προσβασιμότητα του δομημένου 
περιβάλλοντος, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση σε 
προσωπική βοήθεια και η συμπερίληψη 
στην κοινότητα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με 
αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά εμπόδια και δυσκολίες στην 
καθημερινότητά τους και ότι, στην πράξη, 
δεν απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες και τα δικαιώματα που 
διακηρύσσονται σε διάφορα έγγραφα της 
ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών που έχουν 
επικυρωθεί από τα κράτη μέλη, όπως η 
πρόσβαση στα δημόσια μέσα μεταφοράς, η 
προσβασιμότητα του δομημένου 
περιβάλλοντος, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση σε 
προσωπική βοήθεια και η συμπερίληψη 
στην κοινότητα·

Or. es
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Τροπολογία 29
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με 
αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις στην 
καθημερινότητά τους και ότι δεν 
απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και τα δικαιώματα που ορίζονται σε 
διάφορα έγγραφα της ΕΕ και των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως η πρόσβαση στα 
δημόσια μέσα μεταφοράς, η 
προσβασιμότητα του δομημένου 
περιβάλλοντος, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση σε 
προσωπική βοήθεια και η συμπερίληψη 
στην κοινότητα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με 
αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις στην 
καθημερινότητά τους και ότι δεν 
απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και τα δικαιώματα που ορίζονται σε 
διάφορα έγγραφα της ΕΕ και των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως η πρόσβαση στα 
δημόσια μέσα μεταφοράς, η 
προσβασιμότητα του δομημένου 
περιβάλλοντος, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, η πρόσβαση σε 
προσωπική βοήθεια και η συμπερίληψη 
στην κοινότητα·

Or. fr

Τροπολογία 30
Joanna Kopcińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με 
αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις στην 
καθημερινότητά τους και ότι δεν 
απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και τα δικαιώματα που ορίζονται σε 
διάφορα έγγραφα της ΕΕ και των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως η πρόσβαση στα 
δημόσια μέσα μεταφοράς, η 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με 
αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις στην 
καθημερινότητά τους και ότι δεν 
απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και τα δικαιώματα που ορίζονται σε 
διάφορα έγγραφα της ΕΕ και των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως η πρόσβαση στα 
δημόσια μέσα μεταφοράς, η 
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προσβασιμότητα του δομημένου 
περιβάλλοντος, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση σε 
προσωπική βοήθεια και η συμπερίληψη 
στην κοινότητα·

προσβασιμότητα του φυσικού1γ 
περιβάλλοντος, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση σε 
προσωπική βοήθεια και η συμπερίληψη 
στην κοινότητα·

_________________
1γ 
https://www.un.org/development/desa/disa
bilities/convention-on-the-rights-of-
persons-with-disabilities/article-9-
accessibility.html

Or. en

Τροπολογία 31
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με 
αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις στην 
καθημερινότητά τους και ότι δεν 
απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και τα δικαιώματα που ορίζονται σε 
διάφορα έγγραφα της ΕΕ και των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως η πρόσβαση στα 
δημόσια μέσα μεταφοράς, η 
προσβασιμότητα του δομημένου 
περιβάλλοντος, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση σε 
προσωπική βοήθεια και η συμπερίληψη 
στην κοινότητα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
με αναπηρίες συνεχίζουν να 
αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια και 
διακρίσεις στην καθημερινότητά τους και 
ότι δεν απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες και τα δικαιώματα που 
ορίζονται στις θεμελιώδεις Συνθήκες της 
ΕΕ και στις πράξεις περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, όπως 
η αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος 
αναπηρίας μεταξύ των κρατών μελών, η 
πρόσβαση στα δημόσια μέσα μεταφοράς, η 
προσβασιμότητα του δομημένου 
περιβάλλοντος, η χρήση νοηματικών 
γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση σε 
προσωπική βοήθεια και η συμπερίληψη 
στην κοινότητα·

Or. en
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Τροπολογία 32
Antonio Maria Rinaldi, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Stefania 
Zambelli, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος 
και το οικονομικό κόστος, οι φυσικές και 
συναισθηματικές απαιτήσεις και τα 
προβλήματα διαχείρισης που σχετίζονται 
με την παροχή φροντίδας σε άτομα με 
αναπηρία έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα 
μέλη των οικογενειών τους και ότι είναι, 
επομένως, απαραίτητο να ληφθούν μέτρα 
για την υποστήριξη των οικογενειών σε 
διάφορους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι με τη σειρά τους, τα μέτρα στήριξης 
των οικογενειών θα έχουν θετική 
επίδραση στην πλήρη και ισότιμη 
αναγνώριση των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρία·

Or. it

Τροπολογία 33
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί πρόοδος χάρη στη στρατηγική 
για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία αλλά ότι τα άτομα αυτά 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια 
και διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ως εκ τούτου, τα άτομα με αναπηρία 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού και ότι αυτό 
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη νέα 
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στρατηγική 2021-2030·

Or. fr

Τροπολογία 34
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διακρίσεις που σχετίζονται με την 
εργασία σε βάρος των ατόμων με 
αναπηρία συνδέονται με την έλλειψη 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς 
και με τον διαχωρισμό και τις διακρίσεις 
που υφίστανται στον τομέα της στέγασης 
και της υγειονομικής περίθαλψης και την 
έλλειψη προσβασιμότητας στα μέσα 
μεταφοράς και σε άλλες υπηρεσίες και 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 35
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και του τριτογενούς τομέα που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αναπηρίας έδειξαν, για ακόμη μία φορά 
κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου 
COVID-19, την ύψιστη σημασία και την 
ανθεκτικότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο ρόλος τους θα πρέπει να 
αναγνωριστεί από τα θεσμικά όργανα και 
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τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 36
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
έκθεση για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία υπό το φως 
της ΣΗΕΔΑΑ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποκάλυψε τις αδυναμίες 
της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου 
για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση 
και την εργασία·

Or. en

Τροπολογία 37
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό ανεργίας των ατόμων με 
αναπηρία παραμένει σχεδόν το διπλάσιο 
του γενικού πληθυσμού και είναι 
ιδιαίτερα υψηλό μεταξύ των νέων και των 
γυναικών με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 38
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Joanna Kopcińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση 
διαφορά μεταξύ των ποσοστών 
απασχόλησης των ατόμων με ή χωρίς 
αναπηρία στην ΕΕ είναι 25%1δ·
_________________
1δ COM(2019)653/F1 - PL (europa.eu), σ. 
89

Or. en

Τροπολογία 39
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
(ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές και την κατάργηση της 
οδηγίας 2010/18/ΕΕ απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να αξιολογούν αν οι 
προϋποθέσεις λήψης και οι λεπτομερείς 
ρυθμίσεις της γονικής άδειας θα πρέπει 
να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των γονέων που αντιμετωπίζουν 
εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, όπως οι 
γονείς με αναπηρία (θετοί, μόνοι, 
διαζευγμένοι), οι γονείς που έχουν παιδιά 
με αναπηρία ή μακροχρόνια ασθένεια ή οι 
γονείς που είναι αντιμέτωποι με ειδικές 
συνθήκες·

Or. en
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Τροπολογία 40
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλά 
εμπόδια στην καθημερινότητά τους, 
μεταξύ άλλων όταν προσπαθούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπική 
βοήθεια και να ενταχθούν στην 
κοινότητα· να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
κατάλληλη και οικονομικά προσιτή και 
προσβάσιμη στέγαση· να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και 
προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας· να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε 
εξατομικευμένη κοινωνική και 
υγειονομική περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 41
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η έλλειψη ποιοτικών και βιώσιμων 
θέσεων εργασίας για τα άτομα με 
αναπηρία είναι οι κύριοι παράγοντες 
υψηλού κινδύνου φτώχειας, κοινωνικού 
αποκλεισμού και αστεγίας μεταξύ των 
ατόμων με αναπηρία·

Or. en
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Τροπολογία 42
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, 
το ένα τρίτο των ενηλίκων με αναπηρία 
στην ΕΕ ζούσε σε νοικοκυριά των οποίων 
οι οικονομικοί πόροι δεν ήταν επαρκείς 
για την κάλυψη των συνήθων αναγκαίων 
εξόδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 
2019, σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού 
της ΕΕ με περιορισμό δραστηριότητας 
θα διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας εάν δεν 
λάμβαναν κοινωνικές παροχές, επιδόματα 
ή σύνταξη1α·
_________________
1α Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα 
και τις συνθήκες διαβίωσης.

Or. en

Τροπολογία 43
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά απασχόλησης των ατόμων με 
αναπηρία, και ιδίως των γυναικών και 
των ατόμων που είναι απόφοιτοι 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παραμένουν 
απαράδεκτα χαμηλά·

Or. en

Τροπολογία 44
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Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, 
σχεδόν 18 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ 
(το 22,2% του πληθυσμού των παιδιών) 
ζούσαν σε νοικοκυριά που διέτρεχαν 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
παιδιά με αναπηρία αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένα μειονεκτήματα που τα 
καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτα και 
υπογραμμίζουν τη σημασία της 
διασφάλισης της δωρεάν και 
αποτελεσματικής πρόσβασης στην 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, 
στην εκπαίδευση και σε σχολικές 
δραστηριότητες, σε ένα υγιεινό γεύμα 
κάθε σχολική ημέρα και σε υγειονομική 
περίθαλψη, καθώς και στην υγιεινή 
διατροφή και σε κατάλληλη στέγαση για 
τα παιδιά που έχουν ανάγκη·

Or. en

Τροπολογία 45
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 και οι οικονομικές 
και κοινωνικές της συνέπειες έχουν 
επιδεινώσει τα υφιστάμενα εμπόδια και 
ανισότητες για τα άτομα με αναπηρία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω του 
NextGenerationEU, η ΕΕ πρέπει να 
στηρίξει τις προσπάθειες αντιμετώπισης 
και ανάκαμψης από την κρίση της νόσου 
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COVID-19 στο πλαίσιο των οποίων θα 
συνεκτιμάται η διάσταση της αναπηρίας·

Or. en

Τροπολογία 46
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αναπηρία αποτελεί μια εξελισσόμενη 
έννοια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αναπηρία προκύπτει από την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων με 
μειωμένες ικανότητες οι οποίες, σε 
συνδυασμό με εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν λόγω συμπεριφοράς ή 
περιβάλλοντος, παρακωλύουν την πλήρη 
και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην 
κοινωνία σε ισότιμη βάση με τα άλλα 
άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαφορετικοί ορισμοί της αναπηρίας, η 
ποικιλία των αξιολογήσεων της 
αναπηρίας και οι διαφορετικές και συχνά 
ασαφείς μέθοδοι ταξινόμησης της 
αναπηρίας που εφαρμόζονται στα κράτη 
μέλη, καθώς και η έλλειψη αμοιβαίας 
αναγνώρισης του καθεστώτος αναπηρίας 
παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των ατόμων με αναπηρία εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 47
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ στ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
με αναπηρία αποτελούν μια ποικιλόμορφη 
ομάδα και συχνά υφίστανται διατομεακές 
διακρίσεις, των οποίων τα σωρευτικά 
αποτελέσματα έχουν απτό αντίκτυπο 
στην απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 48
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
υποβληθεί αρκετές αναφορές σχετικά με 
την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ για την 
αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με 
αναπηρία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
υποβληθεί αρκετές αναφορές σχετικά με 
την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ για την 
αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με 
αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόοδος σε σχέση με την 
αποϊδρυματοποίηση είναι ανομοιόμορφη 
στα κράτη μέλη και ότι, παρά τη θέσπιση 
πολιτικών και την παροχή ουσιαστικής 
χρηματοδότησης στην ΕΕ, 
1 εκατομμύριο άνθρωποι εξακολουθούν 
να ζουν σε ιδρύματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2021, ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ξεκίνησε 
αυτεπάγγελτη έρευνα σχετικά με τον ρόλο 
της Επιτροπής στη διασφάλιση ότι τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα κονδύλια 
της ΕΕ με στόχο την προώθηση της 
ανεξάρτητης διαβίωσης για τα άτομα με 
αναπηρία και τους ηλικιωμένους και τη 
μετάβαση από τα ιδρύματα παροχής 
φροντίδας στη διαβίωση εντός της 
κοινότητας·

Or. en
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Τροπολογία 49
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
υποβληθεί αρκετές αναφορές σχετικά με 
την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ για την 
αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με 
αναπηρία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
υποβληθεί αρκετές αναφορές σχετικά με 
την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ για την 
αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με 
αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τη 
διαδικασία αποϊδρυματοποίησης και ότι 
η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί 
προσεκτικά την πρόοδό τους·

Or. en

Τροπολογία 50
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
επανειλημμένα σε όλες σχεδόν τις 
αναφορές, η Επιτροπή αντιτείνει στις 
απαντήσεις της στους αναφέροντες το 
επιχείρημα των περιορισμένων 
αρμοδιοτήτων της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, το 2008, η Επιτροπή υπέβαλε 
πρόταση για επέκταση, πέραν της 
απασχόλησης, του καθεστώτος 
προστασίας κατά των διακρίσεων που 
προβλέπεται από την οδηγία 2000/78, η 
οποία απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω 
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 
προσανατολισμού και θρησκείας ή 
πεποιθήσεων στους τομείς της 
απασχόλησης και της εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα οδηγία θα 
καθιστούσε δυνατή την εφαρμογή της 
αρχής της ισότητας στην εκπαίδευση, 
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στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και στην κοινωνική προστασία, 
συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής 
ασφάλισης και της υγειονομικής 
περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόταση αυτή δεν έχει εγκριθεί ακόμη 
και ότι εδώ και 13 έτη αποκλείεται στο 
Συμβούλιο, όπου απαιτείται ομοφωνία για 
την έγκρισή της·

Or. en

Τροπολογία 51
Joanna Kopcińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
δύσκολης κατάστασης κατά τη διάρκεια 
της κρίσης της νόσου COVID-19, τα 
ιδρύματα για άτομα με αναπηρία και 
ηλικιωμένους, όπως τα κέντρα ημερήσιας 
φροντίδας ή τα σχολεία, έχουν κλείσει 
προσωρινά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
τα μέλη της οικογένειας των ατόμων με 
διανοητική αναπηρία έχουν επιφορτιστεί 
με τη φροντίδα τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι αναφέροντες έχουν προσφύγει στην 
Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τα 
ιδρύματα που έχουν παραμείνει ανοικτά, 
επισημαίνοντας τη δύσκολη κατάσταση 
στον τομέα της υγείας, την έλλειψη 
προσωπικού, την έλλειψη 
προστατευτικών και απολυμαντικών 
προϊόντων και, κατά συνέπεια, τα υψηλά 
ποσοστά ασθενειών και θανάτων στα εν 
λόγω ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 52
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Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων ορίζει ως κατευθυντήρια 
γραμμή, σε σχέση με την ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία, ότι τα άτομα με 
αναπηρία έχουν δικαίωμα σε 
εισοδηματική στήριξη που διασφαλίζει 
αξιοπρεπή διαβίωση, υπηρεσίες που τους 
επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας και στην κοινωνία, και 
εργασιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες τους (άρθρο 17)·

Or. es

Τροπολογία 53
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 έχει οξύνει τις 
υπάρχουσες ανισότητες, οδηγώντας σε 
δυσανάλογο ποσοστό λοιμώξεων και 
θανάτων, καθώς και σε μεγαλύτερο 
κίνδυνο απομόνωσης και κοινωνικού 
αποκλεισμού μεταξύ των ατόμων με 
αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
άτομα με αναπηρία σε ιδρύματα παροχής 
φροντίδας συγκαταλέγονται στα πλέον 
ευάλωτα άτομα και σε εκείνα που έχουν 
πληγεί περισσότερο από τις αρνητικές 
επιπτώσεις της πανδημίας·

Or. en
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Τροπολογία 54
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες ομάδες ατόμων με αναπηρία 
και ότι ορισμένες ομάδες, όπως οι 
γυναίκες με αναπηρία, αντιμετωπίζουν 
πρόσθετες δυσκολίες και πολλαπλές 
διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διακρίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε 
κοινωνική απομόνωση και 
περιχαράκωση, ψυχολογικά τραύματα 
και δυστυχία·

Or. el

Τροπολογία 55
Jarosław Duda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κρίση που προκλήθηκε από 
την πανδημία της νόσου COVID-19 
αποτελεί σοβαρή απειλή για τις 
ευρωπαϊκές οικονομίες και για τη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι άτομα από 
μειονεκτούσες ομάδες, ιδίως άτομα με 
αναπηρίες, έχουν πληγεί ιδιαίτερα από 
την πανδημία·

Or. pl

Τροπολογία 56



AM\1233081EL.docx 35/102 PE693.700v01-00

EL

Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
πρόληψης της νόσου COVID-19 
δημιούργησαν νέα εμπόδια για τα άτομα 
με αναπηρία και έχουν επιδεινώσει τους 
υφιστάμενους αποκλεισμούς σε όλους 
τους τομείς του κόσμου της εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με 
αναπηρία είναι πιθανότερο να χάσουν την 
εργασία τους και να δυσκολευτούν να 
βρουν ξανά εργασία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πανδημία COVID-19 είχε αρνητικό 
αντίκτυπο στην προσβασιμότητα και την 
εξάλειψη των αποκλεισμών όσον αφορά 
την οργάνωση της εργασίας και τις 
ρυθμίσεις εργασίας, καθώς και στην 
απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας 
των ατόμων με αναπηρία, καθώς και ότι 
είχε ως αποτέλεσμα την έκθεση πολλών 
ατόμων με αναπηρία στις αρνητικές 
επιπτώσεις της τηλεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 57
Joanna Kopcińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατάλογος των επιδομάτων και των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από το 
καθεστώς αναπηρίας διαφέρει ανά 
κράτος μέλος, όπως και οι οντότητες που 
ορίζουν και αναγνωρίζουν αυτά τα 
δικαιώματα·
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Or. en

Τροπολογία 58
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 
των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων 
που χρήζουν φροντίδας και μακροχρόνιας 
φροντίδας αναμένεται να αυξηθεί 
δραματικά και στην ΕΕ λόγω, μεταξύ 
άλλων παραγόντων, των δημογραφικών 
προκλήσεων και της αύξησης των 
χρόνιων παθήσεων υγείας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
μακροχρόνιας φροντίδας παρέχεται επί 
του παρόντος από άτυπους, συνήθως μη 
αμειβόμενους, φροντιστές που είναι ως 
επί το πλείστον γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι πολιτικές για την 
αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων και την αντιμετώπιση των 
αυξανόμενων αναγκών φροντίδας και 
μακροχρόνιας φροντίδας θα πρέπει να 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην οδηγούν 
στην άσκηση αυξημένη πίεσης στους 
άτυπους φροντιστές·

Or. en

Τροπολογία 59
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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αναπηρία είναι συχνά αποτέλεσμα 
εργατικού ατυχήματος ή αποκτάται 
εξαιτίας χρόνιας πάθησης που σχετίζεται 
με επαγγελματική ασθένεια και έκθεση σε 
κινδύνους για την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 60
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δέσμευση για καλύτερη ένταξη και 
πραγμάτωση των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να 
αποτυπώνεται σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 61
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις 
σχετικές υποχρεώσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ 
όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, ιδίως τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία και τις γενικές 
παρατηρήσεις της Επιτροπής για τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

1. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
συμμορφώνονται πλήρως με τις σχετικές 
υποχρεώσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ όσον 
αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, ιδίως τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία και τις γενικές 
παρατηρήσεις της Επιτροπής για τη 
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δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
καθώς και με τα σχετικά μέτρα και τους 
κανόνες χρηματοδότησης της ΕΕ, και να 
τους παράσχει σχετική στήριξη·

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
καθώς και με τα σχετικά μέτρα και τους 
κανόνες χρηματοδότησης της ΕΕ, και να 
τους παράσχει σχετική στήριξη· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κατά τη 
χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων 
προστατεύονται τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία και εξασφαλίζεται 
πλήρης συμμόρφωση με τους στόχους και 
τις αρχές που κατοχυρώνονται στη 
ΣΗΕΔΑΑ, όπως η ανεξάρτητη διαβίωση, 
μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ενός 
ειδικού συστήματος παρακολούθησης και 
υποβολής μεμονωμένων καταγγελιών·

Or. en

Τροπολογία 62
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις 
σχετικές υποχρεώσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ 
όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, ιδίως τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία και τις γενικές 
παρατηρήσεις της Επιτροπής για τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
καθώς και με τα σχετικά μέτρα και τους 
κανόνες χρηματοδότησης της ΕΕ, και να 
τους παράσχει σχετική στήριξη·

1. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με 
όλες τις σχετικές υποχρεώσεις της ΕΕ και 
του ΟΗΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, ιδίως τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία και τις γενικές 
παρατηρήσεις της Επιτροπής για τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
καθώς και με τα σχετικά μέτρα και τους 
κανόνες χρηματοδότησης της ΕΕ, και να 
παράσχει στα εν λόγω άτομα και στις 
οικογένειές τους σχετική στήριξη· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη που δεν το 
έχουν πράξει ακόμη να επικυρώσουν το 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο της ΣΗΕΔΑΑ· 
επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο ένα 
κοινωνικό μοντέλο όπου η διάσταση της 
αναπηρίας θα ενσωματώνεται στις 
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δημόσιες πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 63
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις 
σχετικές υποχρεώσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ 
όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, ιδίως τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία και τις γενικές 
παρατηρήσεις της Επιτροπής για τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
καθώς και με τα σχετικά μέτρα και τους 
κανόνες χρηματοδότησης της ΕΕ, και να 
τους παράσχει σχετική στήριξη·

1. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις 
σχετικές υποχρεώσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ 
όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, ιδίως τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία και τις γενικές 
παρατηρήσεις της Επιτροπής για τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
καθώς και με τα σχετικά μέτρα και τους 
κανόνες χρηματοδότησης της ΕΕ, και να 
τους παράσχει σχετική στήριξη και να 
καταστεί δυνατή την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών για το εν λόγω 
θέμα·

Or. en

Τροπολογία 64
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη 
συμμορφώνονται με τις σχετικές 
υποχρεώσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ όσον 
αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, ιδίως τη Σύμβαση των 

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τις 
σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από 
το δίκαιο της ΕΕ και τις υποχρεώσεις του 
ΟΗΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, εφόσον οι εν λόγω 
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Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία και τις γενικές 
παρατηρήσεις της Επιτροπής για τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
καθώς και με τα σχετικά μέτρα και τους 
κανόνες χρηματοδότησης της ΕΕ, και να 
τους παράσχει σχετική στήριξη·

υποχρεώσεις έχουν εφαρμογή σε αυτά, 
ιδίως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, καθώς και με τα σχετικά μέτρα 
και τους κανόνες χρηματοδότησης της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 65
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις 
σχετικές υποχρεώσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ 
όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, ιδίως τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία και τις γενικές 
παρατηρήσεις της Επιτροπής για τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
καθώς και με τα σχετικά μέτρα και τους 
κανόνες χρηματοδότησης της ΕΕ, και να 
τους παράσχει σχετική στήριξη·

1. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με 
όλες τις σχετικές υποχρεώσεις της ΕΕ και 
του ΟΗΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, ιδίως τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία και τις γενικές 
παρατηρήσεις της Επιτροπής για τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
καθώς και με τα σχετικά μέτρα και τους 
κανόνες χρηματοδότησης της ΕΕ, και να 
τους παράσχει σχετική στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 66
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 
Αναφορών διαδραματίζει έναν ρόλο 
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προστασίας για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης της ΕΕ με τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά τη 
χάραξη πολιτικών και νομοθετικών 
πράξεων σε επίπεδο ΕΕ· στο πλαίσιο 
αυτής της ευθύνης, η Επιτροπή 
Αναφορών εξετάζει μια σειρά αναφορών 
για ζητήματα που αφορούν την αναπηρία, 
διοργανώνει συζητήσεις, θεματικά 
εργαστήρια και δημόσιες ακροάσεις επί 
του θέματος, συντάσσει ψηφίσματα και 
εκθέσεις, και διοργανώνει επιτόπιες 
αποστολές·

Or. fr

Τροπολογία 67
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα σχέδια της Επιτροπής να εξετάσει τη 
λειτουργία του πλαισίου της ΕΕ για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
ΣΗΕΔΑΑ το 2022 και να προτείνει 
δράσεις σε αυτήν τη βάση· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει το πλαίσιο της ΕΕ 
και την ανεξαρτησία του, κυρίως μέσω 
της εξασφάλισης μεγαλύτερης 
συμμετοχής και συμμετοχής 
εμπειρογνωμόνων, μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, κοινωνικών εταίρων και 
ιδίως ατόμων με αναπηρία, χωρίς να 
εισάγονται διακρίσεις ως προς το είδος 
της αναπηρίας ή οποιαδήποτε άλλη 
προσωπική περίσταση·

Or. en
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Τροπολογία 68
Antonio Maria Rinaldi, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Stefania 
Zambelli, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι τα ταμεία της ΕΕ 
δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούν ποτέ μη 
προσβάσιμα προϊόντα, υπηρεσίες ή 
υποδομές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πλήρη κινητικότητα 
για τα άτομα με αναπηρία και μέσω της 
εξάλειψης των αρχιτεκτονικών εμποδίων 
που δεν επιτρέπουν σε άτομα με 
αναπηρία να κυκλοφορούν ελεύθερα·

Or. it

Τροπολογία 69
Joanna Kopcińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
όσον αφορά την παροχή στήριξης για τα 
άτομα με αναπηρία στους ακόλουθους 
τομείς προτεραιότητας: υγεία, 
εκπαίδευση, προσβασιμότητα, 
απασχόληση και συνθήκες εργασίας, 
ανεξάρτητη διαβίωση, συντονισμός, 
συνθήκες διαβίωσης, κοινωνική 
προστασία και ευαισθητοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 70
Κωνσταντίνος Αρβανίτης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί επιτακτικά να διενεργηθεί 
αναθεώρηση της οδηγίας για την ισότητα 
στην απασχόληση το ταχύτερο δυνατόν, 
προκειμένου να εναρμονιστεί πλήρως με 
τις διατάξεις της ΣΗΕΔΑΑ, μέσω μιας 
συμμετοχικής διαδικασίας με στόχο να 
εξασφαλιστεί η άμεση και πλήρης 
συμμετοχή των οργανώσεων 
εκπροσώπησης των ατόμων με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 71
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα 
κράτη μέλη ώστε να εξασφαλίσουν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις —σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο— ώστε 
τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να 
απολαμβάνουν το δικαίωμά τους στην 
ελεύθερη κυκλοφορία, το δικαίωμά τους 
στην αυτοδιάθεση, καθώς και το 
δικαίωμά τους να κάνουν προσωπικές 
επιλογές σε ισότιμη βάση με τα άλλα 
άτομα·

Or. en

Τροπολογία 72
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση 
δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού 
πλαισίου σε συνέχεια της ευρωπαϊκής 
πράξης για την προσβασιμότητα, να 
συντάξει πρόταση η οποία θα σέβεται τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών σε 
κοινωνικά ζητήματα·

Or. es

Τροπολογία 73
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει αν τα παραπτώματα και η 
έλλειψη αρμοδιοτήτων λόγω ελλιπούς 
νομικής βάσης που αναφέρθηκαν στην 
Επιτροπή Αναφορών μπορούν να 
προσεγγιστούν στο πλαίσιο μελλοντικών 
διαδικασιών χάραξης πολιτικής και 
αξιολόγησης πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 74
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να παρέχουν πρωτοβάθμια υγειονομική 
περίθαλψη· προγράμματα για την 
πρόληψη των ατυχημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής 
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των χώρων εργασίας για την πρόληψη 
των επαγγελματικών ασθενειών και των 
εργατικών ατυχημάτων2α·
_________________
2α Khasnabis C, Heinicke Motsch K, Achu 
K, et al., editors. Community-Based 
Rehabilitation: CBR Guidelines. Geneva: 
World Health Organization; 2010. 
Prevention. Διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK
310943/

Or. en

Τροπολογία 75
Jarosław Duda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί την πλήρη εφαρμογή από τα 
κράτη μέλη της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, 
για τη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση 
και στην επαγγελματική δραστηριότητα·

Or. pl

Τροπολογία 76
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει ότι, προκειμένου να έχουν 
αποτελεσματική πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη μέσω της υποβολής 
αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
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τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στην απαραίτητη υποστήριξη 
και βοήθεια για τη σύνταξη και την 
υποβολή αναφορών που πληρούν τα 
κριτήρια παραδεκτού· ζητεί την 
καλύτερη προβολή του μηχανισμού 
υποβολής αναφορών μέσω της αύξησης 
της ευαισθητοποίησης, καθώς και την 
ένταξη και τη συμμετοχή των ατόμων με 
αναπηρία ή των εκπροσώπων τους στη 
διαδικασία εξέτασης των αναφορών·

Or. en

Τροπολογία 77
Jordi Cañas, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν οργανώσεις 
κοινωνικής οικονομίας, καθώς αποτελούν 
μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, μεταξύ 
άλλων για τα άτομα με αναπηρία· καλεί 
την Επιτροπή να αναπτύξει μια οριζόντια 
προσέγγιση για το ζήτημα της αναπηρίας 
και να εξασφαλίσει επαρκείς ενισχύσεις 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου 
δράσης για την κοινωνική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 78
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί τα θεσμικά όργανα και τα 
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κράτη μέλη της ΕΕ να επαναβεβαιώσουν 
τη δέσμευσή τους για την επίτευξη 
ισότητας χωρίς αποκλεισμούς για τα 
άτομα με αναπηρία και να εφαρμόσουν 
πλήρως τη ΣΗΕΔΑΑ, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 27 της 
εν λόγω σύμβασης σχετικά με την 
εργασία και την απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 79
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. προτρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα να βελτιώσουν το επίπεδο και την 
ποιότητα της προσβασιμότητας όλων των 
κτιρίων τους, καθώς και να εξαλείψουν 
τα υφιστάμενα εμπόδια στους δικτυακούς 
τόπους, τις συζητήσεις και την 
τεκμηρίωσή τους, δηλ. τα εμπόδια στην 
προσβασιμότητα που υπάρχουν κατά την 
επικοινωνία των παραγόμενων 
πληροφοριών, για παράδειγμα, μεταξύ 
άλλων, μέσω της παροχής μετάφρασης 
στη νοηματική γλώσσα των διαφόρων 
κρατών μελών, εγγράφων συντεταγμένων 
στο σύστημα Braille, εγγράφων 
συντεταγμένων σε εύκολη γλώσσα·

Or. en

Τροπολογία 80
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)



PE693.700v01-00 48/102 AM\1233081EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο της 
ΕΕ για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της ΣΗΕΔΑΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των αναφορών 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να 
βασίζεται σε αναλυτικά και διαχωρισμένα 
δεδομένα, αντανακλώντας καλύτερα τις 
διατάξεις της ΣΗΕΔΑΑ και συγκεκριμένα 
ζητήματα που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 81
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. υπογραμμίζει ότι η αντιστοίχιση 
θέσεων εργασίας, η κατάρτιση 
επαγγελματικού προφίλ, η ταυτόχρονη 
απασχόληση και κατάρτιση, η στήριξη 
της καθοδήγησης στην εργασία και της 
κατάρτισης, καθώς και οι ευκαιρίες 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την 
εξασφάλιση και τη διατήρηση 
αμειβόμενης απασχόλησης για τα άτομα 
με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 82
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργού συμμετοχής των ατόμων με 
αναπηρία, των οργανώσεων 
εκπροσώπησής τους, των κοινωνικών 
εταίρων και όλων των άλλων σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών στην εφαρμογή 
και την παρακολούθηση της στρατηγικής 
για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία 2021-2030, των εθνικών 
στρατηγικών για την αναπηρία και των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
μετά την πανδημία COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 83
Jordi Cañas, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
ζήτησε από τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
τη θέσπιση ποσοστώσεων για τα άτομα 
με αναπηρία με στόχο την προώθηση των 
χώρων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· 
καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα 
εισάγοντάς τις στις διοικήσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 84
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
για την αντιμετώπιση του χάσματος στην 
απασχόληση που εξακολουθεί να 
υφίσταται για τα άτομα με αναπηρία και 
να προωθήσουν την πρόσβαση των 
ατόμων με αναπηρία σε ποιοτικές και 
βιώσιμες θέσεις εργασίας· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόταση της Επιτροπής 
στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων να 
συμπεριληφθεί το χάσμα στην 
απασχόληση για τα άτομα με αναπηρία 
στον αναθεωρημένο κοινωνικό πίνακα 
αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 85
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εθνικά σχέδια δράσης για την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων στην 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη 
δημόσια ασφάλεια, την εξ αποστάσεως 
και διαδικτυακή μάθηση και τις 
υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας, 
φροντίδας και υποστήριξης για τα άτομα 
με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 86
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης



AM\1233081EL.docx 51/102 PE693.700v01-00

EL

Παράγραφος 1 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1στ. καλεί τα κράτη μέλη να 
ακολουθήσουν μια διατομεακή 
προσέγγιση, ιδίως στις πολιτικές και τα 
μέτρα που εφαρμόζουν για τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης χωρίς 
αποκλεισμούς· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι οι πολλαπλές και 
διατομεακές διακρίσεις αντιμετωπίζονται 
ανεπαρκώς στη στρατηγική για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
2021-2030· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη 
διατομεακότητα κατά την εφαρμογή της 
στρατηγικής και να θέσει σαφείς, 
μετρήσιμους και φιλόδοξους στόχους 
σχετικά με την πολυμορφία στον χώρο 
εργασίας που να αντικατοπτρίζουν την 
ετερογένεια των ατόμων με αναπηρία, 
ώστε να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές και 
διατομεακές διακρίσεις· υπογραμμίζει τη 
σημασία της παρακολούθησης της 
αποτελεσματικότητας της στρατηγικής 
με τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία 
και των οργανώσεων εκπροσώπησής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 87
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1στ. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι ο σχεδιασμός της 
υποδομής ψηφιακών διαπιστευτηρίων 
Europass είναι προσβάσιμος για όλα τα 
άτομα· εκφράζει τη λύπη του για την 
πολύ περιορισμένη προσοχή που δόθηκε 
στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία 
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στο πλαίσιο της τελικής έκθεσης για μια 
ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα 
μικροδιαπιστευτήρια που δημοσίευσε η 
ομάδα διαβούλευσης για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση της Επιτροπής· καλεί την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η 
επικείμενη προσέγγιση της ΕΕ για τα 
μικροδιαπιστευτήρια για τη διά βίου 
μάθηση και την απασχολησιμότητα είναι 
προσβάσιμη και αντανακλά τον τρόπο 
βελτίωσης της απασχολησιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 88
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ζ. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
τις υπηρεσίες απασχόλησης και να 
ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τις 
πρακτικές απασχόλησης χωρίς 
αποκλεισμούς στην ανοικτή αγορά 
εργασίας, όπως οι προσαρμοσμένες 
διαδικασίες πρόσληψης, η διαμόρφωση 
θέσεων εργασίας, η εξατομικευμένη, 
ευέλικτη και υποστηριζόμενη 
απασχόληση, κατανομή θέσεων εργασίας, 
η ατομική τοποθέτηση και υποστήριξη 
και οι επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν 
αποκλεισμούς, καθώς και να εφαρμόσουν 
επαρκή κίνητρα και μέτρα στήριξης για 
τις εταιρείες που προσλαμβάνουν άτομα 
με αναπηρία· καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη όσον αφορά την απασχόληση των 
ατόμων με αναπηρία και να στηρίξουν 
οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας που 
επανεπενδύουν τα κέρδη τους σε 
κοινωνικούς στόχους· επισημαίνει τα 
προγράμματα εκπαίδευσης και 
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επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς 
αποκλεισμούς ως μία από τις βασικές 
προϋποθέσεις για μια αγορά εργασίας με 
λιγότερους αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 89
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ζ. καλεί τα κράτη μέλη να 
παράσχουν κίνητρα και οικονομική 
στήριξη στις πολύ μικρές και μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν 
και εκπαιδεύουν άτομα με αναπηρία, 
καθώς και να διασφαλίσουν ότι τα γενικά 
συστήματα αυτοαπασχόλησης είναι 
προσβάσιμα και υποστηρικτικά για τα 
άτομα με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 90
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1η. καλεί τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση 
προσαρμογών στους χώρους εργασίας και 
να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της 
υγείας και της ασφάλειας στην εργασία· 
καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στους εργαζομένους με 
αναπηρία στο επικείμενο στρατηγικό 
πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την 
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ασφάλεια στην εργασία και να θέσει 
φιλόδοξους στόχους, στοχεύοντας σε 
μηδενικό αριθμό θανατηφόρων 
ατυχημάτων στην εργασία, σε μηδενικό 
αριθμό περιστατικών καρκίνου που 
σχετίζεται με την εργασία, καθώς και σε 
βελτίωση της πρόληψης των 
επαγγελματικών ασθενειών, των 
μυοσκελετικών διαταραχών και 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 91
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1η. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 
προγράμματα και οι στρατηγικές 
αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν 
ειδικά μέτρα προσέγγισης των ατόμων με 
αναπηρία στις αγροτικές περιοχές και 
εξασφαλίζουν τη συμμετοχή αυτών των 
ατόμων στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων 
και στρατηγικών·

Or. en

Τροπολογία 92
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1θ. καλεί τα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
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παρέχουν οι ενισχυμένες «Εγγυήσεις για 
τη νεολαία» για την απασχόληση, την 
εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση ή τη 
μαθητεία νέων με αναπηρία και να 
εξασφαλίσει ίση πρόσβαση για τα άτομα 
με αναπηρία, καθώς και την εφαρμογή 
εξατομικευμένων πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 93
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1θ. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την προσβασιμότητα των 
πληροφοριών που παρέχονται από τη 
δημόσια διοίκηση σε ανοικτές και 
προσβάσιμες μορφές·

Or. en

Τροπολογία 94
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ι. καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν 
και να επενδύσουν γρήγορα όλους τους 
διαθέσιμους πόρους, τόσο τους εθνικούς 
όσο και τους κοινοτικούς, στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά· 
τονίζει τη σημασία της παροχής 
έγκαιρης, εξατομικευμένης και 
ολοκληρωμένης στήριξης στα παιδιά με 
αναπηρία, τους γονείς και τους 
φροντιστές τους· καλεί τα κράτη μέλη να 
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δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά με 
αναπηρία και στις ειδικές εκπαιδευτικές 
τους ανάγκες, καθώς και σε μέτρα για τη 
στήριξη της μετάβασης από τη φροντίδα 
σε ιδρύματα στην ποιοτική φροντίδα σε 
επίπεδο οικογένειας και κοινότητας· 
εκφράζει εν προκειμένω την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή 
εγγύηση για τα παιδιά αναγνωρίζει τα 
παιδιά με αναπηρία ως μία από τις 6 πιο 
ευάλωτες ομάδες-στόχους παιδιών που 
έχουν ανάγκη·

Or. en

Τροπολογία 95
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ι. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν τη νοητική, 
αισθητηριακή και φυσική 
προσβασιμότητα όσον αφορά τις 
πρωτοβουλίες της ΕΕ για την 
ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 96
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ια. καλεί τα κράτη μέλη να 
προστατεύσουν το δικαίωμα των ατόμων 
με αναπηρία σε ανεξάρτητη διαβίωση και 
συμπερίληψη στην κοινότητα 
καθιστώντας δυνατή τη μετάβαση από τη 
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φροντίδα σε ιδρύματα στην ποιοτική, 
προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και 
εξατομικευμένη φροντίδα σε επίπεδο 
κοινότητας και οικογένειας·

Or. en

Τροπολογία 97
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ιβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ιβ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την έγκαιρη πρόσβαση σε 
δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα για 
τα άτομα με σημαντική και σοβαρή 
αναπηρία, με στόχο την καταπολέμηση 
του κινδύνου φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού στα γηρατειά·

Or. en

Τροπολογία 98
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ιγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ιγ. καλεί την Επιτροπή Αναφορών να 
συλλέξει και να δημοσιοποιήσει 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με την 
εξέταση των αναφορών, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης 
των αναφερόντων με τη διαδικασία 
υποβολής αναφορών· καλεί την Επιτροπή 
Αναφορών να αναπτύξει έναν δείκτη 
συμμόρφωσης και επιτυχούς εφαρμογής 
των συστάσεων που εκδίδει η Επιτροπή 
Αναφορών προς τις εθνικές αρχές· τονίζει 
ότι η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να 
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εξασφαλίσει τη δυνατότητα διερμηνείας 
στη νοηματική γλώσσα σε σχετικές 
ακροάσεις·

Or. en

Τροπολογία 99
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εναρμονίσουν τον ορισμό της 
αναπηρίας και να διασφαλίσουν την 
αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος 
αναπηρίας σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 
ατόμων με αναπηρία και η άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της ΕΕ·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εναρμονίσουν τον ορισμό της 
αναπηρίας σύμφωνα με τις καταληκτικές 
παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
στην ΕΕ που εγκρίθηκαν το 2015 και να 
διασφαλίσουν την αμοιβαία αναγνώριση 
του καθεστώτος αναπηρίας σε όλα τα 
κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί η 
ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων με 
αναπηρία, η άσκηση και η αναγνώριση 
των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από 
την ιθαγένεια της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την 
έννοια του χρόνιου πόνου / των χρόνιων 
ασθενειών ώστε να συμπεριληφθεί ένας 
εναρμονισμένος ορισμός της ΕΕ για την 
αναπηρία, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο 
στο ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 2020 
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την 
αναπηρία μετά το 2020·

Or. en

Τροπολογία 100
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εναρμονίσουν τον ορισμό της 
αναπηρίας και να διασφαλίσουν την 
αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος 
αναπηρίας σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 
ατόμων με αναπηρία και η άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της ΕΕ·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διενεργήσουν διεξοδική ανάλυση 
των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τα 
κριτήρια για την αναγνώριση της 
αναπηρίας και των βαθμών της και, με 
βάση αυτήν την ανάλυση, να 
εναρμονίσουν τον ορισμό της αναπηρίας 
και να διασφαλίσουν την αμοιβαία 
αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας σε 
όλα τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί 
η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων με 
αναπηρία και η άσκηση των δικαιωμάτων 
τους που απορρέουν από την ιθαγένεια της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 101
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εναρμονίσουν τον ορισμό της 
αναπηρίας και να διασφαλίσουν την 
αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος 
αναπηρίας σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 
ατόμων με αναπηρία και η άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της ΕΕ·

2. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά 
τον ορισμό της αναπηρίας· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την αμοιβαία 
αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας, 
ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρία και 
η αποτελεσματική άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 102
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εναρμονίσουν τον ορισμό της 
αναπηρίας και να διασφαλίσουν την 
αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος 
αναπηρίας σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 
ατόμων με αναπηρία και η άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της ΕΕ·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν έναν ενιαίο 
ευρωπαϊκό ορισμό της αναπηρίας 
σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΣΗΕΔΑΑ, 
και να διασφαλίσουν την αμοιβαία 
αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας σε 
όλα τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί 
η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων με 
αναπηρία και η άσκηση των δικαιωμάτων 
τους που απορρέουν από την ιθαγένεια της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 103
Joanna Kopcińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εναρμονίσουν τον ορισμό της 
αναπηρίας και να διασφαλίσουν την 
αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος 
αναπηρίας σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 
ατόμων με αναπηρία και η άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της ΕΕ·

2. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την αμοιβαία αναγνώριση 
του καθεστώτος αναπηρίας σε όλα τα 
κράτη μέλη με βάση τον ορισμό της 
αναπηρίας που προβλέπεται στη 
Σύμβαση, ώστε να διασφαλιστεί η 
ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων με 
αναπηρία και η άσκηση των δικαιωμάτων 
τους που απορρέουν από την ιθαγένεια της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 104
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναγνωρίσουν καλύτερα τη 
σημασία των προσβάσιμων και 
ποιοτικών υπηρεσιών και συστημάτων 
υποστήριξης για την ανεξάρτητη 
διαβίωση· τονίζει την ανάγκη προώθησης 
στρατηγικών και προτύπων για 
εξατομικευμένη ποιοτική στήριξη για τα 
εξαρτώμενα άτομα με αναπηρία και τους 
φροντιστές τους, συμπεριλαμβανομένων 
της βελτιωμένης κοινωνικής προστασίας 
και διαφόρων μορφών στήριξης για τους 
άτυπους φροντιστές· καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει ένα στρατηγικό 
θεματολόγιο της ΕΕ για τους φροντιστές 
ως ένα περαιτέρω βήμα προς την 
ποιοτική ενδυνάμωση του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
που παρέχουν προσωπικές και οικιακές 
υπηρεσίες· επαναλαμβάνει ότι το 
θεματολόγιο για τους φροντιστές πρέπει 
να αντικατοπτρίζει την κατάσταση των 
100 εκατομμυρίων άτυπων φροντιστών 
στην ΕΕ που παρέχουν το 80% της 
μακροχρόνιας φροντίδας, αλλά 
εξακολουθούν να μην αναγνωρίζονται σε 
μεγάλο βαθμό·

Or. en

Τροπολογία 105
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
εμπεριστατωμένη επικαιροποίηση της 
Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
αναπηρία καθώς και των προγραμμάτων 
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χρηματοδότησης της ΕΕ με σκοπό την 
πλήρη συμμόρφωση προς τη σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία, 
διασφαλίζοντας την εποικοδομητική 
συμμετοχή των οργανώσεων 
εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη συμμετοχή των 
οργανώσεων ατόμων με αναπηρία στον 
διάλογο καθώς και σε όλα τα στάδια 
εφαρμογής της στρατηγικής για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
2021-2030·

Or. el

Τροπολογία 106
Antonio Maria Rinaldi, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Stefania 
Zambelli, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
έναν χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία, 
προκειμένου να καθοριστούν κοινά 
πρότυπα και δικαιώματα (ατομικά, 
πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά) για 
τα άτομα με αναπηρία και να 
εξασφαλιστεί ο σεβασμός και η 
αναγνώρισή τους σε όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 107
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. σημειώνει ότι το άρθρο 27 της 
ΣΗΕΔΑΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα των 
ατόμων με αναπηρία να εργάζονται σε 
ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα και να 
κερδίζουν τα προς το ζην με εργασία που 
επιλέγουν ελεύθερα· καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι η αγορά εργασίας 
και τα περιβάλλοντα εργασίας είναι 
ανοικτά, χωρίς αποκλεισμούς και 
προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 108
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. αναμένει την επικείμενη Γενική 
Παρατήρηση αριθ. 8 της Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με το 
άρθρο 27 της Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
σχετικά με το δικαίωμα στην εργασία και 
την απασχόληση· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς 
διακρίσεις για τα άτομα με αναπηρία, 
λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό ποσοστό 
απασχόλησής τους·

Or. en

Τροπολογία 109
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την υποανάπτυξη και την 
υποχρηματοδότηση των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης με στόχο τη 
βελτίωση του ποσοστού απασχόλησης 
των ατόμων με αναπηρία· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τις σχέσεις 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
με τους οργανισμούς παραπομπής·

Or. en

Τροπολογία 110
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. επισημαίνει τον θετικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι προστατευόμενοι 
χώροι εργασίας που συμμορφώνονται με 
την ΣΗΕΔΑΑ στη μετάβαση των ατόμων 
με αναπηρία στην ανοικτή αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 111
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2ε. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν μοντέλα αξιοπρεπούς ατομικής 
τοποθέτησης και υποστήριξης χωρίς 
αποκλεισμούς με βάση τα δικαιώματα 
(«υποστηριζόμενη απασχόληση») ως 
μέσο μετάβασης, όπου είναι δυνατόν, 
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στην ανοικτή αγορά εργασίας για τα 
άτομα με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 112
Jordi Cañas, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2στ. επαναλαμβάνει την έκκληση του 
Κοινοβουλίου προς τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν τις εταιρείες που δεν 
εφαρμόζουν αποκλεισμούς και παρέχουν 
απασχόληση σε εργαζόμενους με 
αναπηρία στην ανοικτή αγορά εργασίας 
μέσω της σύναψης δημόσιων συμβάσεων, 
καθώς και οργανώσεις κοινωνικής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 113
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι 
διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας έως το τέλος του 2023·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι 
διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας έως το τέλος του 2023· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως μια 
σαφή νομοθετική πρόταση σχετικά με την 
πανευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας, ώστε η 
κάρτα να είναι διαθέσιμη για όλα τα 
άτομα με αναπηρία εντός αυτού του 
χρονικού πλαισίου· καλεί εν προκειμένω 



PE693.700v01-00 66/102 AM\1233081EL.docx

EL

την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα 
ψηφιακά εργαλεία για να δημιουργήσει 
την πανευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας έτσι 
ώστε να είναι ευρέως αποδεκτή, 
προσβάσιμη για όλα τα άτομα με 
αναπηρία και να διασυνδέεται με άλλα 
εργαλεία όπως η κάρτα στάθμευσης 
ατόμων με αναπηρία· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την 
ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας για να 
αποσαφηνίσει όλες τις πτυχές της 
φορητότητας όλων των δικαιωμάτων που 
συνδέονται με το επίσημα αναγνωρισμένο 
καθεστώς αναπηρίας·

Or. en

Τροπολογία 114
Jordi Cañas, Samira Rafaela, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι 
διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας έως το τέλος του 2023·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι 
διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας με στόχο τη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής της αμοιβαίας 
αναγνώρισης του καθεστώτος αναπηρίας 
σε τομείς όπως η κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και τα οφέλη που 
συνδέονται με τους όρους παροχής 
υπηρεσιών έως το τέλος του 2023· καλεί 
επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επιδείξουν τόλμη όσον αφορά το εύρος 
των δικαιωμάτων που θα προσφέρει η 
κάρτα στους χρήστες της, καθώς και 
όσον αφορά την εξασφάλιση της 
εφαρμογής της σε κάθε κράτος μέλος, 
μέσω δεσμευτικής νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 115
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι 
διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας έως το τέλος του 2023·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι 
διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας έως το τέλος του 2023, η οποία 
θα εξασφαλίζει ότι κάθε πολίτης και 
κάτοικος της ΕΕ που καλύπτεται από 
αυτήν έχει τα ίδια δικαιώματα με τους 
υπηκόους και τους κατοίκους του 
κράτους μέλους στο οποίο διαμένει 
προσωρινά και καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι οι ηλικιωμένοι με 
μειωμένη κινητικότητα καλύπτονται 
επίσης από αυτήν την κάρτα, ζητώντας, 
συνεπώς, τη μετονομασία της σε 
«ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας και 
ηλικιωμένων»·

Or. en

Τροπολογία 116
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι 
διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας έως το τέλος του 2023·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι 
διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας έως το τέλος του 2023· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να είναι 
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φιλόδοξα όσον αφορά το εύρος των 
δικαιωμάτων που θα εγγυάται η κάρτα 
για τους χρήστες της, καθώς και όσον 
αφορά την εξασφάλιση της εφαρμογής 
της σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, μέσω 
δεσμευτικής νομοθεσίας της ΕΕ, εφόσον 
είναι απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία 117
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι 
διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας έως το τέλος του 2023·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι 
διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας έως το τέλος του 2023 και 
καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει την 
πανευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας με 
ισχυρό πεδίο εφαρμογής που θα 
εναρμονίζει το καθεστώτος και τον 
ορισμό της αναπηρίας και θα καθιστά 
την κάρτα υποχρεωτική για όλα τα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 118
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δικαιώματα των 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δικαιώματα των 
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ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι 
διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας έως το τέλος του 2023·

ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι 
διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας έως το τέλος του 2023, με 
μορφή που θα αναγιγνώσκεται και θα 
γίνεται αποδεκτή από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών σε όλα τα κράτη 
μέλη έως το τέλος του 2023·

Or. el

Τροπολογία 119
Antonio Maria Rinaldi, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Stefania 
Zambelli, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι 
διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας έως το τέλος του 2023·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι 
διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας· ελπίζει ότι αυτό θα συμβεί το 
συντομότερο δυνατό και σε κάθε 
περίπτωση το αργότερο έως το 2023·

Or. it

Τροπολογία 120
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

σημειώνει ότι, σε ορισμένες χώρες της 
ΕΕ όπου έχει ήδη θεσπιστεί κάρτα 
αναπηρίας, υπήρξαν αναφορές 
κατάχρησης, οι οποίες οδήγησαν ενίοτε 
σε αρνητικές συνέπειες για τα άτομα που 
είναι πραγματικοί δικαιούχοι· τονίζει, 
συνεπώς, την ανάγκη ευαισθητοποίησης 



PE693.700v01-00 70/102 AM\1233081EL.docx

EL

σε όλα τα επίπεδα και λήψης μέτρων για 
την πρόληψη της κατάχρησης της νέας 
ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας που θα 
ισχύει σε όλη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 121
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί τα κράτη μέλη και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσουν 
ότι τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν να 
συμμετέχουν στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικής χωρίς περιορισμούς· σημειώνει 
ότι στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες απαιτείται πλήρης 
πολιτική συμμετοχή, γεγονός που 
σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία 
πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν και να 
εκπροσωπούνται σε διαδικασίες χάραξης 
πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό και τοπικό επίπεδο, ακολουθώντας 
προσέγγιση ενσωμάτωσης της διάστασης 
της αναπηρίας·

Or. el

Τροπολογία 122
Antonio Maria Rinaldi, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Stefania 
Zambelli, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί απαραίτητο να μειωθούν 
οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που 
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περιπλέκουν τη ζωή των ατόμων με 
αναπηρία και των οικογενειών τους, 
απλοποιώντας την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και προωθώντας την 
αναγνώριση και πιστοποίηση της 
κατάστασης της αναπηρίας·

Or. it

Τροπολογία 123
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι η νέα ευρωπαϊκή 
κάρτα αναπηρίας πρέπει να 
προσαρμοστεί στα διαφορετικά 
κοινωνικά μοντέλα των κρατών μελών·

Or. es

Τροπολογία 124
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι στο άρθρο 19 της 
CRPD ορίζεται το δικαίωμα της 
ανεξάρτητης διαβίωσης και της 
συμπερίληψης στην κοινότητα· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια 
διαδικασία που θα προβλέπει την αλλαγή 
των συνθηκών διαβίωσης για τα άτομα 
με αναπηρία, από τα ιδρυματικά 
περιβάλλοντα σε ένα σύστημα που θα 
επιτρέπει την κοινωνική συμμετοχή, όπου 
οι υπηρεσίες παρέχονται στην κοινότητα 
σύμφωνα με τη βούληση και τις 
προτιμήσεις κάθε ατόμου· καλεί τα 
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κράτη μέλη να συμπεριλάβουν ειδικούς 
στόχους με σαφείς προθεσμίες στις 
στρατηγικές αποϊδρυματοποίησης και να 
χρηματοδοτήσουν επαρκώς την 
εφαρμογή τους·

Or. el

Τροπολογία 125
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την αναπηρία, προωθώντας τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και 
τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 
2021-2030, και να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που 
περιγράφονται στα εν λόγω έγγραφα·

4. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναλάβουν εθνικές 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με 
την αναπηρία, προωθώντας τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία και τη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 2021-
2030, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες για 
όλους και στις οποίες θα συμμετέχουν 
άτομα με αναπηρία, εκπροσωπούντα 
μέλη της οικογενείας τους και οργανώσεις 
εκπροσώπησής τους· τονίζει ότι αυτές οι 
εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την αναπηρία θα πρέπει να 
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον ως μοχλό 
ένταξης, καθώς και στη δημόσια 
διοίκηση, και να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τις 
δεσμεύσεις που περιγράφονται στα εν 
λόγω έγγραφα·

Or. en

Τροπολογία 126
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την αναπηρία, προωθώντας τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και 
τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 
2021-2030, και να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που 
περιγράφονται στα εν λόγω έγγραφα·

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την αναπηρία, προωθώντας τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και 
τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 
2021-2030, να χαράξουν ισχυρές, 
φιλόδοξες εθνικές στρατηγικές για την 
αναπηρία χωρίς αποκλεισμούς που θα 
υπερβαίνουν τους ελάχιστους στόχους 
που αναφέρονται στη στρατηγική της ΕΕ 
για την αναπηρία και να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που 
περιγράφονται στα εν λόγω έγγραφα·

Or. en

Τροπολογία 127
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την αναπηρία, προωθώντας τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και 
τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 
2021-2030, και να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που 
περιγράφονται στα εν λόγω έγγραφα·

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την αναπηρία, προωθώντας τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και 
τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 
2021-2030, να υιοθετήσουν φιλόδοξα 
χρονοδιαγράμματα και να ορίσουν 
λεπτομερείς δείκτες για τη μέτρηση της 
προόδου στην υλοποίηση των στόχων, 
καθώς και να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση όλων των φορέων με τις 
δεσμεύσεις που περιγράφονται στα εν 
λόγω έγγραφα·

Or. en
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Τροπολογία 128
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την αναπηρία, προωθώντας τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και 
τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 
2021-2030, και να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που 
περιγράφονται στα εν λόγω έγγραφα·

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την αναπηρία, προωθώντας τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και 
να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις 
δεσμεύσεις που περιγράφονται στο εν 
λόγω έγγραφο·

Or. es

Τροπολογία 129
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την αναπηρία, προωθώντας τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και 
τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 
2021-2030, και να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που 
περιγράφονται στα εν λόγω έγγραφα·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. es

Τροπολογία 130
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. ζητεί τη συλλογή δεδομένων που 
σχετίζονται με την αναπηρία σε ολόκληρη 
την ΕΕ σύμφωνα με μια προσέγγιση που 
βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
καθώς και δεδομένων που σχετίζονται με 
τον αντίκτυπο της λεγόμενης κρίσης της 
νόσου COVID-19 στα άτομα με 
αναπηρία, ώστε να παρασχεθούν τα 
στοιχεία που απαιτούνται για τη 
διενέργεια περισσότερων ταχέων 
εκτιμήσεων και την επείγουσα ανάπτυξη 
στρατηγικών και την προετοιμασία 
παρεμβάσεων από κοινού με τα κράτη 
μέλη για την αντιστροφή των 
αντιδράσεων όσον αφορά τα δικαιώματα 
και τις εξελίξεις που παρατηρούνται λόγω 
της εφαρμογής μέτρων περιορισμού της 
νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 131
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν 
το δικαίωμα και την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για κάθε παιδί και να 
δημιουργήσουν δομές εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς, με φυσική παρουσία ή 
ψηφιακής όταν χρειάζεται, από την 
ηλικία προσχολικής εκπαίδευσης έως την 
εφηβεία, μεταξύ άλλων για τα παιδιά 
Ρομά, τα παιδιά με αναπηρία, τα παιδιά 
απάτριδων και μεταναστών, καθώς και 
τα παιδιά που ζουν σε περιβάλλοντα 
κατάστασης έκτακτης ανθρωπιστικής 
ανάγκης· και ανεξάρτητα από ειδικές 
περιστάσεις όπως οι πανδημίες, για 
παράδειγμα η πανδημία COVID 19·
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Or. en

Τροπολογία 132
Antonio Maria Rinaldi, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Stefania 
Zambelli, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
των μελών της οικογένειας που παρέχουν 
φροντίδα, τα οποία συχνά εκπληρώνουν 
τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία για 
φροντίδα και βοήθεια· τονίζει σχετικά 
την ανάγκη σθεναρής υποστήριξης των 
μελών της οικογένειας και των 
φροντιστών στις πολιτικές και τις 
στρατηγικές της ΕΕ και των κρατών 
μελών·

Or. it

Τροπολογία 133
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν στο σχεδιασμό 
και στα προγράμματα των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 
κονδύλια που εξυπηρετούν στόχους και 
πολιτικές που βελτιώνουν τις συνθήκες 
διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες, 
τηρώντας παράλληλα τις αρχές της 
προσβασιμότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων·

Or. el
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Τροπολογία 134
Jarosław Duda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 
των πολιτών και των εργαζομένων σε 
μορφές προσβάσιμες σε άτομα με 
διάφορους τύπους αναπηρίας·

Or. pl

Τροπολογία 135
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί το Συμβούλιο να υποβάλει 
μια ισχυρή σύσταση του Συμβουλίου 
σχετικά με την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα 
παιδιά και καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν πολυετείς εθνικές στρατηγικές 
για την αντιμετώπιση της παιδικής 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και εθνικά σχέδια δράσης 
για την εγγύηση για τα παιδιά, 
αντίστοιχα, τα οποία θα διασφαλίζουν 
επίσης την εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 136
Κωνσταντίνος Αρβανίτης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/882 (ευρωπαϊκή πράξη 
για την προσβασιμότητα), ώστε να αρθούν 
αποτελεσματικά τα εμπόδια για τους 
πολίτες με αναπηρία και να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα προσβάσιμων υπηρεσιών 
και η καταλληλότητα των συνθηκών υπό 
τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/882 (ευρωπαϊκή πράξη 
για την προσβασιμότητα), ώστε να αρθούν 
αποτελεσματικά τα εμπόδια για τους 
πολίτες με αναπηρία και να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα προσβάσιμων υπηρεσιών 
και η καταλληλότητα των συνθηκών υπό 
τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες με 
έμφαση στις υπηρεσίες στην κοινότητα 
κατά τρόπο ώστε να υλοποιούνται οι 
εθνικές στρατηγικές 
αποϊδρυματοποίησης· επισημαίνει την 
ανάγκη για καλύτερη ευθυγράμμιση των 
στρατηγικών των κρατών μελών και των 
κονδυλίων της ΕΕ με τη Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για 
την αμοιβαία αναγνώριση της 
αποϊδρυματοποίησης και της 
«ανεξάρτητης διαβίωσης στην 
κοινότητα»·

Or. el

Τροπολογία 137
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/882 (ευρωπαϊκή πράξη 
για την προσβασιμότητα), ώστε να αρθούν 
αποτελεσματικά τα εμπόδια για τους 
πολίτες με αναπηρία και να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα προσβάσιμων υπηρεσιών 
και η καταλληλότητα των συνθηκών υπό 
τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες·

5. υπενθυμίζει ότι οι συνηθέστεροι 
προβληματισμοί που εκφράζουν οι 
αναφέροντες όσον αφορά την ισότητα 
των ατόμων με αναπηρία αφορούν την 
προσβασιμότητα και την κοινωνική 
προστασία, καθώς και το δικαίωμα στην 
εργασία και το δικαίωμα να ζουν ως 
ανεξάρτητα μέλη μιας κοινότητας· καλεί, 
ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 
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εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/882 (ευρωπαϊκή πράξη 
για την προσβασιμότητα), ώστε να αρθούν 
αποτελεσματικά τα εμπόδια για τους 
πολίτες με αναπηρία και να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα προσβάσιμων υπηρεσιών 
και η καταλληλότητα των συνθηκών υπό 
τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες·

Or. fr

Τροπολογία 138
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/882 (ευρωπαϊκή πράξη 
για την προσβασιμότητα), ώστε να αρθούν 
αποτελεσματικά τα εμπόδια για τους 
πολίτες με αναπηρία και να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα προσβάσιμων υπηρεσιών 
και η καταλληλότητα των συνθηκών υπό 
τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/882 (ευρωπαϊκή πράξη 
για την προσβασιμότητα), ώστε να αρθούν 
αποτελεσματικά τα εμπόδια για τους 
πολίτες με αναπηρία και να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα προσβάσιμων υπηρεσιών 
και η καταλληλότητα των συνθηκών υπό 
τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες· καλεί 
τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη 
διασύνδεση μεταξύ της προσβασιμότητας 
των υπηρεσιών και της προσβασιμότητας 
του δομημένου περιβάλλοντος και να την 
λάβουν υπόψη κατά τη μεταφορά της 
ευρωπαϊκής πράξης για την 
προσβασιμότητα στην εθνική τους 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 139
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/882 (ευρωπαϊκή πράξη 
για την προσβασιμότητα), ώστε να αρθούν 
αποτελεσματικά τα εμπόδια για τους 
πολίτες με αναπηρία και να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα προσβάσιμων υπηρεσιών 
και η καταλληλότητα των συνθηκών υπό 
τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως και να 
παρακολουθούν συνεχώς όλες τις 
νομοθετικές πράξεις που άπτονται της 
προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένων 
της ευρωπαϊκής πράξης για την 
προσβασιμότητα, της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, της 
δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες 
και της οδηγίας για την προσβασιμότητα 
στον παγκόσμιο ιστό, ώστε να αρθούν και 
να προληφθούν αποτελεσματικά τα 
εμπόδια και να βελτιωθεί η 
προσβασιμότητα σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία, 
καθώς και να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα προσβάσιμων υπηρεσιών 
και η καταλληλότητα των συνθηκών υπό 
τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 140
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/882 (ευρωπαϊκή πράξη 
για την προσβασιμότητα), ώστε να αρθούν 
αποτελεσματικά τα εμπόδια για τους 
πολίτες με αναπηρία και να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα προσβάσιμων υπηρεσιών 
και η καταλληλότητα των συνθηκών υπό 
τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/882 (ευρωπαϊκή πράξη 
για την προσβασιμότητα), ώστε να αρθούν 
αποτελεσματικά και οριστικά τα εμπόδια 
για τους πολίτες με αναπηρία και να 
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
προσβάσιμων υπηρεσιών και η 
καταλληλότητα των συνθηκών υπό τις 
οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 141
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

σημειώνει ότι, σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, οι γενικές οδοί διαφυγής 
ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για 
ηλικιωμένα άτομα και άτομα με 
αναπηρία· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 
αναμένεται να συμπεριληφθεί ένα 
συγκεκριμένο σήμα οδού διαφυγής για τα 
άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο ενός 
προτύπου ISO το 2022 και καλεί τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν στην εθνική 
τους νομοθεσία ένα συγκεκριμένο σήμα 
οδού διαφυγής για τα άτομα με αναπηρία 
και τους ηλικιωμένους για χρήση σε 
δημόσια κτίρια·

Or. en

Τροπολογία 142
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. επισημαίνει ότι τα συστήματα 
υποστήριξης προσλήψεων δεν μπορούν 
να μειώσουν το μισθολογικό κόστος των 
ατόμων με αναπηρία, ιδίως μέσω της 
δημόσιας συγχρηματοδότησης· 
επισημαίνει ότι η πρόσληψη ατόμων με 
αναπηρία πρέπει να βασίζεται στο 
πλαίσιο απασχόλησης που εφαρμόζεται 
σε άλλους εργαζομένους, όσον αφορά 
τους μισθούς ή τις ρυθμίσεις σχετικά με 
το ωράριο εργασίας, με το πλαίσιο αυτό 
να προσαρμόζεται στις ανάγκες τους· 
είναι της άποψης ότι τα άτομα με 
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αναπηρία δεν μπορούν να ενταχθούν στην 
ανοικτή αγορά εργασίας χωρίς ένα γενικό 
πλαίσιο για τη ρύθμιση της απασχόλησης 
ούτε χωρίς ρυθμίσεις για τους μισθούς 
και την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 143
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της 
έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα 
της προσβάσιμης τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων λύσεων για τη 
διεύρυνση των ευκαιριών τηλεργασίας, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο χωρίς 
αποκλεισμούς χαρακτήρας των αγορών 
εργασίας για τα άτομα με αναπηρία· 
επαναλαμβάνει την έκκληση του 
Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή να 
προτείνει νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό τη 
ρύθμιση των όρων τηλεργασίας σε 
ολόκληρη την ΕΕ και να διασφαλίσει 
αξιοπρεπείς και προσβάσιμες συνθήκες 
εργασίας και απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 144
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. καλεί τα κράτη μέλη να 
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διερευνήσουν τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση και να 
αναγνωρίσουν την αξία των βοηθητικών 
και προσαρμοστικών τεχνολογιών για τα 
άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
των ηθικών προβληματισμών· 
υπενθυμίζει ότι οι δυνατότητες που 
προσφέρει η χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων και των βοηθητικών 
τεχνολογιών εξαρτώνται από τις 
ευκαιρίες που δίδονται στα άτομα με 
αναπηρία να αναπτύξουν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 145
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση 
δημιουργίας ενός κέντρου πόρων με την 
ονομασία «Προσβάσιμη ΕΕ», το εν λόγω 
κέντρο να συμπεριληφθεί στο 
οργανόγραμμα της ΓΔ Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης· 
θεωρεί ότι η ανάγκη για έναν νέο 
οργανισμό της Ένωσης σχετικά με την 
προσβασιμότητα πρέπει να εξεταστεί σε 
συνάρτηση με την υπάρχουσα 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, ώστε να 
αναγνωριστούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι 
αρμοδιότητες αυτής σε κοινωνικά 
ζητήματα·

Or. es

Τροπολογία 146
Katrin Langensiepen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
την αναθεώρηση της οδηγίας για την 
ισότητα στην απασχόληση το 
συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να 
εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις της 
ΣΗΕΔΑΑ, μέσω μιας συμμετοχικής 
διαδικασίας με στόχο να εξασφαλιστεί η 
άμεση και πλήρης συμμετοχή των 
οργανώσεων εκπροσώπησης των ατόμων 
με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 147
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να θεσπίσουν ποσοστώσεις 
στον χώρο εργασίας τόσο στο Δημόσιο 
όσο και στον Ιδιωτικό τομέα για τα 
άτομα με αναπηρίες προκειμένου να 
στηρίξουν έναν χωρίς αποκλεισμούς 
εργασιακό χώρο·

Or. el

Τροπολογία 148
Jarosław Duda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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5α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
χωρίς καθυστέρηση μια πρόταση για 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς που να 
καθορίζει πρότυπα προσβασιμότητας για 
τις δημόσιες συγκοινωνίες και το 
δομημένο περιβάλλον·

Or. pl

Τροπολογία 149
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. προτρέπει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να βελτιώσει τη στήριξη που 
παρέχει για την υλοποίηση δημόσιων 
επενδύσεων που αποσκοπούν στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν τα 
άτομα με αναπηρία κατά την πρόσβαση 
σε δημόσια κτίρια, υποδομές και 
εικονικές κρατικές υπηρεσίες (σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο)· 
προτρέπει, υπό αυτήν την έννοια, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει μη 
επιστρεπτέα χρηματοδότηση και να 
αποκλείσει το σύνολο των αναφερόμενων 
δημόσιων επενδύσεων από την εφαρμογή 
των κριτηρίων δημοσιονομικού 
ελλείμματος·

Or. en

Τροπολογία 150
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί τα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν των ευκαιριών που 
παρέχουν τα ταμεία της ΕΕ ώστε να 
εγγυηθούν και να στηρίξουν την πλήρη 
προσβασιμότητα των δημόσιων χώρων 
και των μέσων μεταφοράς, των μέσων 
επικοινωνίας και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 151
Jarosław Duda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την αύξηση της 
προσβασιμότητας των δημόσιων 
μεταφορών και του δομημένου 
περιβάλλοντος και να διαδώσουν τις 
ορθές πρακτικές σε αυτόν το τομέα·

Or. pl

Τροπολογία 152
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει την ανάγκη οικονομικής 
στήριξης ώστε τα άτομα με αναπηρίες να 
μπορούν να προσλαμβάνουν ή να 
απασχολούν εξειδικευμένους βοηθούς·

Or. el
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Τροπολογία 153
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί 
ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν διατίθενται 
για τη στήριξη μέτρων και 
προγραμμάτων που εντείνουν τον 
διαχωρισμό ή τον κοινωνικό αποκλεισμό· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να 
χρηματοδοτήσει δράσεις που 
δημιουργούν προσβάσιμα περιβάλλοντα, 
προϊόντα, υπηρεσίες, πρακτικές και 
συσκευές, προωθώντας την 
αποϊδρυματοποίηση και στηρίζοντας την 
παροχή προσωπικής βοήθειας, καθώς και 
να εγγυηθεί ότι οι χρηματοδοτούμενες 
από την ΕΕ δράσεις έχουν αντίκτυπο στη 
ζωή των ατόμων με αναπηρία και 
διασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή τους 
στην κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 154
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. επισημαίνει τη σημασία της 
ταχείας ενσωμάτωσης των 
προβληματισμών όσον αφορά την 
προσβασιμότητα σε όλες τις πολιτικές και 
τις πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων και 
της προσβασιμότητας της διαδικασίας 
υποβολής αναφορών στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 155
Jordi Cañas, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τον επαρκή συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης για τα άτομα με 
αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσω της εν 
εξελίξει αναθεώρησης του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004.

6. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη 
γραμμή δράσης αριθ. 5 ix του σχεδίου 
δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την αναπηρία, σύμφωνα με την οποία 
πρέπει να εξαλειφθούν τα αντικίνητρα 
προς εργασία στα συστήματα παροχών 
αναπηρίας και οι δικαιούχοι να 
ενθαρρύνονται να εργάζονται όταν 
μπορούν· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την επαρκή κοινωνική 
ασφάλιση για τα άτομα με αναπηρία, 
μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης ότι 
συνεχίζουν να λαμβάνουν παροχές 
αναπηρίας που καλύπτουν το πρόσθετο 
κόστος που σχετίζεται με την αναπηρία 
τους ακόμη και όταν εισέρχονται στην 
αγορά εργασίας ή όταν υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο όριο εισοδήματος, ώστε να 
στηρίζουν την ένταξή τους αγορά 
εργασίας και να συμβάλλουν στη 
διασφάλιση της αξιοπρέπειας και της 
ισότητάς τους, καθώς και μέσω της 
βελτίωσης της φορητότητας των 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης για 
τα άτομα με αναπηρία μέσω της εν 
εξελίξει αναθεώρησης του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 και της συνεργασίας 
με οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
άτομα με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 156
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Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τον επαρκή συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης για τα άτομα με 
αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσω της εν 
εξελίξει αναθεώρησης του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004.

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την επαρκή κοινωνική 
προστασία και να παράσχουν επαρκή 
ευελιξία κατά την παροχή κοινωνικής 
στήριξης και παροχών με στόχο τη 
διασφάλιση της προσαρμοστικότητάς 
τους στις ατομικές ανάγκες και την 
εκάστοτε επαγγελματική σταδιοδρομία 
των ατόμων με αναπηρία· ζητεί επίσης 
επιτακτικά να διασφαλιστεί ο επαρκής 
συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης 
για τα άτομα με αναπηρία, μεταξύ άλλων 
μέσω της εν εξελίξει αναθεώρησης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004·

Or. en

Τροπολογία 157
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τον επαρκή συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης για τα άτομα με 
αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσω της εν 
εξελίξει αναθεώρησης του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004.

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τον επαρκή συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης για τα άτομα με 
αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004· ζητεί, συνεπώς, την ταχεία 
έγκρισή της·

Or. en

Τροπολογία 158
Κωνσταντίνος Αρβανίτης



PE693.700v01-00 90/102 AM\1233081EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική εμβολιασμού 
της ΕΕ έχει αποκλείσει τα άτομα με 
αναπηρία και το δίκτυο υποστήριξής τους 
από τις ομάδες προτεραιότητας· ζητεί 
επιτακτικά να δοθεί κατά προτεραιότητα 
πρόσβαση στον εμβολιασμό στα άτομα με 
αναπηρία και το δίκτυο υποστήριξής 
τους· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο 
εμβολιασμός κατά της νόσου COVID-19 
πρέπει να βασίζεται στην ελεύθερη και 
κατόπιν ενημέρωσης συναίνεση των 
ατόμων με αναπηρία και ότι η αυτονομία 
και η δικαιοπρακτική ικανότητα όλων 
των ατόμων με αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
διανοητική αναπηρία, των ατόμων με 
ψυχοκοινωνική αναπηρία και των 
αυτιστικών ατόμων, δεν πρέπει να 
υπονομεύονται υπό προσχήματα όπως το 
δημόσιο συμφέρον ή το βέλτιστο 
συμφέρον του ατόμου·

Or. en

Τροπολογία 159
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. εκφράζει την ανησυχία του για τα 
υψηλά ποσοστά ανεργίας των ατόμων με 
αναπηρία, ιδίως μεταξύ των γυναικών με 
αναπηρία σε σύγκριση με άλλες ομάδες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί την 
Ευρωπαϊκή επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν και να διασφαλίσουν ένα 
νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο για τη 
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συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και 
ιδίως των γυναικών με αναπηρία στην 
αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των ατόμων με κρυφές αναπηρίες, 
χρόνιες ασθένειες ή μαθησιακές 
δυσκολίες·

Or. el

Τροπολογία 160
Jarosław Duda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την 
αύξηση της απασχόλησης των ατόμων με 
αναπηρία στην ανοιχτή αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
σύγχρονων τεχνολογιών, της τεχνητής 
νοημοσύνης, της ανάπτυξης ενός 
συστήματος προσωπικής βοήθειας και 
της άρσης των εμποδίων όσον αφορά την 
προσβασιμότητα στις πληροφορίες, στις 
υπηρεσίες, στις δημόσιες συγκοινωνίες 
και στο δομημένο περιβάλλον· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ορθές πρακτικές στον τομέα 
αυτόν·

Or. pl

Τροπολογία 161
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν προοπτικές απασχόλησης για 
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τα άτομα με αναπηρία μέσω της 
βελτίωσης της εφαρμογής της οδηγίας 
2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
τη μη εισαγωγή διακρίσεων στην 
απασχόληση, και ιδίως του άρθρου 5 για 
τις εύλογες προσαρμογές· καλεί τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν κονδύλια της ΕΕ και 
χρηματοδότηση του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
κατάρτιση ατόμων με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 162
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ+), της Πρωτοβουλίας για 
την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του προγράμματος 
Erasmus και το Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης, τα οποία παρέχουν 
χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ για τη 
βελτίωση της κατάστασης των ατόμων 
με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 163
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. καλεί το Συμβούλιο να μεριμνήσει 
για την απεμπλοκή των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με την 
προτεινόμενη οριζόντια οδηγία κατά των 
διακρίσεων χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και να κινηθεί προς την 
επίτευξη συμφωνίας, επεκτείνοντας κατά 
αυτόν τον τρόπο την προστασία που 
παρέχεται στα άτομα με αναπηρία πέραν 
του τομέα της απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 164
Joanna Kopcińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. τονίζει ότι θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων 
με αναπηρία στην υγειονομική περίθαλψη 
και την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων κατά 
τη διάρκεια κρίσεων όπως η πανδημία 
COVID-19, καθώς και ότι τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όλες τις 
μορφές διακρίσεων και αποκλεισμού σε 
αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 165
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα κονδύλια της ΕΕ 
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εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για 
τη δημιουργία νέων δομών διαχωρισμού 
για τα άτομα με αναπηρία σε διάφορα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 166
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι η νέα πλατφόρμα 
της ΕΕ για την αναπηρία πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 167
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. επισημαίνει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει καταδείξει ότι το σύνολο 
του πληθυσμού θα πρέπει να είναι σε 
θέση να επωφελείται από τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, χωρίς διακρίσεις ή 
αποκλεισμούς· τονίζει τη σημασία των 
ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών) για την κινητικότητα, την 
επικοινωνία και την πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες των ατόμων με 
αναπηρία· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ενεργά τη συμμετοχή των 
ατόμων με αναπηρία παρέχοντας τα 
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κατάλληλα μέσα που διασφαλίζουν την 
πρόσβασή τους σε επιγραμμικές δημόσιες 
υπηρεσίες·

Or. el

Τροπολογία 168
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο να διενεργήσει ενδελεχή 
αξιολόγηση των επιδόσεων των 
προγραμμάτων της ΕΕ, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα προγράμματα εκπαίδευσης 
και απασχόλησης, όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), η 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων (ΠΑΝ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
το Erasmus+, καθώς συχνά δεν 
καταφέρνουν να προσεγγίσουν τις πλέον 
μειονεκτούσες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 169
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις προσπάθειες αναθεώρησης του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 για τις 
ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές· 
καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμήσει 
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κατά τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών 
στατιστικών για τον πληθυσμό την 
ανάγκη ανάλυσης των δεδομένων 
ανάλογα με τη φύση της αναπηρίας ενός 
ατόμου, βασιζόμενη στην Ομάδα της 
Ουάσινγκτον για τις Στατιστικές 
Αναπηρίας· υπογραμμίζει τη σημασία 
των επικαιροποιημένων, ποιοτικών, 
αναλυτικών δεδομένων για τη χάραξη 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 170
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί να διεξαχθούν ευρωπαϊκές 
και εθνικές έρευνες σχετικά με τα 
δυσανάλογα ποσοστά λοιμώξεων και 
θανάτων λόγω της νόσου COVID-19 σε 
οίκους ευγηρίας, υπηρεσίες στέγασης για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία και 
άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να 
κατανοηθούν τα αίτια, να προσδιοριστούν 
οι ευθύνες και να ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα για την πρόληψη τέτοιων 
περιστατικών στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 171
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί τα κέντρα εμβολιασμού να 
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είναι προσβάσιμα και να παρέχεται 
ζωντανή καθοδήγηση και βοήθεια για 
όσους τις χρειάζονται· ζητεί δωρεάν ή 
χαμηλού κόστους στοχευμένα 
προγράμματα για προσβάσιμα μέσα 
μεταφοράς όπου είναι απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία 172
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπενθυμίζει ότι η νέα πλατφόρμα 
της ΕΕ για την αναπηρία πρέπει να 
σέβεται τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της 
Ένωσης και των κρατών μελών σε 
κοινωνικά ζητήματα·

Or. es

Τροπολογία 173
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν στα τελικά 
προγράμματα εργασίας και στα εθνικά 
επιχειρησιακά προγράμματα σαφείς 
στόχους και μέτρα για τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των 
ατόμων με αναπηρία, τηρώντας 
παράλληλα τις αρχές της 
προσβασιμότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων και επενδύοντας στις 
ίσες ευκαιρίες και τη συμμετοχή των 
ατόμων με αναπηρία σε όλους τους 
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τομείς της ζωής, μεταξύ άλλων 
στηρίζοντας τη μετάβαση από την 
ιδρυματική φροντίδα στη διαβίωση μέσα 
στην κοινότητα· ζητεί από την Επιτροπή 
να παρακολουθεί στενά τη χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ σύμφωνα με τη 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 174
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλισθεί ότι τα άτομα με αναπηρίες 
στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή 
μετάβαση, θα συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη, εφαρμογή και χρήση της ΤΝ· 
υπενθυμίζει ότι θα πρέπει οι τεχνολογίες 
που βασίζονται στην ΤΝ στον χώρο 
εργασίας να είναι προσβάσιμες για όλους, 
με βάση την αρχή του καθολικού 
σχεδιασμού·

Or. el

Τροπολογία 175
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
ανταλλάξουν πληροφορίες και καλές 
πρακτικές, ιδίως όσον αφορά τη 
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μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 
στην ανεξάρτητη διαβίωση, την παροχή 
προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής 
στέγασης για τα άτομα με αναπηρία και 
την ένταξη στην κοινότητα·

Or. en

Τροπολογία 176
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. καλεί το Συμβούλιο να μεριμνήσει 
για την απεμπλοκή της προτεινόμενης 
οριζόντιας οδηγίας κατά των διακρίσεων 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, 
επεκτείνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 
προστασία που παρέχει η ΕΕ στα άτομα 
με αναπηρία πέραν του τομέα της 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 177
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. υπογραμμίζει την ανάγκη 
επαρκούς χρηματοδότησης του 
εξοπλισμού που χρειάζονται τα άτομα με 
αναπηρία, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι μπορούν να χρησιμοποιούν την 
καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και 
εξοπλισμό για την καθημερινή τους ζωή, 
για την εργασιακή απασχόληση και την 
κοινωνική συμμετοχή τους· επισημαίνει 
τις δυνατότητες που παρέχουν οι 
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ψηφιακές λύσεις, όπως η τηλεργασία και 
οι εφαρμογές ΤΝ, για τη στήριξη της 
ένταξης των ατόμων με αναπηρίες στην 
αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν επενδυτικά και να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων 
με αναπηρίες σε συσκευές υποβοήθησης 
και στη συνδεσιμότητα, όπως βοηθητικά 
εργαλεία εργασίας, λύσεις κινητικότητας 
ή ευφυή συστήματα αισθητήρων, με 
γνώμονα να προωθήσουν την κοινωνική 
τους ένταξη και να διασφαλίσουν ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο·

Or. el

Τροπολογία 178
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Aurore Lalucq, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν προοπτικές απασχόλησης για 
τα άτομα με αναπηρία μέσω της 
βελτίωσης της εφαρμογής της οδηγίας 
2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
τη μη εισαγωγή διακρίσεων στην 
απασχόληση, και ιδίως του άρθρου 5 για 
τις εύλογες προσαρμογές, καθώς και 
μέσω της διευκόλυνσης της 
συμβατότητας της καταβολής 
επιδομάτων αναπηρίας με το εισόδημα 
από μισθό, καθώς και της επένδυσης 
κονδυλίων της ΕΕ και χρηματοδότησης 
από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας στην κατάρτιση και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας για τα 
άτομα με αναπηρία·

Or. en
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Τροπολογία 179
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. καλεί το Συμβούλιο να μεριμνήσει 
για την απεμπλοκή των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με την 
προτεινόμενη οριζόντια οδηγία κατά των 
διακρίσεων χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και να κινηθεί προς την 
επίτευξη συμφωνίας, επεκτείνοντας κατά 
αυτόν τον τρόπο την προστασία που 
παρέχεται στα άτομα με αναπηρία σε 
όλους τους τομείς στους οποίους η 
νομοθεσία της ΕΕ και η εθνική 
νομοθεσία θα μπορούσαν να έχουν θετική 
επίδραση στη ζωή των ατόμων με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 180
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. επισημαίνει ότι η πρόσβαση στις 
κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες και 
γνώσεις σχετικά με την ΤΝ μπορεί να 
στηρίξει την ένταξη ευάλωτων ομάδων 
στην αγορά εργασίας, όπως τα άτομα με 
αναπηρίες·

Or. el

Τροπολογία 181
Κωνσταντίνος Αρβανίτης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6στ. υπογραμμίζει τη σημασία των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και των 
συνεταιρισμών για την κοινωνική και 
οικονομική ένταξη και χειραφέτηση των 
ατόμων με αναπηρία και, ιδίως, των 
γυναικών με αναπηρία· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική 
οικονομία στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων και των πολιτικών για τα 
άτομα με αναπηρία·

Or. el


