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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Αναφορών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναφέρονται στη Σύμβαση 
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) και να τροποποιήσουν ή να 
αποσύρουν ισχύοντα μέτρα που συνιστούν διάκριση σε βάρος ατόμων με αναπηρία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 
προστασία και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο οι ιστότοποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
να εφαρμόσουν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να είναι 
προσβάσιμοι στα άτομα με αναπηρία, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλα τα ζητήματα που τα αφορούν, με στόχο την 
αύξηση της προσβασιμότητας σε έγγραφα, βίντεο και ιστοτόπους και την προώθηση 
εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία έχουν δύο έως πέντε φορές 
περισσότερες πιθανότητες να υποστούν βία σε σύγκριση με άλλες γυναίκες1·

Δικαιοσύνη

1. ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή της CRPD, ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19, σε βασικούς τομείς της ζωής των ατόμων με αναπηρία· 
υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες εθνικές 
στρατηγικές ένταξης· τονίζει τη σημασία των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών) για την κινητικότητα, την επικοινωνία και την πρόσβαση σε δημόσιες 
υπηρεσίες· επισημαίνει ότι η πανδημία COVID-19 υπογράμμισε και ενέτεινε τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ζουν σε ιδρύματα·

2. επισημαίνει τη σημασία του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία να ασκούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους σε ισότιμη βάση· τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί το 
γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα σε ισότιμη 
βάση με τα υπόλοιπα άτομα σε όλες τις πτυχές της ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 12 της 
CRPD· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα και έγκαιρα μέτρα για να παρέχουν 
πραγματική, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση στο σύστημα της δικαιοσύνης 
και στην επιβολή του νόμου για τα άτομα με κάθε είδους αναπηρία σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες 
με αναπηρία· επισημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες πρέπει να είναι 
προσβάσιμες προκειμένου να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε 
ολόκληρη τη νομική διαδικασία χωρίς διακρίσεις·

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Union of Equality - Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030 
(Ένωση Ισότητας - Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030), 3 Μαρτίου 2021, σ. 16· 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3e1e2228-7c97-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3e1e2228-7c97-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en
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3. τονίζει την ανάγκη για περισσότερα και τακτικά προγράμματα κατάρτισης με στόχο την 
ευαισθητοποίηση για το προσωπικό του τομέα της δικαιοσύνης και των αρχών επιβολής 
του νόμου σχετικά με την παρέμβαση σε περίπτωση κρίσεων και τη διαχείριση κρίσεων 
και την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων κατά την αλληλεπίδραση με άτομα με ειδικές 
αναπηρίες·

4. τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται η φυλάκιση ατόμων των οποίων η αναπηρία είναι 
ασυμβίβαστη με την κράτηση και ότι θα πρέπει να προβλέπονται εναλλακτικές λύσεις 
αντί των ποινών φυλάκισης· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
θεμελιώδεις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, των 
εύλογων προσαρμογών και της προσβασιμότητας για τους κρατούμενους με αναπηρία·

Προστασία δεδομένων

5. τονίζει ότι οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
συνάδει πλήρως με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ)· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με 
τον ΓΚΠΔ, η επεξεργασία γενετικών ή βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση φυσικού προσώπου και δεδομένων που αφορούν την 
υγεία (ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) απαγορεύεται, εκτός εάν 
επιτρέπεται ρητώς από τον ΓΚΠΔ·

Διακυβέρνηση

6. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση της πρόσβασης των 
ατόμων με αναπηρία στις δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
δημόσιων υπηρεσιών· ζητεί να θεσπιστούν πολιτικές για την προώθηση δημόσιων 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που να είναι 
προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τις ταχείες εξελίξεις στις 
τεχνολογίες πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να καθίστανται 
προσβάσιμες, ιδίως μέσω της χρήσης απλής και κατανοητής γλώσσας και 
εικονογραφήσεων για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες2·

7. επισημαίνει ότι οι εύλογες προσαρμογές, η προσβασιμότητα και ο καθολικός 
σχεδιασμός είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των 
ατόμων με αναπηρία· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η πραγματική και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση που προϋποθέτει τον εντοπισμό και την άρση των εμποδίων και 
φραγμών στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε αγαθά, υπηρεσίες και 
εγκαταστάσεις που διατίθενται στο ευρύ κοινό· υπογραμμίζει ότι η πραγματική και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να παρέχεται υπό τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις που παρέχεται στα άτομα χωρίς αναπηρία, στο μέτρο 
του δυνατού, και ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να διευκολύνονται στη χρήση 
βοηθητικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των βοηθημάτων κινητικότητας και 
πρόσβασης, όπως για παράδειγμα οι αναγνωρισμένοι σκύλοι οδηγοί και άλλοι σκύλοι 

2 Αναφορά αριθ. 1305/2015.
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βοήθειας, όπου είναι απαραίτητο3· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να εγκριθούν πρότυπα 
προσβασιμότητας σε διαβούλευση με τα άτομα με αναπηρία και τις οργανώσεις που τα 
εκπροσωπούν, δεδομένου ότι η εμπειρογνωμοσύνη τους είναι απαραίτητη για τον 
εντοπισμό των φραγμών στην προσβασιμότητα· τονίζει ότι οι εύλογες προσαρμογές, η 
προσβασιμότητα και ο καθολικός σχεδιασμός είναι ζωτικής σημασίας για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ατόμων με αναπηρία·

8. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν τα υψηλότερα πρότυπα 
προσβασιμότητας στις υποδομές, τις υπηρεσίες και τις ψηφιακές υπηρεσίες τους, να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημοσίευση των εγγράφων τους που 
σχετίζονται με νομοθετικές διαδικασίες κατά τρόπο φιλικό προς τον χρήστη και 
προσβάσιμο, και να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να έχουν 
κατάλληλη και πλήρη πρόσβαση στους ιστοτόπους και στα έντυπα επικοινωνίας τους· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα που αποσκοπούν στην ένταξη 
των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μέσω του αθλητισμού, των τεχνών, του 
πολιτισμού και των δραστηριοτήτων αναψυχής, και τα οποία προωθούν τη συμμετοχή 
τους στην πολιτική διαδικασία χωρίς περιορισμούς·

9. καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν ενημερωτικές εκστρατείες εφιστώντας την 
προσοχή στα ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία· προτείνει τη δημιουργία 
έργων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, τα 
οποία θα χρησιμοποιούν θετικά τη δύναμη των εργαλείων του πολιτισμού, όπως μέσω 
της προώθησης πολιτιστικών εκδηλώσεων, ως μέρος μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής 
στρατηγικής για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία·

10. υπογραμμίζει ότι τα άτομα με αναπηρία, ιδίως οι γυναίκες με αναπηρία, εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις λόγω της αναπηρίας τους και 
του φύλου, της φυλής, της εθνοτικής καταγωγής, της ηλικίας, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, του γενετήσιου προσανατολισμού, της μεταναστευτικής κατάστασης ή 
του κοινωνικοοικονομικού τους υπόβαθρου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία και την ετερογένεια των ατόμων με αναπηρία 
κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων·

11. υπογραμμίζει ότι η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε 
όλους τους τομείς της ζωής και της κοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για την άσκηση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους·

12. θεωρεί ότι η προτεινόμενη οριζόντια οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων4 αποτελεί βασική νομοθετική πράξη για την ορθή εφαρμογή των πολιτικών 
της CRPD και παροτρύνει το Συμβούλιο να προβεί στην απεμπλοκή των 
διαπραγματεύσεων·

Απασχόληση

13. 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 

3 Αναφορές αριθ. 1140/2015, 0857/2016, 0535/2017 και 1140/2015, και 0988/2020.
4 COM(2008)0426.
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την απασχόληση και την κοινωνική συμμετοχή τους· καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν κονδύλια της ΕΕ για τη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών και των 
σχετικών υποδομών·

14. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να διασφαλίσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο και 
πλαίσιο πολιτικής για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας· 
ζητεί να χαραχθούν οικονομικές πολιτικές που θα επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία 
να έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και δίκαιη αμοιβή σύμφωνα με τις πνευματικές 
και σωματικές τους δεξιότητες·

Εκπαίδευση

15. θεωρεί ότι η ισότιμη εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για τα άτομα με αναπηρία πρέπει 
να αποτελεί προτεραιότητα και να είναι πολυδεκτική όταν και όπου είναι εφικτό και 
σκόπιμο· υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και τη 
διά βίου μάθηση5· τονίζει ότι η καλή εκπαίδευση είναι σημαντική για την ατομική 
ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι η καλή εκπαίδευση συμβάλλει στην ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τα άτομα με αναπηρία· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 
συμμετοχή των νέων με αναπηρία στην κατάρτιση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
τους, κάτι που θα τους εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας· 
σημειώνει τα οφέλη που έχει για τα παιδιά από γλωσσικές μειονότητες με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες η διδασκαλία στη μητρική τους γλώσσα κατά τη διάρκεια της 
πρώιμης εκπαίδευσης σε περιπτώσεις που είναι δύσκολο για αυτά να χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα και να επικοινωνούν· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση 
στην εκπαίδευση σε μειονοτικές γλώσσες για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες·

16. εφιστά την προσοχή στη σημασία της παρέμβασης στην πρώιμη παιδική ηλικία και στο 
γεγονός ότι τα παιδιά με αναπηρία πρέπει να συμμετέχουν και να εντάσσονται στην 
κοινωνία ήδη από τα πολύ πρώιμα στάδια της ζωής τους· επισημαίνει την ανάγκη να 
αυξηθούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, όταν και 
όπου είναι εφικτό και σκόπιμο, τόσο για την προώθηση του αντικτύπου της 
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς στα παιδιά με ή χωρίς αναπηρία όσο και για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς· θεωρεί 
αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η χρήση νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, 
των συσκευών υποστήριξης της κινητικότητας και των βοηθητικών συσκευών και 
τεχνολογιών που είναι κατάλληλες για άτομα με αναπηρία· τονίζει ότι η εκπαίδευση 
έχει θεμελιώδη σημασία για την ατομική ανάπτυξη και ότι με τα προσβάσιμα 
μαθησιακά περιβάλλοντα για τα άτομα με αναπηρία παρέχεται σε αυτά η δυνατότητα 
να συμβάλλουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας·

17. τονίζει τη σημασία του διδακτικού προσωπικού στην εκπαίδευση των παιδιών με 
αναπηρία και ειδικές ανάγκες· ζητεί, ως εκ τούτου, να έχουν στη διάθεσή τους 
εκπαίδευση και περαιτέρω εξειδικευμένη κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα·

18. καλεί τα κράτη μέλη να στρέψουν την προσοχή τους στα άτομα με αναπηρία που ζουν 
σε ιδρύματα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 

5 Αναφορές αριθ. 2582/2013, 0371/2018.
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υπογράμμισε και ενέτεινε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ζουν σε 
ιδρύματα· καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν στρατηγικές αποϊδρυματοποίησης και 
να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι, οι πολιτικές και τα προγράμματά τους για την 
αποϊδρυματοποίηση συνάδουν με την έννοια της ανεξάρτητης διαβίωσης που ορίζεται 
στη CRPD·

19. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τη CRPD, η ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσει τη διάσταση 
της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις στρατηγικές της για το 
φύλο· εγκρίνει τις συστάσεις της CRPD και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντείνουν τις προσπάθειες στο πλαίσιο αυτό· υπενθυμίζει ότι οι απόψεις των ατόμων 
με αναπηρία συχνά αγνοούνται προκειμένου να μιλήσουν ή να λάβουν αποφάσεις άλλοι 
για λογαριασμό τους· παροτρύνει επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία – με όλη τους την πολυμορφία 
και με κάθε υπόβαθρο – στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

20. σημειώνει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής στη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία 2021-2030· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την κατάσταση 
των γυναικών με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές και τα μέτρα της ΕΕ, ιδίως όσον 
αφορά τις μελλοντικές πρωτοβουλίες σχετικά με τη βία με βάση το φύλο.
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