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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 3α (νέα)

- έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Έτος Ισότητας Ευκαιριών για όλους 2007,

Or. de

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 3β (νέα)

- έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. de
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Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες 
αντιμετωπίζουν συχνά μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι, 
άσκησης βίας, τραυματισμών ή κακομεταχείρισης, παραμέλησης ή πλημμελούς 
μεταχείρισης, κακοποίησης ή εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες 
αντιμετωπίζουν συχνά μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι, 
άσκησης βίας, τραυματισμών ή κακομεταχείρισης, παραμέλησης ή πλημμελούς 
μεταχείρισης, κακοποίησης ή εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Αα (νέα)

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες τονίζει επίσης την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση του 
φύλου σε όλες τις προσπάθειες που προάγουν την πλήρη εξασφάλιση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών σε άτομα με αναπηρία,

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Αα (νέα)

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
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Ατόμων με Αναπηρίες αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρία, 
και όσων είναι σε ηλικία γάμου, να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια,

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Αβ (νέα)

Αβ. λαμβάνοντας ότι 80% σχεδόν των γυναικών με αναπηρίες είναι θύματα βίας και ότι 
ο κίνδυνος να υποβληθούν σε σεξουαλική βία είναι μεγαλύτερος για αυτές απ' ό, τι 
για άλλες γυναίκες. Η βία όχι μόνο συναντάται συχνά στη ζωή των γυναικών με 
αναπηρίες, αλλά είναι ενίοτε η ίδια η αιτία για την αναπηρία τους,

Or. sv

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρίες συνιστούν μια ομάδα πληθυσμού με 
πολυμορφία, και ότι οι σχεδιαζόμενες για την υποστήριξή τους δράσεις πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τόσο την πολυμορφία αυτή, όσο και το γεγονός ότι κάποιες 
ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες με αναπηρία, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες 
δυσκολίες και πολλαπλές διακρίσεις,

Or. el

Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Βα (νέα)

Βα, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις μελέτες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη
διαπιστώνεται, ειδικότερα, ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που λαμβάνουν τα μέτρα 
(ιατρικής, εκπαιδευτικής, διοικητικής και άλλης μορφής) προκειμένου να 
ενημερώνονται σχετικά με την αναπηρία του παιδιού τους καθώς και να αναζητούν 
τις καλύτερες λύσεις για την αντιμετώπισή της,

Or. es
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Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Ββ (νέα)

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη για τα άτομα με αναπηρία και εξαρτώμενα άτομα 
αναλαμβάνεται γενικότερα από τις μητέρες, πράγμα που συνεπάγεται, σε ορισμένες 
περιπτώσεις που δεν υπάρχουν κατάλληλες δυνατότητες υποδοχής, την αποχώρησή 
τους από την αγορά εργασίας,

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσο και οι εθνικές και 
περιφερειακές αρχές πρέπει να προωθούν δράσεις για την υλοποίηση και 
αποτελεσματική εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης των ατόμων και ότι το ευρωπαϊκό 
έτος για την ισότητα των ευκαιριών για όλους θα πρέπει να διαδραματίσει 
καταλυτικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό,

Or. fr

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρίες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 
(διαγραφή)·οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας και φύλου συνδυάζονται με άλλες που 
σχετίζονται με την οργάνωση της αγοράς, όπως: ηλικιωμένος/νέος, 
ετεροφυλόφιλος/ομοφυλόφιλος/ αμφιφυλόφιλος/τρανσεξουαλικός και οι διακρίσεις 
λόγω ιθαγένειας,

Or. sv

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρίες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 
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εξαιτίας του φύλου, ανικανότητας και αναπηρίας,

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου, Κατερίνα Μπατζελή, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρίες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 
εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της αναπηρίας και είναι πιο ευάλωτες στον κίνδυνο 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

Or. el

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Δα (νέα)

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο ποσοστό γυναικών με αναπηρία είναι θύματα 
ψυχολογικής και σωματικής βίας, ότι ο κίνδυνος σεξουαλικής κακοποίησης είναι 
μεγαλύτερος για τις γυναίκες με αναπηρία σε σχέση με τον υπόλοιπο γυναικείο 
πληθυσμό καθώς και ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η βία αποτελεί την ίδια την αιτία 
της αναπηρίας τους,

Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση μεταχείριση γυναικών με αναπηρίες, μητέρων παιδιών 
με αναπηρίες συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα και ηθική υποχρέωση,

Or. pl
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Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση μεταχείριση συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα,

Or. sv

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 18
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν να εξαλείψουν τα εμπόδια 
και τους φραγμούς που υφίστανται ούτως ώστε να διευκολυνθεί και να αυξηθεί η 
συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική 
και επαγγελματική ζωή, και πιο συγκεκριμένα μέσω της καλύτερης εφαρμογής της 
κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων και της 
ισότητας των ευκαιριών καθώς και μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων που προσφέρονται από τα συναφή κοινοτικά προγράμματα και από 
το ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 19
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την εξάλειψη των εμποδίων 
και των φραγμών που υφίστανται ούτως ώστε να δημιουργήσουν ίσα δικαιώματα 
και ίσες ευκαιρίες για τη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην πολιτική, 
πολιτιστική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 20
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν να εξαλείψουν τα εμπόδια 
και τους φραγμούς, συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών, που υφίστανται 
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ούτως ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών και των παιδιών στην 
οικογενειακή, πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή

Or. pl

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 21
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν να εξαλείψουν τα εμπόδια 
και τους φραγμούς που υφίστανται ούτως ώστε να δημιουργήσουν ίσα δικαιώματα 
και ευκαιρίες για τη συμμετοχή των γυναικών και των παιδιών στην πολιτική, 
πολιτιστική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή·

Or. el

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 22
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να (διαγραφή) εξαλείψουν τα εμπόδια και τους 
φραγμούς που υφίστανται ούτως ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών 
και των παιδιών στην πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή, 
όποιος και να είναι ο ρόλος τους·

Or. sv

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 23
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν να εξαλείψουν τα εμπόδια 
και τους φραγμούς που υφίστανται ούτως ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 
γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία στην πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική και 
επαγγελματική ζωή·

Or. es



PE 384.412v01-00 8/30 AM\650523EL.doc

EL

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 24
Παράγραφος 2

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενδυναμώσουν και να εφαρμόσουν τα 
αναγκαία μέτρα για να υποστηρίξουν τις γυναίκες με αναπηρίες ούτως ώστε να 
ανελιχθούν στους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής στους οποίους η 
παρουσία τους εξακολουθεί να μην είναι επαρκής·

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 25
Παράγραφος 2

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενδυναμώσουν και να προβλέψουν τα 
αναγκαία μέτρα για να υποστηρίξουν  τις γυναίκες με αναπηρίες να ανελιχθούν 
στους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής στους οποίους η παρουσία 
τους εξακολουθεί να μην είναι επαρκής·

Or. el

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 26
Παράγραφος 2

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανέλιξη των γυναικών με 
αναπηρίες στους τομείς της κοινωνικής, επαγγελματικής, πολιτιστικής και πολιτικής 
ζωής στους οποίους η παρουσία τους εξακολουθεί να μην είναι επαρκής

Or. es

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 27
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. καλεί τις εθνικές και τις περιφερειακές κυβερνήσεις να προωθήσουν και να 
χρηματοδοτήσουν, με επαρκείς πόρους, καινοτόμου πολιτικές και υπηρεσίες με 
βάση το φύλο και την αναπηρία, ιδίως όσον αφορά την προσωπική βοήθεια, την 
κινητικότητα, την υγεία, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη δια βίου εκπαίδευση, 
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την απασχόληση, την ανεξάρτητη διαβίωση και την κοινωνική ασφάλιση·

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 28
Παράγραφος 2β (νέα)

2β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματική 
νομοθεσία και πολιτικές που να εστιάζονται στις γυναίκες και τα παιδιά, που θα 
διασφαλίζουν τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και, όπου ενδείκνυται, τη δίωξη 
περιπτώσεων εκμετάλλευσης, βίας και σεξουαλικής κακοποίησης ατόμων με 
αναπηρία - μέσα και έξω από τον τόπο κατοικίας τους· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, 
να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε γυναίκες με αναπηρία που δεν τους επιτρέπει να 
εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους ·

Or. en

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 29
Παράγραφος 3

3. τονίζει πόσο σημαντική είναι η ανάληψη ενεργητικής δράσης κατά της διάκρισης
των ατόμων με αναπηρίες ήδη από την παιδική ηλικία·

Or. sv

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή; Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 30
Παράγραφος 3

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να καταβληθούν προσπάθειες για την ενσωμάτωση ήδη 
από την παιδική ηλικία των ατόμων με αναπηρία·

Or. el
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Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 31
Παράγραφος 3

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να καταβληθούν προσπάθειες για την ενσωμάτωση ήδη 
από την παιδική ηλικία των ατόμων με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 32
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει κάθε δυνατή δράση, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής, με στόχο την κατάργηση της γραφειοκρατίας 
του συστήματος χορήγησης βοήθειας και την αύξηση των πόρων που προορίζονται 
για γυναίκες και παιδιά με αναπηρίες·

Or. pl

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 33
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την έλλειψη επαρκούς γυναικολογικής και 
πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας των γυναικών με αναπηρία, εξασφαλίζοντας 
εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και κατάλληλες υποδομές·

Or. el

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 34
Παράγραφος 3β (νέα)

3β. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, να ερευνήσει τα 
ειδικότερα προβλήματα υγείας και ιατρικής περίθαλψης που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες με αναπηρία εστιάζοντας στον τομέα της πρόληψης και της ενημέρωσης·

Or. el
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Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 35
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πιλοτικά σχέδια και 
δοκιμασμένες μεθόδους για ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις από τους σταθμούς 
παιδικής μέριμνας έως τα σχολεία για την εξασφάλιση της εκπαίδευσης έως την 
έναρξη της επαγγελματικής ζωής·

Or. de

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 36
Παράγραφος 4

4. πιστεύει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της αναπηρίας και του χαμηλότερου επιπέδου 
εκπαίδευσης που έχει ολοκληρωθεί με επακόλουθες επιπτώσεις στα ποσοστά 
επαγγελματικής δραστηριότητας·

Or. es

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 37
Παράγραφος 5

5.. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι γυναίκες με αναπηρίες διαθέτουν 
χαμηλότερο επίπεδο σπουδών, πράγμα που τις εξαναγκάζει να αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την αναζήτηση εργασίας· Άτομα με αναπηρίες πρέπει 
να έχουν τις ίδιες δυνατότητες σπουδών και το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας κατά τρόπο ώστε να μπορούν να είναι οικονομικώς ανεξάρτητα. Γυναίκες 
και κορίτσια με αναπηρίες πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να αναζητήσουν 
επαγγελματική κατάρτιση και εργασία βάσει των ικανοτήτων και ενδιαφερόντων 
τους και όχι βάσει της αναπηρίας τους· 

Or. sv
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 38
Παράγραφος 5

5. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι γυναίκες με αναπηρίες διαθέτουν 
χαμηλότερο επίπεδο σπουδών, πράγμα που τις εξαναγκάζει να αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την εξασφάλιση πρόσβασης, την παραμονή και την 
ανέλιξη στην αγορά εργασίας·

Or. es

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 39
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εφαρμογή της 
αρχής της καθολικής προσβασιμότητας στην κοινωνία, στα αγαθά και τις 
υπηρεσίες με στόχο να μπορούν οι γυναίκες με αναπηρία να απολαύουν της 
μεγαλύτερης δυνατής αυτονομίας·

Or. es

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 40
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις 
οι τεχνολογίες της πληροφόρησης και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνιστούν 
θεμελιώδες μέσο για την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, να θεσπίσουν 
κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος λόγω φύλου, ούτως 
ώστε οι γυναίκες με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ και να επωφελούνται 
από αυτές κάτω από ισότιμες συνθήκες με τους άνδρες·

Or. es

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 41
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. είναι της άποψης ότι ενόψει της βελτίωσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, 
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της καλύτερης ενεργοποίησης και ανάπτυξης των ατόμων με αναπηρίες πρέπει να 
αξιοποιούνται όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών, προκειμένου 
να ενθαρρύνονται οι εργοδότες να απασχολούν άτομα με αναπηρίες, και ο χρόνος 
εργασίας να είναι περισσότερο αναπροσαρμοσμένος στην κατάσταση των μητέρων 
που ανατρέφουν παιδιά με αναπηρίες·

Or. pl

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 42
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους ενόψει 
της αύξησης του βαθμού απασχόλησης των γυναικών με αναπηρίες, να 
προλαμβάνουν τις διακρίσεις εκ μέρους των εργοδοτών κατά την πρόσληψη 
γυναικών με αναπηρίες·

Or. sv

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 43
Παράγραφος 6

6. θεωρεί σημαντικό να χαραχθούν πολιτικές που προβλέπουν τις διαφορετικές 
καταστάσεις, επιθυμίες και ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, ούτως ώστε να 
μπορούν (διαγραφή) να προσαρμόζονται σε κάθε περίπτωση·

Or. es

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 44
Παράγραφος 6

6. θεωρεί σημαντικό να περιληφθεί η έννοια της "ευελιξίας" στα θέματα που συνδέονται 
με αναπηρίες, δεδομένου ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, ούτως ώστε να 
μπορούν τα βοηθητικά μέτρα να προσαρμόζονται σε κάθε περίπτωση·

Or. pl
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Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 45
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. πιστεύει ότι τα μέτρα που θεσπίζονται πρέπει να προσανατολίζονται στη
μεγαλύτερη ενσωμάτωση·

Or. es

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 46
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες είναι αυτές που, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
φροντίζουν τα άτομα με αναπηρία, και συνεπώς θεωρεί απαραίτητο να 
δημιουργηθούν μέσα ευαισθητοποίησης ούτως ώστε να συμμετέχουν επίσης και οι 
άνδρες στα καθήκοντα αυτά·

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 47
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με 
αναπηρίες και τις ειδικές ανάγκες των γυναικών σε όλες τις πολιτικές τους, σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και ειδικότερα στην πολιτική 
πολεοδομίας, παιδείας, απασχόλησης, στέγασης, μεταφορών, υγείας και παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 48
Παράγραφος 7

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου η 
ευθύνη για την περίθαλψη, τη φροντίδα και τη συμμετοχή των ατόμων με 
αναπηρίες να επιβαρύνει κυρίως την κοινωνία ως σύνολο και όχι τους 
ενδιαφερομένους συγγενείς·
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Or. sv

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 49
Παράγραφος 7

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των 
ατόμων - συχνά συγγενών - που περιθάλπουν αναπήρους κατά τη χάραξη πολιτικής 
και τον καθορισμό των ενισχύσεων. Θεωρεί ότι είναι σημαντικό να τονίζεται ότι η 
εργασία αυτή εκτελείται συχνά από γυναίκες, και ότι ως εκ τούτου οι γυναίκες 
υφίστανται κυρίως τις συνέπειες της περικοπής της δημόσιας περίθαλψης τόσο ως 
μισθοδοτούμενες εργαζόμενες που έχουν αναλάβει τη φροντίδα όσο και ως 
συγγενείς·

Or. sv

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 50
Παράγραφος 7

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη, κατά τη χάραξη 
πολιτικών, την ιδιαίτερη προσήλωση των γυναικών που περιθάλπουν άτομα με 
αναπηρία ούτως ώστε να καθοριστούν ενισχύσεις που θα προορίζονται για τη 
διευκόλυνση της καθημερινής τους ζωής·

Or. es

Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 51
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα μέτρα που απαιτούνται για 
την υποστήριξη του έργου των οικογενειών και των οργανώσεων που στηρίζουν 
τόσο τα άτομα με αναπηρία όσο και τις οικογένειές τους·

Or. es
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Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 52
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. εκφράζει την κατάπληξή του για το γεγονός ότι οι γυναίκες με αναπηρία 
αντιμετωπίζουν τριπλάσιο κίνδυνο σε σύγκριση με γυναίκες χωρίς αναπηρία να 
πέσουν θύματα βίας, και ζητεί συνεπώς να εφαρμόζεται το πρόγραμμα Daphne και 
για την καταπολέμηση αυτή του τύπου βίας·

Or. de

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 53
Παράγραφος 7β (νέα)

7β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για τον 
τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών με αναπηρία και να 
διερευνήσουν προληπτικά μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι γυναίκες με αναπηρία 
δεν θα εκτίθενται καθόλου στον κίνδυνο αυτό·

Or. de

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 54
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 55
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ότι πρέπει να υποβληθούν προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να διοργανωθεί η λήψη διαφόρων μέτρων στήριξης έτσι, ώστε τόσο τα 
άτομα με αναπηρίες όσο και οι οικογένειές τους να μπορούν να ζήσουν μια 
φυσιολογική ζωή υπό τους ίδιους όρους όπως και τα άτομα που δεν έχουν 
αναπηρίες και οι οικογένειές τους·
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Or. sv

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 56
Παράγραφος 8

8. θεωρεί απαραίτητο να προταθούν μέτρα στήριξης για τα, συχνά συγγενή, άτομα που 
αναλαμβάνουν την οικονομική  και  κοινωνική ευθύνη για άτομα με αναπηρίες,
πράγμα που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί πλήρη και απομονωτική απασχόληση·
επί του παρόντος οι γυναίκες αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος της ευθύνης αυτής, τόσο 
με αμοιβή όσο και χωρίς· θεωρεί  αυτονόητο ότι δεν πρόκειται εδώ για καθήκον 
που πρέπει να επιβαρύνει το ένα φύλο μάλλον απ' ό, τι το άλλο, και ότι η αντίληψη 
ότι πρόκειται για ευθύνη των γυναικών πρέπει να καταπολεμάται ενεργά· 

Or. sv

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 57
Παράγραφος 8

8. θεωρεί απαραίτητο να προταθούν μέτρα στήριξης και ελαστικοποίησης του ωραρίου 
εργασίας για τις γυναίκες που περιθάλπουν αναπήρους, πράγμα που σε πολλές 
περιπτώσεις απαιτεί πλήρη αφοσίωση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να 
ζουν μια φυσιολογική ζωή· θεωρεί επίσης ότι η εργασία της περίθαλψης ατόμων με 
αναπηρίες πρέπει να υπολογίζεται όπως κάθε άλλη εργασία, συμπεριλαμβανομένου 
του υπολογισμού της σύνταξης·

Or. pl

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 58
Παράγραφος 8

8. θεωρεί απαραίτητο να προβλεφθούν μέτρα στήριξης για εξαρτώμενες γυναίκες με 
αναπηρία, πράγμα που σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί πλήρη επαγγελματική στήριξη 
ούτως ώστε να ζουν μια ολοκληρωμένη και αξιοπρεπή ζωή σε ισότιμη βάση με 
άλλα άτομα·

Or. en
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 59
Παράγραφος 8

8. θεωρεί απαραίτητο να ληφθούν μέτρα στήριξης για τις γυναίκες που φροντίζουν 
άτομα με αναπηρία, πράγμα που σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί στήριξη σε πολλά 
επίπεδα·

Or. el

Τροπολογία: Cristiana Muscardini

Τροπολογία 60
Παράγραφος 8α (νέα)

8α. προτείνει στα κράτη μέλη να εναρμονίσουν τις δημοτικές ρυθμίσεις σχετικά με 
τους χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες και να εξετάσουν κατά πόσο θα 
ήταν σκόπιμη η μείωση της τιμής των εισιτηρίων για τη μεταφορά των συνοδών 
των ατόμων με αναπηρίες·

Or. it

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 61
Παράγραφος 8α (νέα)

8α. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την ευθύνη τους ως προς την ελάφρυνση του φόρτου 
των γυναικών που σήμερα αναγκάζονται να αναλαμβάνουν την ευθύνη ατόμων με 
αναπηρίες·

Or. sv

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 62
Παράγραφος 9

9. πιστεύει ότι ένας από τους κύριους στόχους που πρέπει να καθορίσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες και των 
οικογενειών τους καθώς και η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία·

Or. pl
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 63
Παράγραφος 9α (νέα)

9α. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η προβολή και η εικόνα των γυναικών με 
αναπηρία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γεγονός που θα καταστήσει πιο γνωστή 
την καθημερινότητά τους στο ευρύ κοινό και θα τους δώσει περισσότερες ευκαιρίες 
έκφρασης και συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική ζωή·

Or. el

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 64
Παράγραφος 9α (νέα)

9α. τονίζει τη σημασία που έχει η αναγνώριση από τα κράτη μέλη του αυτονόητου 
δικαιώματος των γυναικών με αναπηρίες στη σεξουαλικότητα καθώς και του 
δικαιώματος της δημιουργίας οικογένειας·

Or. sv

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 65
Παράγραφος 9α (νέα)

9α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή νομοθεσία που θα 
εξασφαλίζει την αυτόνομη διαβίωση γυναικών και ανδρών με αναπηρία, 
αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να γίνεται 
σεβαστό·

Or. en

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 66
Παράγραφος 9β (νέα)

9β. αναγνωρίζει ότι παρά τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτόνομης διαβίωσης και τις 
υγειονομικές υπηρεσίες, οι γυναίκες με αναπηρία υφίστανται διακρίσεις κατά την 
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εξασφάλιση πρόσβασης·

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 67
Παράγραφος 10

10. τονίζει το ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση των αγοριών και των κοριτσιών 
στην οικοδόμηση της κοινωνίας του μέλλοντος, και υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
κατευθυνθούν οι προσπάθειες ούτως ώστε η αναπηρία να μη συνιστά εμπόδιο για τη 
συμμετοχή τους στην κοινωνία με τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώματα για να 
προωθηθεί ένα κλίμα συνεργασίας και ενσωμάτωσης·

Or. es

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 68
Παράγραφος 10

10. τονίζει το ρόλο των αγοριών και των κοριτσιών και της εκπαίδευσής τους, δεδομένου 
ότι αντιπροσωπεύουν το μέλλον, και υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες ούτως ώστε τόσο τα άτομα με αναπηρίες όσο και εκείνα που δεν έχουν 
αναπηρίες να μετέχουν στην κοινωνία με τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώματα 
για να προωθηθεί ένα κλίμα συνεργασίας και ενσωμάτωσης·

Or. pl

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 69
Παράγραφος 10

10. τονίζει το ρόλο των αγοριών και των κοριτσιών και της εκπαίδευσής τους, δεδομένου 
ότι αντιπροσωπεύουν το μέλλον, και υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες ούτως ώστε τόσο τα κορίτσια με αναπηρίες όσο και εκείνα που δεν 
έχουν αναπηρίες να μετέχουν στην κοινωνία με τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια 
δικαιώματα για να προωθηθεί ένα κλίμα συνεργασίας και ενσωμάτωσης, και 
μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης για την αναπηρία στο σχολείο το οποίο θα πρέπει 
να συνιστά απαραίτητο εργαλείο για την υλοποίηση του στόχου αυτού·

Or. en
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Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 70
Παράγραφος 10α (νέα)

10α. τονίζει το σημαντικό ρόλο μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με 
γυναίκες με αναπηρία, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τις 
υποστηρίξουν·

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 71
Παράγραφος 11

11. τονίζει την ανάγκη να (διαγραφή) συλλεχθούν πρόσφατα στοιχεία στον τομέα των 
αναπηριών, κατανεμημένων ανά φύλο, και να πραγματοποιηθούν μελέτες με δείκτες 
για το φύλο που επιτρέπουν να γνωστοποιηθεί η πραγματική κατάσταση των 
γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία·

Or. es

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 72
Παράγραφος 11α (νέα)

11α. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η μέριμνα της αναπαραγωγικής υγείας των 
γυναικών με αναπηρία, δίδοντας προσοχή σε ζητήματα, όπως είναι ο οικογενειακός 
προγραμματισμός, οι υπηρεσίες υγείας και η ενημέρωση σχετικά με τη μητρότητα, 
με στόχο να είναι οι γυναίκες αυτές σε θέση να δημιουργούν ισότιμες, υπεύθυνες 
και ικανοποιητικές σχέσεις·

Or. es

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 73
Παράγραφος 11β (νέα)

11β. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ειδική προστασία των γυναικών με αναπηρία 
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που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να υποστούν βία ή να πέσουν θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης·

Or. es

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 74
Παράγραφος 11α (νέα)

11α. επιβεβαιώνει ότι η πολιτική της ΕΕ οφείλει να παροτρύνει περισσότερο τις 
οργανώσεις εργοδοτών, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις να εκπονήσουν αποτελεσματικότερες μεθόδους παροχής βοήθειας στα 
άτομα με αναπηρίες·

Or. pl

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 75
Παράγραφος 11α (νέα)

11α. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη δημιουργία δικτύου για γυναίκες με 
αναπηρία στην ΕΕ και σε υποψήφιες χώρες, επιτρέποντας την ανταλλαγή της
βέλτιστης πρακτικής, τη δημιουργία δυναμικού και την ενδυνάμωση·

Or. en

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 76
Παράγραφος 11β (νέα)

11β. τονίζει την ανάγκη της ελεύθερης πρόσβασης γυναικών με αναπηρία στα νέα 
οπτικοακουστικά μέσα·

Or. de
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 77
Παράγραφος 12

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι μόνο με εμπεριστατωμένες γνώσεις στον τομέα αυτό 
θα μπορούν να χαραχτούν πολιτικές, να διατεθούν πόροι και να μετρηθεί ο 
αντίκτυπος των εν λόγω πολιτικών στη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων με 
αναπηρία··

Or. es

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 78
Παράγραφος 12

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι μόνο με εμπεριστατωμένες γνώσεις στον τομέα αυτόν, 
με βάση το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, θα μπορούν να εξασφαλιστούν 
λύσεις, υπηρεσίες και υποστήριξη·

Or. el

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 79
Παράγραφος 12

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι μόνο με εμπεριστατωμένες γνώσεις στον τομέα αυτό, 
από τη σκοπιά ενός κοινωνικού μοντέλου αναπηρίας, θα μπορούν να εξασφαλιστούν 
λύσεις, υπηρεσίες και υποστήριξη·

Or. en

Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 80
Παράγραφος 12α (νέα)

12α. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η συνεργασία τους για την εξέλιξη και τη βελτίωση 
της κατάστασης των γυναικών και κοριτσιών που υποφέρουν από οποιαδήποτε 
μορφή αναπηρίας είναι θεμελιώδους σπουδαιότητας·

Or. es
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Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 81
Παράγραφος 12β(νέα)

12β. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες των πολιτών που αποβλέπουν 
στη στήριξη ατόμων με αναπηρία·

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 82
Παράγραφος 13

13. υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι, οι 
επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών στην ενίσχυση και προώθηση της ισότητας 
ευκαιριών και στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην εργασία καθώς και 
στην διά βίου εκπαίδευσή τους με κάθε σεβασμό για τις ειδικές τους ανάγκες·

Or. fr

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 83
Παράγραφος 13

13. υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι, ιδίως των 
οργανώσεων γυναικών με αναπηρία, στην ενίσχυση και προώθηση της ισότητας 
ευκαιριών και στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην εργασία·

Or. es

Τροπολογία: Esther Herranz García

Τροπολογία 84
Παράγραφος 13α (νέα)

13α. εξαίρει το έργο των ενώσεων γονέων που εκτελείται συνήθως στην πράξη από τις 
μητέρες των παιδιών με αναπηρία, και οι οποίες μέσω των οργανώσεών τους και 
των ιστοσελίδων τους συγκεντρώνουν τις πληροφορίες (σχετικά με ειδικά ιατρικά 
κέντρα, ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαίδευση και την κοινωνική ασφάλιση) 



AM\650523EL.doc 25/30 PE 384.412v01-00

EL

βοηθώντας άλλους γονείς και ευαισθητοποιώντας τις δημόσιες αρχές·

Or. es

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 85
Παράγραφος 13α (νέα)

13α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν ουσιαστικά μέτρα κατά της σωματικής και 
ψυχικής βίας που στρέφεται κατά γυναικών με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης
της σεξουαλικής κακομεταχείρισης·

Or. sv

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 86
Παράγραφος 13α (νέα)

13α. καλεί τα κράτη μέλη να καταγράψουν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των 
γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία στις εθνικές εκθέσεις τους σύμφωνα με τη 
Σύμβαση του ΟΗΕ για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των 
Γυναικών· 

Or. en

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 87
Παράγραφος 13α (νέα)

13α. είναι της άποψης ότι η αναπηρία πρέπει να θεωρείται ως φυσικό  φαινόμενο που 
συναντάται καθημερινά και όχι σαν περίεργο χαρακτηριστικό. Θα υπάρχουν 
πάντοτε πολίτες με αναπηρίες, και ως εκ τούτου είναι αυτονόητο ότι η αναπηρία 
αποτελεί ενσωματωμένο μέρος της κοινωνίας·.

Or. sv
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Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 88
Παράγραφος 13β (νέα)

13β. υπογραμμίζει ότι κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό, την κατασκευή χώρων 
εργασίας, κατοικιών και δημοσίων αιθουσών, καθώς και κατά τη λήψη αποφάσεων 
για υποδομές, δημόσιους χώρους και μεταφορικά μέσα πρέπει να λαμβάνονται 
ενεργητικά υπόψη οι ανάγκες και η αυτονομία των ατόμων με αναπηρίες·

Or. sv

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 89
Παράγραφος 13γ (νέα)

13γ. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι δημόσιοι χώροι και κάθε περιβάλλον που 
προορίζεται για το κοινό πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να μπορούν να 
υποδέχονται άτομα με αναπηρίες υπό αξιοπρεπείς και ισότιμες συνθήκες. Τα 
αποδυτήρια και αποχωρητήρια πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην  είναι 
προβληματικά για τα άτομα με αναπηρίες. Είναι σημαντική η αναζήτηση και 
επιδίωξη συνεργικών  αποτελεσμάτων: μεγαλύτερα αποχωρητήρια διασφαλίζουν 
περισσότερο χώρο για γονείς και παιδιά, χώρο για αλλαξιέρα κλπ.·

Or. sv

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 90
Παράγραφος 13δ (νέα)

13δ. υπενθυμίζει ότι πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην υγεία των γυναικών 
με αναπηρίες. Πρέπει να δίνεται περισσότερη δημοσιότητα στην υγεία των 
γυναικών και στις ασθένειές τους και να υποστηρίζεται η σχετική έρευνα·

Or. sv

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 91
Παράγραφος 13ε (νέα)

13ε. υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζεται η πραγματικότητα ότι 
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γυναίκες με αναπηρίες υποβάλλονται επίσης σε βία και κακομεταχείριση και ότι το 
πρόβλημα αυτό πρέπει να τεθεί επί τάπητος  προκειμένου να μπορέσει να 
αναπτυχθεί η ενίσχυση που σήμερα προορίζεται για γυναίκες θύματα βίας. Από 
νομοθετική άποψη η κακομεταχείριση γυναικών με αναπηρίες πρέπει επίσης να  
εξετάζεται δεόντως, ούτως ώστε να μην γίνονται διακρίσεις ως προς το δικαίωμα 
της σωματικής αυτοδιάθεσης και σεξουαλικότητας, είτε πρόκειται για γυναίκες με 
είτε χωρίς αναπηρίες·

Or. sv

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 92
Παράγραφος 13στ (νέα)

13στ. επιθυμεί να καταβάλει προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση 
της τεχνολογίας και των βοηθητικών μέσων για την κατάργηση χώρων που 
δημιουργούν προβλήματα στα άτομα με αναπηρίες. Η εξέλιξη πρέπει να βασίζεται 
στο γεγονός ότι οι ανάγκες των ανδρών αφενός και των γυναικών αφετέρου ενίοτε 
είναι διαφορετικές·

Or. sv

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 93
Παράγραφος 13ζ (νέα)

13ζ. καλεί τα κράτη μέλη να καταγράψουν την εθνική κατάσταση όσον αφορά γυναίκες 
και κορίτσια με αναπηρίες στις περιοδικές τους εκθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της σύμβασης του ΟΗΕ για την κατάργηση όλων των ειδών διακρίσεων εις βάρος 
των γυναικών·

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 94
Παράγραφος 13α (νέα)

13α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι ο στόχος της πολιτικής στον 
τομέα των ατόμων με αναπηρίες είναι η δημιουργία κοινωνίας που να βασίζεται 
στην πολυμορφία·
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Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 95
Παράγραφος 13β (νέα)

13β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για την 
ισότητα των όρων διαβίωσης για κορίτσια, αγόρια, γυναίκες και άνδρες με 
αναπηρίες·

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 96
Παράγραφος 13γ (νέα)

13γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντοπίσουν πλήρως και να καταργήσουν 
όλα τα εμπόδια στην πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία, 
και να αποδώσουν ιδιαίτερη σημασία στην κατάσταση των κοριτσιών και 
γυναικών με αναπηρίες·

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 97
Παράγραφος 13δ (νέα)

13δ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν σε παιδιά, νέους και 
ενήλικους με αναπηρίες τις προϋποθέσεις για αυτονομία και αυτοδιάθεση και, στο 
πλαίσιο του έργου αυτού, να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην πτυχή της ισότητας·

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 98
Παράγραφος 13ε (νέα)

13ε. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν στόχο και ημερομηνία για 
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την επίτευξή του όσον αφορά την κατάργηση όλων των εμποδίων που 
παρεμβάλλονται στα άτομα με αναπηρίες ως προς την πρόσβαση σε συγκοινωνίες 
και σε αίθουσες και σε όλους τους δημόσιους χώρους·

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 99
Παράγραφος 13στ (νέα)

13στ. καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να αναφέρουν προς την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει 
προκειμένου να τηρήσουν τη σύμβαση του ΟΗΕ για την κατάργηση όλων των 
ειδών διακρίσεων εις βάρος γυναικών και να ενισχύσουν την υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες·

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 100
Παράγραφος 13ζ (νέα)

13ζ. καλεί τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή και να λάβουν υπόψη την 
ανάγκη της λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της σωματικής, ψυχικής και/ ή 
σεξουαλικής βίας που στρέφεται κατά γυναικών και κοριτσιών με ψυχικές όσο και 
σωματικές αναπηρίες·

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 101
Παράγραφος 13η (νέα)

13η. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για την αύξηση της απασχόλησης 
των γυναικών με αναπηρίες και για τον εντοπισμό και την κατάργηση των 
εμποδίων που υφίστανται ως προς τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας·

Or. sv
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Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 102
Παράγραφος 14

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών.

Or. en


