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Τροπολογία 23
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η διανοητική υγεία πρέπει να 
αντιμετωπίζεται το ίδιο με τη σωματική, 
καθώς η πρώτη συνδέεται στενά με τη 
στεφανιαία νόσο, τον καρκίνο και άλλες 
παθήσεις όπως ο διαβήτης. Οι άνθρωποι  
με σοβαρά προβλήματα διανοητικής 
υγείας είναι συχνά εκτεθειμένοι στον 
κοινωνικό στιγματισμό, στη φτώχεια, 
στις περιορισμένες επιλογές κατοικίας και 
στη δύσκολη πρόσβαση στην περίθαλψη 
της σωματικής τους υγείας, 
συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του 
κόστους από τη μειωμένη 
παραγωγικότητα των εργαζομένων. 

Or. en

Τροπολογία 24
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Μια ειδική και κατάλληλη δράση 
πρέπει να προβλέπεται στην περίπτωση 
διακρίσεων βασιζόμενων στην αναπηρία. 
Πολλά κράτη μέλη διαθέτουν ήδη 
νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν 
την προστασία των αναπήρων, 
υφίστανται όμως σημαντικές διαφορές 
ως προς τη μορφή της παρεχόμενης 
προστασίας και τους τομείς που 
καλύπτονται. Η ισότητα των αναπήρων 
πρέπει να επιδιώκεται μέσω θετικών 
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δράσεων, ιδιαίτερα με την ικανοποίηση 
των αναγκών τους και την εξάπλωση των 
αναγκαίων μέσων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή τους 
στην κοινωνία. Η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη πρέπει να ασχοληθούν, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία, με 
την εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών 
για έναν κοινό ορισμό της αναπηρίας 
προκειμένου να περιλαμβάνει και τα 
άτομα με χρόνιες παθήσεις ή με καρκίνο.

Or. de

Τροπολογία 25
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να 
απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού σε 
διάφορους τομείς εκτός της αγοράς 
εργασίας, όπως στους τομείς της 
κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, 
καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και 
υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και 
της παροχής αυτών. Πρέπει να προβλέπει 
επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρία στους καλυπτόμενους τομείς.

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να 
απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού σε 
διάφορους τομείς εκτός της αγοράς 
εργασίας, όπως στους τομείς της 
κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, 
καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και 
υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και 
της υγείας, και της παροχής αυτών. Πρέπει 
να προβλέπει επίσης μέτρα για την 
εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των 
ατόμων με αναπηρία στους καλυπτόμενους 
τομείς.

Or. en
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Τροπολογία 26
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι διακρίσεις θεωρείται ότι 
περιλαμβάνουν την άρνηση παροχής 
ιατρικής περίθαλψης αποκλειστικά για 
λόγους ηλικίας.

Or. en

Τροπολογία 27
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Τα κράτη μέλη πρέπει να στηρίζουν 
τις κοινές πρωτοβουλίες ανθρώπων με 
μαθησιακές δυσκολίες ή/ και προβλήματα 
διανοητικής υγείας που να 
ευαισθητοποιούν το κοινό για τα 
δικαιώματά τους, να παρουσιάζουν 
προτάσεις για βελτιωμένες υπηρεσίες και 
να διευκολύνουν την πρόσβαση στην 
ενημέρωση για νέα φάρμακα και 
καινοτόμες θεραπείες.

Or. en
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Τροπολογία 28
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2α - παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Ορισμοί

1. Στα άτομα με αναπηρία 
περιλαμβάνονται τα άτομα με 
μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, 
νοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι 
οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα 
εμπόδια, μπορεί να δυσχεραίνουν την 
πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή 
τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με 
τα άλλα άτομα.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των ατόμων με αναπηρία πρέπει να είναι ο ίδιος σε όλα τα κράτη μέλη, για να 
διασφαλιστεί η ισότητα στη μεταχείριση. Επομένως ο ορισμός που χρησιμοποιείται στην οδηγία 
πρέπει να είναι αυτός που εμπεριέχεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία.

Τροπολογία 29
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2α - παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. ο όρος «σχεδιασμός για όλους» 
σημαίνει το σχεδιασμό προϊόντων, 
περιβαλλόντων, προγραμμάτων και 
υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιούνται από όλους τους 
ανθρώπους, στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό, χωρίς να απαιτείται προσαρμογή 
ή ειδικός σχεδιασμός.  Ο «σχεδιασμός για 
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όλους» δεν αποκλείει τη χρήση 
βοηθητικού εξοπλισμού για ειδικές 
ομάδες ατόμων με αναπηρία, όταν αυτό 
είναι απαραίτητο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί στα άτομα με αναπηρία μια αποτελεσματική πρόσβαση χωρίς διακρίσεις 
στις παροχές κοινής ωφελείας, πρέπει να προωθούνται οι παροχές που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται από όλους. Επομένως στην οδηγία πρέπει να προστεθεί ένας ορισμός του 
σχεδιασμού για όλους, ο οποίος να αντιστοιχεί σε αυτόν που εμπεριέχεται στη σύμβαση του 
ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων αναπηρία.

Τροπολογία 30
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για να 
μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να 
εκφράζουν τις ανάγκες τους σε μέριμνα 
και να έχουν αποτελεσματική και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση στην κοινωνική 
προστασία, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα, 
την υγειονομική περίθαλψη, την 
εκπαίδευση, καθώς και την παροχή αγαθών 
και υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και 
των μεταφορών, πρέπει να προβλέπονται 
εκ των προτέρων, όπως με κατάλληλες 
τροποποιήσεις ή προσαρμογές. Αυτά τα 
μέτρα δεν πρέπει να συνεπάγονται 
δυσανάλογη επιβάρυνση ούτε να απαιτούν 
θεμελιώδη μεταβολή της εν λόγω 
κοινωνικής προστασίας, κοινωνικών 
πλεονεκτημάτων, υγειονομικής 
περίθαλψης, εκπαίδευσης ή αγαθών και 
υπηρεσιών ή να απαιτούν την πρόβλεψη 
εναλλακτικών λύσεων.
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Τροπολογία 31
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να αξιολογηθεί κατά πόσον τα 
μέτρα που είναι αναγκαία για τη 
συμμόρφωση με την παράγραφο 1 θα 
συνιστούσαν δυσανάλογη επιβάρυνση, 
λαμβάνονται ιδίως υπόψη το μέγεθος και 
οι πόροι του οργανισμού, η φύση του, το 
εκτιμώμενο κόστος, ο κύκλος ζωής των 
αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και 
τα πιθανά οφέλη της αυξημένης 
πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία. Η 
επιβάρυνση δεν είναι δυσανάλογη όταν 
αντισταθμίζεται επαρκώς με μέτρα που 
εφαρμόζονται ήδη στο πλαίσιο της 
πολιτικής ίσης μεταχείρισης που ασκεί το 
οικείο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. fi

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της δυσανάλογης επιβάρυνσης που εμπεριέχεται στην οδηγία είναι πολύ ευρύς και 
δεν εγγυάται επαρκή ασφάλεια των προσώπων με αναπηρία.

Τροπολογία 32
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη 
προσοχή στη δυνατότητα να έχουν τα 
άτομα με αναπηρία πρόσβαση σε 
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ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Οι κοινωνικές υπηρεσίες μετακινούνται όλο και συχνότερα στο δίκτυο, χωρίς να υπάρχουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες συγκεκριμένων ομάδων να έχουν 
πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πρέπει να εμποδιστεί με κάθε τρόπο ο αποκλεισμός των 
ατόμων με αναπηρία από την κοινωνία της πληροφορίας.

Τροπολογία 33
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Ίση μεταχείριση στο πλαίσιο των 

συστημάτων υγείας
1. Με την επιφύλαξη της αρχής της 
επικουρικότητας και των σχετικών 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών να 
διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης είναι απαραίτητο να 
δοθεί προτεραιότητα στις στρατηγικές 
αποτροπής των νόσων· κατά τη χάραξη 
στρατηγικής στην πολιτική υγείας είναι 
πέραν τούτου απαραίτητο να 
λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικοί 
παράγοντες που ασκούν ιδιαίτερη 
επίδραση στην υγεία ευάλωτων ομάδων 
όπως των ατόμων με αναπηρία, των 
οποίων η υγεία ζημιώνεται ιδιαίτερα από 
επικίνδυνους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
τα δικαιώματα των πολιτών και η ευθύνη 
του πολίτη έναντι της υγείας του θα 
προωθούνται και θα προστατεύονται 
μεταξύ άλλων και με την προώθηση 
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προγραμμάτων υγειονομικού 
εξαλφαβητισμού και την ενθάρρυνση 
όλων των τομέων της κοινωνίας να 
ακολουθούν υγιεινό τρόπο ζωής.
3. Η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει 
ειδικά προγράμματα κατάρτισης για το 
υγειονομικό και παραϋγειονομικό 
προσωπικό.

Or. de

Τροπολογία 34
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν φορέα ή φορείς 
για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης 
όλων των προσώπων ανεξαρτήτως 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι 
εν λόγω φορείς μπορεί να αποτελούν 
τμήμα υπηρεσιών επιφορτισμένων σε 
εθνικό επίπεδο με την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των ατομικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων που θεσπίζονται με άλλες 
κοινοτικές πράξεις, όπως με τις οδηγίες 
2000/43/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ.

1. Τα κράτη μέλη, αν το θεωρούν 
αναγκαίο, ορίζουν φορέα ή φορείς για την 
προώθηση της ίσης μεταχείρισης όλων των 
προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Οι εν λόγω 
φορείς μπορεί να αποτελούν τμήμα 
υπηρεσιών επιφορτισμένων σε εθνικό 
επίπεδο με την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των ατομικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων που θεσπίζονται με άλλες 
κοινοτικές πράξεις, όπως με τις οδηγίες 
2000/43/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ.

Or. pl
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