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 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σημασία της ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς 

προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας και να θεσπίσουν 

τις κατάλληλες δομές για μικρά παιδιά με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(SEN)·  

2. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι νέοι με αναπηρίες και/ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη 

μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην εργασία και να χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό 

αυτό όλα τα υφιστάμενα μέσα και πρωτοβουλίες στους τομείς της απασχόλησης, της 

πολιτικής για τη νεολαία, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης· 

3. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθούν οι πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρίες σχετικά με 

τις ευκαιρίες κινητικότητας και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν· 

4. επιδοκιμάζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες να συμπεριληφθούν διατάξεις για την 

πρόσβαση σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ένωσης και ζητεί την περαιτέρω 

ενσωμάτωση των απαιτήσεων προσβασιμότητας στις πολιτιστικές πολιτικές της Ένωσης, 

π.χ. μέσω της εφαρμογής της Συνθήκης του Μαρακές, της αναθεώρησης της οδηγίας για 

τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMS), της πρωτοβουλίας για τις πολιτιστικές 

πρωτεύουσες της Ευρώπης και του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη· 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση της υποστήριξης για την πρόσβαση στον 

αθλητισμό των ατόμων με αναπηρίες μέσω του προγράμματος Erasmus +, και ζητεί την 

κατάλληλη υποστήριξη σε πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της 

πρόσβασης και της συμμετοχής στον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα· 

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες των 

ατόμων με αναπηρίες, και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την προστασία των 

ευάλωτων πολιτών στο Διαδίκτυο· 

7. θεωρεί ότι η αγωγή του πολίτη θα πρέπει να καλύπτει τις προοπτικές των ατόμων με 

αναπηρίες που αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη 

συμμετοχή στα κοινά· 

8. ζητεί την κατάλληλη χρηματοδότηση και στήριξη για την παρακολούθηση της προόδου 

και τον έλεγχο των υφιστάμενων και μελλοντικών νομικών πράξεων της Ένωσης όσον 

αφορά τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρηθούν δυνάμει της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD). 

 

 


