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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών (PETI) λαμβάνει μεγάλο αριθμό αναφορών 

κάθε έτος, οι οποίες αναφέρονται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ σε σχέση με το σύνολο των τομέων που καθορίζονται 

από την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση 

στην εργασία και την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μεταφορά, και τη συμμετοχή 

στην πολιτική, δημόσια και πολιτιστική ζωή· 

2. επισημαίνει τον προστατευτικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή Αναφορών μέσω 

της διαδικασίας υποβολής αναφοράς στο πλαίσιο του πλαισίου της ΕΕ για τη σύμβαση 

των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD), και 

τονίζει ότι οι αναφορές που παρέλαβε η επιτροπή καταδεικνύουν την ανάγκη να 

υιοθετηθεί μια οριζόντια προσέγγιση περί των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις πολιτικών 

σχετικά με τις ειδικές ανάγκες· 

3. τονίζει, ειδικότερα, ότι η προσβασιμότητα αποτελεί βασική αρχή της ΣΗΕΔΑΑ, και 

προϋπόθεση για την άσκηση άλλων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη σύμβαση· 

τονίζει ότι το δικαίωμα στην προσβασιμότητα, όπως αυτό ορίζονται στο άρθρο 9 της 

ΣΔΑΑ του ΟΗΕ, πρέπει να εφαρμόζεται με συγκροτημένο τρόπο για να εξασφαλισθεί 

ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον, τις 

μεταφορές, τις δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, καθώς και στις τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών· 

4. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών υποστηρίζει τη θέσπιση συνθήκης δεσμευτικού 

χαρακτήρα όσον αφορά την πρόσβαση τυφλών και αμβλυώπων σε δημοσιευμένα έργα 

από το 2011· χαιρετίζει τη διοργανική συμφωνία που επιτεύχθηκε για την εφαρμογή 

της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς, 

άτομα με προβλήματα όρασης και λοιπά άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, 

στο ευρωπαϊκό δίκαιο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και επαναλαμβάνει 

την έκκλησή του για ταχεία επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές από την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της· 

5. επισημαίνει ότι η Επιτροπή Αναφορών προσεγγίζει τακτικά ζητήματα σχετικά με το 

δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα, όπως κατοχυρώνεται στο 

άρθρο 19 της ΣΗΕΔΑΑ, και διατήρησε ισχυρό έλεγχο της διαδικασίας 

αποϊδρυματοποίησης στα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών 

πραγματοποίησε διερευνητική αποστολή στη Σλοβακία, τον Σεπτέμβριο του 2016, για 

να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) όσον αφορά τη διευκόλυνση της 

μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα των ατόμων με αναπηρίες σε υπηρεσίες σε 

επίπεδο κοινότητας· 

6. υπογραμμίζει την κομβική σημασία του δικαιώματος όλων των ατόμων με αναπηρία να 

ζουν ανεξάρτητα, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση των ΕΔΕΤ από τα 
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κράτη μέλη, με σκοπό να αναπτυχθούν κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τα 

άτομα με αναπηρία, καθώς και την υλοποίηση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης. 

 

 


