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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

-. έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 10, 19 και 168 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ,

-. έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών με 
τίτλο "Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: ανανέωση της δέσμευσης για 
μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια" (COM(2010)0636),

-. έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ,

-. έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία1 που αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό νομικό μέσον στο πλαίσιο των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν προσχωρήσει,

-. έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας για την ίση μεταχείριση των ατόμων ανεξαρτήτως 
θρησκεύματος, προσωπικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, ή γενετήσιου 
προσανατολισμού,

-. έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 επί της πρότασης 
απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τους προσανατολισμούς των πολιτικών των 
κρατών μελών για την απασχόληση: Τμήμα ΙΙ των ολοκληρωμένων προσανατολισμών 
της Ευρώπης 20202,

-. έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2011 με τίτλο 
"Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης: πρόοδος στη συνολική απάντηση της ΕΕ στην 
κρίση" (COM(2011)0011) και το συνημμένο σχέδιο έκθεσης για την απασχόληση,

-. έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου της 12ης Ιανουαρίου 2011 
σχετικά με τους προσανατολισμούς των πολιτικών των κρατών μελών για την 
απασχόληση (COM(2011)0006),

-. έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 21 και 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

-. έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη μείωση των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στη ΕΕ3

                                               
1 Εγκρίθηκε το 2007 και υπεγράφη από το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ· κυρώθηκε έως τις 15. 10.2010 
από 16 κράτη μέλη (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK) και τελεί υπό κύρωση 
στα υπόλοιπα. Η Σύμβαση του ΟΗΕ θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα στην ΕΕ και θα ενσωματωθεί στη 
νομοθεσία της
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0309
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0081
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-. έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2010 με θέμα 
"Ισότητα και υγεία σε όλες τις πολιτικές: αλληλεγγύη σε σχέση με την υγεία",

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπηρία, από ελαφριά έως σοβαρή, αφορά ένα άτομο στα έξι 
στην ΕΕ1

1. υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες, ιδίως τις υγειονομικές 
και την πρόνοια, αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού προτύπου αλληλεγγύης·

2. ζητεί από την Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ειδικές 
πολιτικές υπέρ της ισότιμης πρόσβασης στις θεραπείες, περιλαμβανομένων των ποιοτικών 
υγειονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών αποκατάστασης για τους αναπήρους·

3. ζητεί να προχωρήσουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού, σε μια ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών, και καλύτερων πρακτικών σε σχέση 
με τις παροχές μακρόχρονης διαρκείας βοήθειας στους αναπήρους και να υιοθετήσουν 
μέτρα και ελάχιστες επαγγελματικές προδιαγραφές προκειμένου:

α) να μειωθούν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας και να προστατεύονται οι
ανάπηροι σε κοινωνικό και υγειονομικό πλαίσιο·

β) να καταπολεμηθούν οι καταχρήσεις σε βάρος των αναπήρων·

γ) να παρέχονται οι δέουσες υπηρεσίες αποκατάστασης και να στηρίζονται οι
υπηρεσίες διανοητικής υγείας καθώς και η ανάπτυξη υπηρεσιών επέμβασης εκ των 
προτέρων και αξιολόγησης των αναγκών·

δ) να συμβάλλουν στην εξάπλωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για 
την προώθηση της αρωγής εντός των οικογενειών και της ανεξαρτησίας των 
αναπήρων·

4. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τις επιβαρύνσεις που βαρύνουν τα άτομα που βοηθούν 
ηλικιωμένους ή ανάπηρους και να καθιερώσουν ολοκληρωμένα συστήματα παροχής 
βοηθείας προκειμένου να του επιτρέπεται να εργάζονται·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη να παρέχεται στους νέους με αναπηρία επαρκής και ιδιαίτερη 
στήριξη όπως επίσης και ίσες ευκαιρίες για σωματική, και γνωστική πρόσβαση καθώς και 
πρόσβαση με τη χρήση των αισθήσεων στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τον 
πολιτισμό, την αναψυχή, τον αθλητισμό, τις κοινωνικές δραστηριότητες και τη συμμετοχή 
στα κοινά·

6. επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει να εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των 
ατόμων με αναπηρία στο εργατικό δυναμικό, μεταξύ άλλων και με τη χρήση ειδικών 
"εφεδρικών ποσοστώσεων" της αγοράς εργασίας ή μέσων "στοχευμένης τοποθέτησης"·

7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους ισχύοντες κανόνες εις 
τρόπον ώστε να προωθηθεί η συμπερίληψη ρητρών προσβασιμότητας στις διαδικασίες 

                                               
1 Έρευνες για το εργατικό δυναμικό της ΕΕ, έντυπο ad hoc για την απασχόληση των αναπήρων (IFL MAH), 
2002
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προκήρυξης δημοσίων διαγωνισμών.


