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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. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η Επιτροπή Αναφορών ενημερώνεται συχνά από 
ενδιαφερόμενους πολίτες για κενά στην εφαρμογή της ισχύουσας αρχής της ισότιμης 
μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία·

2. υπενθυμίζει ότι το 2007 υποβλήθηκε στην Επιτροπή αναφορά υπογραφόμενη από 
1.364.984 πολίτες με την οποία ζητούσαν εκτεταμένη προστασία των ατόμων με 
αναπηρία σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι, μέχρι σήμερα, η 
Επιτροπή δεν έχει λάβει δεόντως υπόψη αυτό το νόμιμο αίτημα·

3. τονίζει το γεγονός ότι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία είναι σημαντική για την 
επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2012·

4. επιθυμεί να δοθεί ένας ορισμός της αναπηρίας τον οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
τα κράτη ως σημείο αναφοράς·

5. υπογραμμίζει ότι οι αναφέροντες αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς ως προς την 
κανονική χρήση του εκπαιδευτικού συστήματος και την πρόσβαση στην ασφάλεια, 
επισημαίνει δε την έλλειψη υπηρεσιών στις δημόσιες μεταφορές, καθώς και την ελλιπή 
εναρμόνιση των κριτηρίων βαθμολόγησης της αναπηρίας εντός της ΕΕ, η οποία μπορεί να 
οδηγεί συχνά σε κοινωνικό αποκλεισμό·

6. επιθυμεί οι διάφορες μορφές αναπηρίας να ταξινομούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους, 
ώστε να είναι δυνατή η εξεύρεση κατάλληλων λύσεων κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και της επαγγελματικής ζωής·

7. εφιστά την προσοχή στον μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με άτομα που πάσχουν από 
σκλήρυνση κατά πλάκας και γενικότερα από εκφυλιστικές ασθένειες ου συνεπάγονται 
αναπηρία· ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει σχετική πολιτική στρατηγική, που θα 
προβλέπει ειδικές δράσεις στον τομέα της έρευνας, της πρόληψης, της μέριμνας και της 
θεραπείας·

8. τονίζει τη σημασία της ανάληψης προσιτών δράσεων και στρατηγικών για την αναπηρία 
σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ με σεβασμό προς τα δικαιώματα των πολιτών και 
κατοίκων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία·

9. τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένων νόμων κατά των διακρίσεων και την επείγουσα 
ανάγκη επανάληψης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για την έγκριση της οδηγίας κατά 
των διακρίσεων κάθε μορφής· τονίζει τη σημασία εκστρατειών ευαισθητοποίησης για 
τους κινδύνους διάκρισης εις βάρος των ατόμων με αναπηρία, σε όλες τις εκφάνσεις της 
ζωής και ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας·
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10. συνιστά στα κράτη να προωθούν προστατευόμενα εργαστήρια, ιδίως μέσω φορολογικών 
απαλλαγών και απαλλαγών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και να εφαρμόζουν 
συμβάσεις προσαρμοσμένες στις συνθήκες των ατόμων με αναπηρία·

11. τονίζει ότι πρέπει να αλλάξει η γενικότερη αντίληψη της κοινωνίας για τα άτομα με 
αναπηρία ώστε να προωθηθεί η κοινωνική ενσωμάτωση·

12. υπογραμμίζει ότι οι δημόσιες αρχές έχουν καθήκον να εντοπίζουν και να εξαλείφουν 
εμπόδια και φραγμούς στην πρόσβαση των αναπήρων σε κτήρια και υπηρεσίες που 
διατίθενται στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων φορέων και χώρων, 
κτηρίων και υπηρεσιών εκπαίδευσης και ενημέρωσης, με τη χρήση μέσων επικοινωνίας 
που ανταποκρίνονται στον εκάστοτε τύπο αναπηρίας και χωρίς καθυστερήσεις ή επιπλέον 
επιβάρυνση·

13. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συμμόρφωση των δημόσιων ιστοτόπων με τις 
προδιαγραφές δικτυακής προσβασιμότητας και να προαχθεί η συμμόρφωση των 
ιδιωτικών ιστοτόπων με αυτές τις προδιαγραφές· τονίζει επίσης την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν περισσότερα τηλεοπτικά προγράμματα με υποτίτλους ή ακουστική 
περιγραφή·

14. δίνει έμφαση στη σημασία επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με την 
κινητικότητα εντός της ΕΕ μέσω της απλούστευσης και προώθησης της χρήσης 
ευρωπαϊκού δελτίου στάθμευσης για άτομα με αναπηρία και μέσω της λήψης των 
αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση ενός κοινού ευρωπαϊκού δελτίου ταυτότητας για τα 
άτομα με αναπηρία·

15. τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται στα άτομα με αναπηρία η δυνατότητα 
επαγγελματικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ίσως χρειάζονται παύση 
από την εργασία τους για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω της φύσης της ασθένειάς 
τους, και υπογραμμίζει τη σημασία της ευελιξίας με ασφάλεια και της διά βίου μάθησης·

16. συνιστά τη δημιουργία από τα κράτη εξειδικευμένων θυρίδων, όπου τα άτομα με 
αναπηρία και οι οικογένειές τους θα μπορούν να παίρνουν τις πληροφορίες που 
επιθυμούν και να ζητούν συμβουλές για διοικητικά θέματα·

17. επισημαίνει ότι τα παιδιά με αναπηρία πρέπει να ενσωματώνονται καταλλήλως στο γενικό 
εκπαιδευτικό σύστημα και ταυτόχρονα να λαμβάνουν ατομική στήριξη για το βέλτιστο 
συμφέρον τους· στηρίζει πιθανές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και κατάρτιση 
παιδιών με αναπηρία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «νεολαία σε κίνηση» καθώς και στο 
πλαίσιο του μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος για τη νεολαία μετά το 2013·

18. θεωρεί ότι πρέπει να διευκολυνθεί και να προαχθεί η συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στο 
πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης·

19. επισημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και προγράμματα μείωσης της φτώχειας, για να 
αποφεύγονται ο κοινωνικός αποκλεισμός και η απομόνωση·

20. τονίζει ότι ενδεχομένως να χρειάζονται δομικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων για τα 
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επιδόματα και τις συντάξεις αναπηρίας με στόχο να προωθείται η κοινωνική ενσωμάτωση 
και να μην καταθλίβεται από το βάρος της φτώχειας η ζωή των αναπήρων και των 
οικογενειών τους·

21. τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν ίση 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και αποκατάστασης, ανάλογα με τις 
ειδικές τους ανάγκες.
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