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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1086/2011, του Nicola Caputi, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
αρχιτεκτονικούς φραγμούς και την αναπηρία στον δήμο Bernalda (Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες που εγείρονται στην καθημερινή ζωή των 
ατόμων με αναπηρία λόγω διαφόρων αρχιτεκτονικών φραγμών στον δήμο Bernalda, και, 
συγκεκριμένα, σε δημόσιες υπηρεσίες. Οι εν λόγω φραγμοί δυσχεραίνουν την αυτονομία των 
ατόμων με αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Η προσβασιμότητα είναι σημαντική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των πολιτών στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί βασικό τομέα δράσης για την ΕΕ 
στο πλαίσιο της πολιτικής της για τα άτομα με αναπηρίες. Προσβασιμότητα σημαίνει ότι τα 
άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση, σε ισότιμη βάση με τους άλλους, στο φυσικό 
περιβάλλον, στα μέσα μεταφοράς, στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
και σε άλλες υποδομές και υπηρεσίες. 

Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Για 
παράδειγμα, κατά μέσο όρο στην ΕΕ-27, μόνο το 5% των δημόσιων ιστοτόπων πληρούν 
απολύτως τα πρότυπα προσβασιμότητας στο διαδίκτυο, μολονότι οι περισσότεροι είναι εν 
μέρει προσβάσιμοι. Όπως αναφέρεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-
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20201, η Επιτροπή χρησιμοποιεί μια σειρά μέσων, από τον τομέα της νομοθεσίας έως τον 
τομέα της τυποποίησης, μέσω της χρηματοδότησης της έρευνας, με σκοπό να 
βελτιστοποιήσει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στο δομημένο περιβάλλον, 
στα μέσα μεταφοράς, στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών καθώς και στις νέες 
τεχνολογίες. 

Επιπλέον, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προτείνει, έως τα τέλη του 2012, μια 
ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας. Σκοπός της είναι να βελτιώσει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, σε συνδυασμό με μέτρα για την 
επίσπευση της χρήσης των δημόσιων συμβάσεων, καθώς και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
μιας αγοράς υποστηρικτικής τεχνολογίας σε ολόκληρη την ΕΕ.  Η δράση της ΕΕ στον εν 
λόγω τομέα θα στηρίξει και θα συμπληρώσει τις εθνικές ενέργειες. Στο πλαίσιο της 
προπαρασκευαστικής διαδικασίας, διεξήχθη δημόσια διαβούλευση από τις 
13 Δεκεμβρίου 2011 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012 με σκοπό τη συγκέντρωση απόψεων από 
όλους τους ενδιαφερόμενους, ιδίως τις επιχειρήσεις, τα άτομα με αναπηρία, τους φορείς 
παροχής υπηρεσιών και τις δημόσιες αρχές. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα 
αναλυθούν ενώ θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των 
πιθανών μέτρων.

Από τις 22 Ιανουαρίου 2011, η ΕΕ δεσμεύεται από τις διατάξεις της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (σύμβαση του ΟΗΕ) στο 
βαθμό των αρμοδιοτήτων της. Ωστόσο, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την κύρια αρμοδιότητα 
σε σχέση με την πλειονότητα των άρθρων της Σύμβασης. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις για 
την προσβασιμότητα ορίζονται στο άρθρο 9: η σύμβαση του ΟΗΕ καλεί τα συμβαλλόμενα 
κράτη να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν στα άτομα με αναπηρία 
πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, στα μέσα μεταφοράς, στην 
ενημέρωση και επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών και συστημάτων 
πληροφοριών, και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται 
στο κοινό, σε αστικές και αγροτικές περιοχές. 

Παρόλο που η Επιτροπή εφαρμόζει ορισμένες πολιτικές και δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
με σκοπό να βελτιώσει την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία2, πολλοί σημαντικοί τομείς 
της καθημερινότητας των ατόμων αυτών εξακολουθούν να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των 
σχετικών αρχών σε επίπεδο εθνικής ή τοπικής κυβέρνησης. Ένας από αυτούς τους τομείς 
είναι η παροχή υπηρεσιών που είναι ανοικτές στο κοινό, οι σχετικές εγκαταστάσεις και το 
επίπεδο της προσβασιμότητάς τους. 

Ως πλήρες μέλος της Σύμβασης, η Ιταλία υποχρεούται να βελτιώσει το επίπεδο 
προσβασιμότητας, ενώ θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει στο πλαίσιο 
συμμόρφωσής της με τη Σύμβαση και για την πρόοδο που έχει σημειώσει με σκοπό τη 
διασφάλιση της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται με αυτήν.

Το δίκαιο της ΕΕ παρέχει προστασία ενάντια στις διακρίσεις λόγω αναπηρίας στους τομείς 

                                               
1 «Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια», COM (2010) 636 τελικό.
2 Βλ. κατάλογο δράσεων για την περίοδο 2010-2015 όπως αναφέρεται στο παράρτημα της στρατηγικής, 
SEC(2010)1324.
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της απασχόλησης, της εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης1. 

Η Επιτροπή πρότεινε να επεκταθεί η προστασία έναντι των διακρίσεων λόγω αναπηρίας και 
σε άλλους τομείς, πέραν την απασχόλησης, όπως η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που 
είναι διαθέσιμα στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και των μέσων μεταφοράς, 
της κοινωνικής προστασίας, της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης2. Επιπλέον, 
το εν λόγω σχέδιο οδηγίας περιλαμβάνει υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της 
προσβασιμότητας και την παροχή εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρία, αρκεί οι 
εν λόγω υποχρεώσεις να μην συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση. Επί του παρόντος, η 
πρόταση βρίσκεται υπό συζήτηση στο Συμβούλιο και για να εγκριθεί απαιτείται ομοφωνία. 

Συμπεράσματα
Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα ζητήματα που εγείρονται στην παρούσα αναφορά, συγκεκριμένα η 
προσβασιμότητα σε δημόσιες εγκαταστάσεις και σε υπηρεσίες, άπτονται της αποκλειστικής 
αρμοδιότητας των εκάστοτε εθνικών και τοπικών αρχών σε επίπεδο κρατών μελών. Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που διαθέτει, η Επιτροπή μπορεί μόνο να ορίσει το νομικό πλαίσιο σε 
συνδυασμό με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες πολιτικής που υλοποιεί, αλλά επί του παρόντος 
δεν μπορεί να αναλάβει βασίμως άλλη άμεση δράση.

                                               
1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την 

ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 02.12.2000).
2 Πρόταση οδηγίας της Επιτροπής COM(2008) 426 τελικό για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

των ατόμων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού πέρα 
από τον τομέα της απασχόλησης.


