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Θέμα: Αναφορά 0669/2012 του Davide Giovanni Daleffe, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη στήριξη πρωτοβουλιών υπέρ των ατόμων με αναπηρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών υπέρ 
των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην οργάνωση «MapAbility», που 
προωθεί την κοινωνική ενημέρωση μέσω χρήσιμων πληροφοριών για την προσβασιμότητα 
στην πόλη. Η οργάνωση παρουσιάζει στον διαδικτυακό της τόπο τις αστικές διαδρομές που 
είναι πιο προσιτές σε άτομα με αναπηρία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Η Επιτροπή εφαρμόζει ορισμένες πολιτικές για τη βελτίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της 
κατάστασης των ατόμων με αναπηρία, ωστόσο δεν διαχειρίζεται άμεσα τους πόρους για τη 
στήριξη των πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών για βοήθεια προς τα άτομα αυτά. Η 
πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την προσβασιμότητα 
στην πόλη, παρουσιάζοντας μέσω του διαδικτύου τις αστικές διαδρομές που είναι πιο 
προσιτές σε άτομα με αναπηρία, θα μπορούσε να επιλεγεί για χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή από άλλα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
διαχείριση των πόρων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις προτεραιότητες που συμφωνούνται 
μεταξύ των εθνικών αρχών και της Επιτροπής από διαχειριστικές αρχές που έχουν συσταθεί 
εντός των εθνικών υπουργείων ή οργανισμών.
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Ο αναφέρων θα μπορούσε να ερευνήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες χρηματοδότησης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΤΑ) και άλλα ταμεία απευθυνόμενος στην αρμόδια 
περιφερειακή αρχή της Ιταλίας για τη διαχείριση των πόρων της ΕΕ.  Σχετικές πληροφορίες 
μπορεί να βρει στην ιστοθέση: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=it#2. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΚΤ στην ιστοθέση. 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=386&langId=en. 

Η διαδικασία υποψηφιότητας αιτήσεων για τις χρηματοδοτήσεις αυτές απαιτεί συνήθως 
κάποιο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή, ωστόσο, ελπίζει ότι οι ιταλικές αρχές θα μπορέσουν 
να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία.

ΙΙΙ. Συμπεράσματα

Από την εξέταση των πληροφοριών που παρέχει ο αναφέρων, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 
πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του αντίστοιχου κράτους 
μέλους, στην συγκεκριμένη περίπτωση της Ιταλίας.


