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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά 
με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες1

1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 10% των ατόμων παρουσιάζουν μια ελαφρά αναπηρία 
και το 4,5% σοβαρού τύπου αναπηρίες. Το 75% των ατόμων που εξαρτώνται από 
προσωπική υποστήριξη για τη συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή εξαιρούνται από το κύριο ρεύμα της κοινωνίας. Υφίστανται διακρίσεις 
λόγω της λειτουργικής διαφορετικότητά τους (άτομα που υφίστανται διακρίσεις λόγω 
λειτουργικής διαφορετικότητας – PDFD).

2. Η Σύμβαση του ΟΗΕ του 2006 θεσπίζει το δικαίωμα όσον αφορά την προσωπική βοήθεια 
για ανεξάρτητη διαβίωση (Τμήμα 19).

3. Ένα δημόσιο σύστημα προσωπικής βοήθειας για άτομα που υφίστανται διακρίσεις λόγω 
της λειτουργικής διαφορετικότητάς τους παρέχει δικαιώματα, υποστηρίζει τον χρήστη 
κατάλληλα, αποτελεσματικά και βιώσιμα και εξοικονομεί 30% του κόστους της βοήθειας 
κατ’ οίκον. 

4. Κάθε προσβολή της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ασυγχώρητη.

5. Η Επιτροπή καλείται, ως εκ τούτου, να προωθήσει την ανεξάρτητη διαβίωση για τα 
άτομα PDFD, με πρότυπα όσον αφορά την προσωπική φροντίδα και την προστασία των 
κοινωνικών δικαιωμάτων που θα βασίζονται στις ανάγκες, ικανότητες και τις προσδοκίες 
τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στην 
Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


