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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare 
la accesul la proteze auditive1

1. Aproximativ 10% din populația Uniunii Europene suferă de o formă de deficit auditiv. 
Aceasta reprezintă aproximativ 51 de milioane de cetățeni europeni.

2. Din cercetările efectuate, reiese că cetățenii cu deficiențe de auz se confruntă cu un risc 
mult mai mare de excluziune socială și de pe piața muncii. Mai mult decât atât, elevii cu 
deficiențe de auz se confruntă în continuare cu dificultăți mai mari în materie de educație.

3. Articolele 5 și 26 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap prevăd că discriminarea din motive de handicap trebuie interzisă. Articolul 26 
din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede faptul că Uniunea 
recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le 
asigure autonomia și integrarea socială și profesională;

4. Utilizarea protezelor auditive este unul dintre mijloacele cele mai eficace de a le oferi 
sprijin persoanelor care se confruntă cu deficit auditiv. Protezele auditive, împreună cu 
dispozitivele de ascultare asistată compatibile, oferă un acces abordabil din punct de 
vedere al costurilor la educație și, ca atare, la perspective mai bune de angajare. 

5. Comisia și Consiliul sunt invitate, prin urmare, să încurajeze cooperarea și schimbul de 
bune practici în ceea ce privește oferirea unui acces finanțat de stat la proteze auditive, 
pentru a îmbunătăți viața cetățenilor care se confruntă cu deficit auditiv în UE.

6. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în 
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 
Parlamentul.


