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Θέμα: Στοιχεία σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εθνικοί οργανισμοί της ΕΕ, τα νοσοκομεία και το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων απέδειξαν ότι διαθέτουν την ικανότητα και την 
εμπειρογνωμοσύνη να παρέχουν σε πραγματικό χρόνο επισκόπηση όσον αφορά τους ασθενείς που 
πάσχουν από COVID-19.

Ωστόσο, τα στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες παρουσιάζουν σημαντικά 
κενά. Λείπουν πληροφορίες σχετικά με την κατηγοριοποίηση των εν λόγω στοιχείων αναλυτικά με 
βάση τον τύπο αναπηρίας ή την ύπαρξη πολυαναπηρίας. Επίσης, δεν διατίθενται στοιχεία για παιδιά 
με αναπηρίες ηλικίας μικρότερης των 16 ετών ούτε στοιχεία για τα άτομα σε ιδρύματα.

Η έλλειψη αναλυτικών δεδομένων παρεμποδίζει την τεκμηριωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων από 
θεσμικούς φορείς, βάσει της οποίας διαμορφώνονται αποτελεσματικές πολιτικές, καθώς και τις 
αποφάσεις από φορείς του ιδιωτικού τομέα να εστιάσουν την έρευνα και ανάπτυξη σε αγαθά και 
υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανθρώπινες ανάγκες.

1. Αν αυτό συνάδει με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων, σε ποιον βαθμό 
στηρίζει η Επιτροπή τη δημιουργία μητρώου για την καταχώριση σε πραγματικό χρόνο του 
αριθμού των ατόμων που πάσχουν από διαφορετικές παθήσεις και αναπηρίες σε επίπεδο ΕΕ, 
ανά κράτος μέλος και, ενδεχομένως, ανά περιφέρεια;

2. Τι προτείνει η Επιτροπή ώστε να διασφαλιστεί ότι η Eurostat και οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες 
των κρατών μελών συλλέγουν αναλυτικά στοιχεία για τα άτομα με αναπηρίες; Εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να προωθηθεί η χρήση του σύντομου ερωτηματολογίου της Ομάδας της Ουάσιγκτον 
για τις Στατιστικές Αναπηρίας στις έρευνες;

3. Αναλαμβάνει η Επιτροπή τη δέσμευση να διασφαλίσει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα 
άτομα σε ιδρύματα φροντίδας;


