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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Αναφορών, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εκτιμά 
ιδιαίτερα τον ρόλο της Επιτροπής Αναφορών ως γέφυρας μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης, του Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 1% του συνόλου των αναφορών που λαμβάνει κάθε 
χρόνο η Επιτροπή Αναφορών αφορά διάφορα ζητήματα αναπηρίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κοινωνική προστασία και τα εργασιακά δικαιώματα, η χρήση των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων σύμφωνα με τους κανονισμούς 
της ΕΕ και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), καθώς και άλλα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκαταλέγονται μεταξύ των 
συνηθέστερων ανησυχιών για την ισότητα των αναπήρων που εκφράζονται στις 
αναφορές που λαμβάνει το Κοινοβούλιο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι γενικώς αναγνωρισμένο ότι τα άτομα με αναπηρίες 
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια και διακρίσεις στην καθημερινότητά 
τους και ότι δεν απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα που 
ορίζονται σε διάφορα έγγραφα της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών, όπως η πρόσβαση 
στα δημόσια μέσα μεταφοράς, η προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος, η 
χρήση νοηματικών γλωσσών, η χρηματοδότηση και η ισότιμη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, η πρόσβαση σε προσωπική βοήθεια και 
η συμπερίληψη στην κοινότητα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υποβληθεί αρκετές αναφορές σχετικά με την κατάχρηση 
κονδυλίων της ΕΕ για την αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία·

1. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις σχετικές 
υποχρεώσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, ιδίως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και τις γενικές παρατηρήσεις της Επιτροπής για τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και με τα σχετικά μέτρα και 
τους κανόνες χρηματοδότησης της ΕΕ, και να τους παράσχει σχετική στήριξη·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν τον ορισμό της αναπηρίας και 
να διασφαλίσουν την αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας σε όλα τα 
κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρία 
και η άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα είναι διαθέσιμη μια πανευρωπαϊκή 
κάρτα αναπηρίας έως το τέλος του 2023·

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με 
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την αναπηρία, προωθώντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία και τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 2021-2030, και να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στα εν λόγω 
έγγραφα·

5. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την οδηγία (ΕΕ) 2019/882 
(ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα), ώστε να αρθούν αποτελεσματικά τα 
εμπόδια για τους πολίτες με αναπηρία και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
προσβάσιμων υπηρεσιών και η καταλληλότητα των συνθηκών υπό τις οποίες 
παρέχονται οι υπηρεσίες·

6. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον επαρκή συντονισμό της κοινωνικής 
ασφάλισης για τα άτομα με αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσω της εν εξελίξει 
αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.


