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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με μια οδηγία του Συμβουλίου για 
την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426), 
δηλαδή την «οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων», η οποία θα παρείχε 
μεγαλύτερη προστασία κατά των διακρίσεων κάθε τύπου, ωστόσο εξακολουθεί να 
εκκρεμεί στο Συμβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ιδίως το άρθρο 15, 
σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ανεξαρτησία, την κοινωνική 
ένταξη και τη συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση 
των γυναικών με αναπηρίες1,

– έχοντας υπόψη τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως την 
αρχή 17 σχετικά με την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την αρχή 18 σχετικά με το 
δικαίωμα στη μακροχρόνια φροντίδα,

– έχοντας υπόψη τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 11.7 των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με 
την παροχή πρόσβασης σε ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς πράσινους και δημόσιους 
χώρους,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω του ρόλου της, η Επιτροπή Αναφορών έχει ειδικό 
καθήκον να προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ, με την 
άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων τους να διασφαλίζονται από το 
δίκαιο της ΕΕ και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περίπου 87 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην 
ΕΕ και σχεδόν ένας στους τέσσερις πολίτες της ΕΕ που ερωτήθηκαν ανέφεραν κάποιο 
βαθμό λειτουργικών περιορισμών λόγω συνθηκών υγείας2·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις που σχετίζονται με την εργασία σε βάρος ατόμων 
με αναπηρία συνδέονται με την έλλειψη εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 
χωρίς αποκλεισμούς, τον διαχωρισμό και τις διακρίσεις που υφίστανται στον τομέα της 
στέγασης και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και την έλλειψη προσβασιμότητας 
στα μέσα μεταφοράς και σε άλλες υπηρεσίες και προϊόντα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία στην ΕΕ είναι δυσανάλογα πιθανότερο 
να τοποθετηθούν σε ιδρύματα σε σχέση με τα παιδιά χωρίς αναπηρία και φαίνεται πολύ 

1 ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 164.
2 Eurostat, «Functional and activity limitations statistics» (Στατιστικές για περιορισμούς λειτουργίας και 
δραστηριότητας) στοιχεία που εξήχθησαν στις 6 Ιουλίου 2021.
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λιγότερο πιθανό να επωφεληθούν από τις προσπάθειες μετάβασης από την ιδρυματική 
φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας·

1. τονίζει ότι η ΣΗΕΔΑΑ και οι συστάσεις της Επιτροπής για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία του 20153υποχρεώνουν την ΕΕ, ως συμβαλλόμενο μέρος της ΣΗΕΔΑΑ, 
να θέσει τέλος στις διακρίσεις εις βάρος όλων των ατόμων με αναπηρία και να καταστεί 
πρότυπο όσον αφορά την εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
τα άτομα με αναπηρία απολαύουν όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισότιμα και 
συμμετέχουν πλήρως σε όλους τους τομείς της κοινωνίας4· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ΕΕ, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, δεν έχει 
ακόμη επιτύχει τον γενικό σκοπό της ΣΗΕΔΑΑ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και 
τα κράτη μέλη να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για την επίτευξη της ισότητας 
και της ένταξης των ατόμων με αναπηρία· θεωρεί ότι το προαιρετικό πρωτόκολλο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΣΗΕΔΑΑ· τονίζει ότι το προαιρετικό πρωτόκολλο 
δεν έχει κυρωθεί από την ΕΕ και ορισμένα κράτη μέλη, και παροτρύνει τα κράτη μέλη 
που δεν το έχουν ακόμη κυρώσει να το πράξουν· καλεί το Συμβούλιο να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει την προσχώρηση της ΕΕ στο προαιρετικό 
πρωτόκολλο· καλεί τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε 
εθνικό επίπεδο σχετικά με την αναπηρία με σκοπό την προώθηση της ΣΗΕΔΑΑ και της 
στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 και να 
ορίσουν αρμόδιες αρχές που θα λειτουργούν ως σημεία επαφής: τονίζει ότι τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι σημαντικός αριθμός ατόμων με αναπηρία 
συμμετέχουν στο έργο των εν λόγω αρχών·

2. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη όσον αφορά 
την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση της ΣΗΕΔΑΑ και την προσαρμογή 
των μέτρων προσβασιμότητας ώστε να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΣΗΕΔΑΑ· 
καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συντονιστικούς μηχανισμούς σε όλα τα διοικητικά 
επίπεδα, σύμφωνα με το άρθρο 33 της ΣΗΕΔΑΑ, για την εφαρμογή και την 
παρακολούθησή της· 

3. υπογραμμίζει ότι το 37% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 15 ετών και άνω ανέφεραν 
(μέτριους ή σοβαρούς) σωματικούς ή αισθητηριακούς περιορισμούς5· υπενθυμίζει ότι 
το εύρος και το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία είναι 
ανεπαρκές και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει ότι η υποστήριξη πρέπει να προσαρμόζεται 
στις ατομικές τους ανάγκες· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την παροχή υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία στους ακόλουθους τομείς 
προτεραιότητας: υγεία, εκπαίδευση, προσβασιμότητα, απασχόληση και συνθήκες 
εργασίας, ανεξάρτητη διαβίωση, συντονισμός, συνθήκες διαβίωσης, κοινωνική 
προστασία και ευαισθητοποίηση·

4. υπενθυμίζει ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ΣΗΕΔΑΑ και τις συστάσεις της 
Επιτροπής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι επίσης δεσμευτικές για 
όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της 
προσβασιμότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων, μεταξύ άλλων για το προσωπικό 

3 https://digitallibrary.un.org/record/812354?ln=en
4 Αναφορές αριθ. 1077/2017 και αριθ. 0226/2021.
5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Functional_and_activity_limitations_statistics#Functional_and_activity_limitations 

https://digitallibrary.un.org/record/812354?ln=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Functional_and_activity_limitations_statistics%23Functional_and_activity_limitations
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Functional_and_activity_limitations_statistics%23Functional_and_activity_limitations


AD\1260350EL.docx 5/15 PE731.494v02-00

EL

της ΕΕ με αναπηρία και τους φροντιστές των ατόμων με αναπηρία· υπογραμμίζει, 
ειδικότερα, ότι η διαδικτυακή πύλη αναφορών θα πρέπει να είναι πιο προσβάσιμη και η 
διαδικασία αναφορών πιο ορατή σε όλα τα άτομα και τις οργανώσεις στην ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία· επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για ένα σχέδιο δράσης σχετικά με την προσβασιμότητα του ιστού για όλα τα 
θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι ιστότοποι της ΕΕ πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα προσβασιμότητας· προτρέπει 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να βελτιώσουν το επίπεδο και την ποιότητα της 
προσβασιμότητας όλων των κτιρίων τους και την προσβασιμότητα όσον αφορά τις 
δημόσιες διαβουλεύσεις τους, μεταξύ άλλων με την παροχή διερμηνείας σε διεθνείς και 
εθνικές νοηματικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, καθώς και με τη σύνταξη 
εγγράφων στο σύστημα Braille και σε ευανάγνωστη γλώσσα·

5. υπογραμμίζει ότι η ανεξάρτητη διαβίωση συμβαδίζει με την ελευθερία επιλογής του 
τόπου διαμονής6, την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς7, τη διασφάλιση δημοκρατικών 
δικαιωμάτων8, όπως το δικαίωμα ψήφου9, την πρόσβαση στην ανοικτή αγορά εργασίας 
με επαρκείς μισθούς10, επαρκείς κοινωνικές παροχές και συστήματα υποστήριξης, την 
πρόσβαση σε δημόσιες υποδομές, υπηρεσίες και εμπορεύματα, ιδίως σε υγειονομική 
περίθαλψη, πληροφόρηση και επικοινωνία, μεταφορές και τραπεζικές υπηρεσίες, ώστε 
να μην μένει κανείς στο περιθώριο· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αμοιβαία 
αναγνώριση της αποϊδρυματοποίησης και της ανεξάρτητης διαβίωσης στην κοινότητα, 
η οποία επιτρέπει την κοινωνική συμμετοχή, και όπου οι υπηρεσίες παρέχονται στην 
κοινότητα σύμφωνα με τη βούληση και τις προτιμήσεις των ατόμων· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε 
επαρκή στήριξη, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία ζουν, είτε αυτή είναι αστική, 
αγροτική ή απομακρυσμένη·

6. παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την κάλυψη των αναγκών 
των ατόμων με αναπηρία, όπως αυτές που διατυπώνονται στο ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την προστασία των ατόμων με 
αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν11, συμπεριλαμβανομένης ιδίως 
της ανάγκης για σταδιακή σύγκλιση των ορισμών της προσβασιμότητας, της 
συμμετοχής και της διαβίωσης με βάση την κοινότητα ως μέσου για την ενίσχυση της 
συνοχής μεταξύ των κρατών μελών, και στο ψήφισμα της 8ης Ιουλίου 2020 σχετικά με 
τα δικαιώματα των ατόμων με διανοητική αναπηρία και των οικογενειών τους στην 
κρίση COVID-1912· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την ευρωπαϊκή πράξη για 
την προσβασιμότητα ως βάση για την έγκριση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πλαισίου για 
ένα προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον με πλήρως προσβάσιμους 
δημόσιους χώρους και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών, 
των επικοινωνιών, καθώς και των διοικητικών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

6 Αναφορά αριθ. 0988/2020.
7 Αναφορές αριθ. 1340/2020 και αριθ. 1529/2020.
8 Αναφορά αριθ. 1132/2016.
9 Αναφορά αριθ. 1135/2021· ενημερωτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
20ής Μαρτίου 2019 σχετικά με τα πραγματικά δικαιώματα ψήφου στις ευρωεκλογές των ατόμων με αναπηρίες,
10 Αναφορές αριθ. 0608/2020 και αριθ. 1280/2021.
11 ΕΕ C 132 της 24.3.2022, σ. 129.
12 ΕΕ C 371 της 15.9.2021, σ. 6.
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καθώς και για ένα πλήρως προσβάσιμο δομημένο περιβάλλον·

7. επισημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία εκτίθενται πολύ συχνά σε διαφορετικές μορφές 
διακρίσεων, σε όλους τους τομείς, ιδίως τα άτομα με νοητική υστέρηση, 
ψυχοκοινωνική και ψυχική αναπηρία, καθώς και οι γυναίκες και τα κορίτσια, οι 
μετανάστες και τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ με αναπηρία· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει λάβει αρκετά μέτρα για την επίτευξη της ισότητας και 
της απαγόρευσης των διακρίσεων στη νομοθεσία και τις πολιτικές της· ζητεί να 
βελτιωθεί η νομοθεσία κατά των διακρίσεων με την ενίσχυση των φορέων ισότητας για 
την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, και να σταματήσει να 
εκκρεμεί η έγκριση από το Συμβούλιο της προτεινόμενης οριζόντιας οδηγίας για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, η οποία θα μπορούσε να παράσχει μεγαλύτερη 
προστασία από κάθε είδους διακρίσεις μέσω μιας οριζόντιας προσέγγισης13· ζητεί 
επίσης να διασφαλιστεί η κατάλληλη συνέχεια στο ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την 
ψυχική υγεία και ευημερία και να βελτιωθεί η πυξίδα της ΕΕ για τη δράση στον τομέα 
της ψυχικής υγείας και ευημερίας·

8. προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε οριζόντια και συνολική επανεξέταση της 
νομοθεσίας της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνισή της με τις 
διατάξεις της ΣHEΔAA, μεταξύ άλλων με την έγκριση, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, 
ενός σχεδίου που θα περιγράφει λεπτομερώς τη γενική στρατηγική για την επίτευξη 
αυτού του στόχου·

9. τονίζει τη ζωτική σημασία που έχει η ενίσχυση των δράσεων που στοχεύουν στην 
πλήρη προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των 
ατόμων με αναπηρία, καθώς και η άρση κάθε εμποδίου που παρακωλύει την πλήρη και 
ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι όλα τα μέτρα για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο είναι 
σε πλήρη συμμόρφωση με την ΣΗΕΔΑΑ·

10. καταδικάζει σθεναρά τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας τις δια βίου επιπτώσεις της 
στη σωματική και ψυχική τους υγεία· εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η 
βία κατά των γυναικών απειλεί την ασφάλεια περισσότερων από 250 εκατομμυρίων 
γυναικών στην ΕΕ, με τις γυναίκες με αναπηρία να αντιμετωπίζουν 2 έως 5 φορές 
υψηλότερο κίνδυνο να υποστούν βία· καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει, κατά 
προτεραιότητα, τις εργασίες του για την επικύρωση από την ΕΕ της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) 
προκειμένου να ενισχύσει τη συνολική δράση για την καταπολέμηση της βίας που 
αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες, και να υποστηρίξει όλα τα θύματα, συμβάλλοντας, 
επίσης, κατ’ αυτόν τον τρόπο στη δέουσα εφαρμογή της ΣΗΕΔΑΑ και της Σύμβασης 
για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών·

11. επισημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν συχνά δυσανάλογα εμπόδια 
κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία για λόγους 
εργασίας· σημειώνει ότι δεν υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας 
μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί τη θέσπιση ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας η οποία θα 

13 Αναφορές αριθ. 0164/2020 και αριθ. 0226/2021.
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πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη και θα καλύπτει όλους τους τομείς της 
ζωής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, και καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας ώστε να διασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία για τα άτομα με αναπηρία·

12. υπενθυμίζει ότι οι συνηθέστεροι προβληματισμοί που εκφράζουν οι αναφέροντες και οι 
αναφέρουσες όσον αφορά τα ίσα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
επικεντρώνονται στην προσβασιμότητα και στην κοινωνική προστασία, καθώς και στα 
εργασιακά δικαιώματα και στο δικαίωμα να ζουν ως ανεξάρτητα μέλη μιας κοινότητας· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία 
εξακολουθούν να πλήττονται δυσανάλογα από την ανεργία· υπογραμμίζει την 
επείγουσα ανάγκη να διεξαχθεί έρευνα για τα προστατευόμενα εργαστήρια και να 
συγκεντρωθούν στοιχεία ώστε να γίνει γνωστό πόσα είναι τα άτομα με αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με αναπηρία, που απασχολούνται στην ανοικτή 
αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι τα προστατευόμενα εργαστήρια θα πρέπει να 
αποσκοπούν στον σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και να 
χρησιμεύουν ως βήμα προς την ένταξη και τη μετάβαση στην ανοικτή αγορά εργασίας· 
ενθαρρύνει ένθερμα τα κράτη μέλη της ΕΕ να θεσπίσουν προορατικά μέτρα και να 
προσφέρουν κίνητρα στις επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα με αναπηρία 
προκειμένου να στηρίξουν ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς· 
υπενθυμίζει ότι η κρίση της COVID-19 έχει λειτουργήσει προωθητικά για την εξ 
αποστάσεως εργασία, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει ευρύτερη πρόσβαση στην 
απασχόληση για τα άτομα με αναπηρία· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα πρέπει να 
περιορίζει τις ευκαιρίες των ατόμων με αναπηρία να εργάζονται στον τόπο 
απασχόλησής τους, καθώς, διαφορετικά, θα τους στερούσε την ελευθερία επιλογής και 
θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε μείωση της προσβασιμότητας του δομημένου 
περιβάλλοντος και των μεταφορών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά 
μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και των διαφορών στις αμοιβές, ιδίως για τις 
γυναίκες με αναπηρία14·

13. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να αναπτυχθούν κατάλληλες και αποτελεσματικές 
πολιτικές και να βρεθούν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ατόμων με 
αναπηρία στην ΕΕ με όλη τους την πολυμορφία, απαιτούνται συγκρίσιμα και αξιόπιστα 
δεδομένα σε επίπεδο ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου ευρωπαϊκών 
στατιστικών σχετικά με τα άτομα και τα νοικοκυριά, με σκοπό τη συλλογή αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, τα οποία θα είναι 
αναλυτικά με βάση το φύλο, στα διάφορα επίπεδα και είδη εκπαίδευσης και εργασίας, 
καθώς και στην κοινωνική ζωή·

14. τονίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη διεξαγωγής μελέτης και έρευνας για τη συλλογή 
αναλυτικών δεδομένων με βάση τους διαφορετικούς τύπους αναπηρίας και τους 
διαφορετικούς φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι διάφορες ομάδες ατόμων με αναπηρία, 
ιδίως όταν προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς αυτό 
θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η 
ανεργία επηρεάζει τα άτομα με αναπηρία, και να βοηθήσει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη στον σκοπό τους και στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της 

14 Αναφορές αριθ. 0608/2020, αριθ. 1139/2021, αριθ. 226/21 και αριθ. 0070/2022.
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αγοράς εργασίας για τα άτομα με αναπηρία στην ΕΕ·

15. τονίζει ότι το κόστος διαβίωσης με αναπηρία είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία· υπογραμμίζει, από την άποψη αυτή, την 
επείγουσα ανάγκη συλλογής δεδομένων για την περαιτέρω ανάλυση του ζητήματος του 
κόστους διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία· πιστεύει ότι αυτά τα δεδομένα θα 
βοηθήσουν να κατανοήσουμε γιατί τα άτομα με αναπηρία επηρεάζονται τόσο 
δυσανάλογα από τη φτώχεια και γιατί το ζήτημα της απώλειας του επιδόματος 
αναπηρίας όταν το άτομο αρχίζει να κερδίζει απολαβές από εργασία μπορεί να είναι 
τόσο προβληματικό και επικίνδυνο· υπογραμμίζει ότι η απώλεια επιδόματος αναπηρίας 
μετά την ανάληψη αμειβόμενης εργασίας είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους 
οποίους τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν εύκολα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας 
και ότι τα θέτει στον μεγαλύτερο κίνδυνο εργασιακής φτώχειας·

16. υπενθυμίζει τον υψηλό αριθμό Ευρωπαίων πολιτών που στερούνται το δικαίωμά τους 
να συμμετέχουν σε εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εξαιτίας των αναπηριών τους ή των προβλημάτων ψυχικής υγείας· 
προτρέπει την Επιτροπή, ιδίως ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών το 2024, να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας για τις Εκλογές 
προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοκρατικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διανοητική και ψυχοκοινωνική αναπηρία, 
διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες ψηφοφορίας, τα σχετικά υλικά και οι εγκαταστάσεις 
είναι εύκολα προσβάσιμα και η συμμετοχή στη δημόσια και πολιτική ζωή προωθείται 
ενεργά·

17. υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου της ΕΕ θα παράσχει μια αρχική 
απάντηση στην ανάγκη διασφάλισης του δικαιώματος ψήφου για τα άτομα με αναπηρία 
σε όλα τα κράτη μέλη·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ποσοστώσεις στον χώρο εργασίας 
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα για τα άτομα με αναπηρία προκειμένου 
να στηρίξουν ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς·

19. παροτρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την προσβασιμότητα των κτιρίων, των 
μεταφορών και των επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας του 
ιστού, και να άρουν τα φυσικά, ψηφιακά, υλικοτεχνικά και κοινωνικά εμπόδια σε όλους 
τους τομείς, με σκοπό την πλήρη προστασία όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρία, διασφαλίζοντας την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή τους στην 
κοινωνία· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τη μεταφορά της 
ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα στο εθνικό τους δίκαιο15· καλεί την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την πρωτοβουλία του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus για να 
προωθήσει και να υποστηρίξει λύσεις στέγασης, βασισμένες σε μια προσέγγιση 
κατάλληλου σχεδιασμού για όλους, που θα επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να ζουν 
στο σπίτι και να παραμένουν ενεργά στην κοινωνία·

20. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να παρακολουθούν συνεχώς κάθε 
νομοθέτημα που σχετίζεται με την προσβασιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/882 (ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα), ώστε να αρθούν και να 

15 Αναφορές αριθ. 0954/2019, αριθ. 1491/2020, αριθ. 1135/21 και αριθ. 1213/2021.
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προληφθούν αποτελεσματικά και οριστικά τα εμπόδια για τους εργαζομένους με 
αναπηρία, καθώς και να βελτιώσουν και να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα 
προσβάσιμων υπηρεσιών και την καταλληλότητα των συνθηκών υπό τις οποίες 
παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν, κατά τη μεταφορά της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα στην 
εθνική νομοθεσία, τη διασύνδεση μεταξύ της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και της 
προσβασιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος·

21. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την άρση των 
αρχιτεκτονικών φραγμών εντός και εκτός κτιρίων και σε όλους τους δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους· συνιστά, επιπλέον, να διασφαλίσουν ότι δεν δημιουργούνται 
πουθενά νέα εμπόδια στην προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία·

22. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η ανεξάρτητη διαβίωση, οι ποιοτικές κοινωνικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες απασχόλησης, η επαρκής κοινωνική προστασία και μια 
ενισχυμένη κοινωνική οικονομία είναι απαραίτητα στοιχεία για την αξιοπρεπή 
διαβίωση όλων των ατόμων με αναπηρία, όπως υπογραμμίζεται στη στρατηγική της ΕΕ 
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030·

23. υπενθυμίζει ότι η προσβασιμότητα πρέπει να συμβαδίζει με την κατάλληλη υποδομή· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις δαπάνες από το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για την προσαρμογή των δημόσιων υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, και των δημόσιων χώρων για όλους·

24. επισημαίνει ότι η νομοθεσία στις περισσότερες χώρες της ΕΕ προωθεί την ανεξάρτητη 
διαβίωση, αλλά τονίζει ότι υπάρχει σοβαρό κενό εφαρμογής, ιδίως στις αγροτικές 
περιοχές·

25. υπενθυμίζει ότι οι αναφέροντες και οι αναφέρουσες έχουν επανειλημμένα επισημάνει 
τους περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην 
εκπαίδευση, ιδίως κατά τη διάρκεια κρίσεων όπως η πανδημία COVID-19· 
υπογραμμίζει ότι τα παιδιά με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με 
νοητική υστέρηση, έχουν το δικαίωμα σε εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, επί ίσοις 
όροις με τα άλλα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης σε γενικά 
σχολεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 της ΣΗΕΔΑΑ, και ειδικότερα σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα όπου μαθητές όλων των ικανοτήτων μαθαίνουν μαζί στο ίδιο περιβάλλον 
τάξης, σύμφωνα με την επιταγή της προσαρμογής των εκπαιδευτικών συστημάτων στις 
ανάγκες των παιδιών με αναπηρία, και όχι το αντίστροφο· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την ανάγκη να γίνουν εύλογες προσαρμογές και να παρασχεθεί επαρκής αριθμός 
διδασκόντων και εκπαιδευτικών· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω την 
ικανότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων τους να παρέχουν προσβάσιμη εκπαίδευση 
υψηλής ποιότητας σε όλους τους εκπαιδευόμενους, με την προώθηση ειδικών μέτρων 
και εξατομικευμένης στήριξης, όπως προσβάσιμα και προσαρμοσμένα προγράμματα 
σπουδών, και να διασφαλίζουν ότι σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται προσβάσιμα 
ψηφιακά εργαλεία όπου είναι δυνατόν16· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μην διαχωρίζουν 
τους μαθητές και να παρέχουν επαρκή οικονομική και εξειδικευμένη υποστήριξη για 
ενταξιακή εκπαίδευση στα σχολεία, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε προγράμματα 
(συμπεριλαμβανομένων των Erasmus+, Discover EU και του Ευρωπαϊκού Σώματος 

16 Αναφορές αριθ. 0956/2018 και αριθ. 1340/2020.
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Αλληλεγγύης)·

26. ζητεί τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με την αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ 
σύμφωνα με μια προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και 
δεδομένων που σχετίζονται με τον αντίκτυπο της κρίσης της COVID-19 στα άτομα με 
αναπηρία, ώστε να παρασχεθούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διενέργεια 
περισσότερων ταχέων εκτιμήσεων και την επείγουσα ανάπτυξη στρατηγικών και την 
προετοιμασία παρεμβάσεων από κοινού με τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των 
αντιδράσεων όσον αφορά τα δικαιώματα και τις εξελίξεις που παρατηρούνται λόγω της 
εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της COVID-19·

27. επισημαίνει ότι τα παιδιά με αναπηρία εξακολουθούν να εκπροσωπούνται δυσανάλογα 
στην ιδρυματική φροντίδα, παραμένουν σε ιδρύματα σε μακροχρόνια ή μόνιμη βάση 
και αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα διακρίσεων και παραμέλησης·

28. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-
2030 προτείνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας έως το τέλος του 2023, με 
σκοπό να αναγνωριστεί σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει τη σημασία της ανάληψης 
ταχείας δράσης όσον αφορά την υλοποίηση της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας17· είναι 
πεπεισμένο ότι η εν λόγω κάρτα θα αποτελέσει σημαντικό μέσο για την παροχή 
βοήθειας στα άτομα με αναπηρία ώστε να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία σε μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια και, επομένως, θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική σε όλα τα κράτη μέλη·

29. εκφράζει την σοβαρή ανησυχία του για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των ατόμων με 
αναπηρία, ιδίως μεταξύ των γυναικών, σε σύγκριση με άλλες ομάδες στην ΕΕ·

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην κατάρτιση επαγγελματιών 
όσον αφορά τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία· επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή των 
σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ και η κατανομή των κονδυλίων στο 
πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων θα πρέπει να συμβάλλουν στη μετάβαση προς την 
ενταξιακή εκπαίδευση· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων 
με αναπηρία στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια κρίσεων όπως η 
πανδημία COVID-19 και άλλων, και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
όλες τις μορφές διακρίσεων και αποκλεισμού σε αυτόν τον τομέα·

31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να άρουν τυχόν φυσικά, νομικά και παιδαγωγικά 
εμπόδια που εμποδίζουν την ίση πρόσβαση σε περιβάλλοντα μάθησης και διδασκαλίας 
για εκπαιδευτικούς και μαθητές με αναπηρία και ειδικές ανάγκες·

32. επαναλαμβάνει ότι τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
νοητική και ψυχοκοινωνική αναπηρία, θα πρέπει να έχουν δικαίωμα στην υψηλότερη 
δυνατή κατάσταση τόσο σωματικής όσο και ψυχικής υγείας και πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, χωρίς διακρίσεις, της ίδιας εμβέλειας και ποιότητας με τους 
άλλους πολίτες της ΕΕ18· εκφράζει τη λύπη του για την ανισότητα στην πρόσβαση σε 
αξιολόγηση για κρυφές αναπηρίες, για παράδειγμα ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως 
η δυσλεξία και η δυσαριθμησία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 

17 Αναφορά αριθ. 1249/2014.
18 Αναφορές αριθ. 0687/2020 και αριθ. 0470/2020.
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κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τις μαθησιακές δυσκολίες και να εφαρμόσουν 
εκπαιδευτικές πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να διασφαλίζουν την ίση πρόσβαση 
των μαθητών με αναπηρία· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
μετάβασης σε υποστηριζόμενα συστήματα λήψης αποφάσεων αντί να στερούν από τα 
άτομα με νοητική αναπηρία τη νομική τους ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις·

33. τονίζει ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, προέκυψαν σοβαρά κενά στην 
ικανότητα και την ετοιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
κοινωνικής φροντίδας διαφόρων κρατών μελών να υποστηρίξουν επαρκώς τα άτομα με 
αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ψυχική αναπηρία, λόγω έλλειψης πόρων, 
πλημμελούς διακυβέρνησης και ανεπαρκούς συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στον 
σχεδιασμό μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού και την παροχή της 
απαραίτητης βοήθειας· πιστεύει ακράδαντα ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν 
σημαντικά τα οικεία συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας 
αντιμετωπίζοντας όλες τις υπάρχουσες ελλείψεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, 
ακόμη και σε περίοδο κρίσης, παρέχεται πλήρης υποστήριξη σε όλους, και κυρίως 
στους πιο ευάλωτους, ώστε να προστατεύονται επαρκώς η υγεία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα όλων·

34. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας που θα αποσκοπεί 
στην προστασία των πολιτών έναντι κάθε μορφής διάκρισης στην ΕΕ και θεωρεί ότι 
τούτο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή υλοποίηση των πολιτικών της 
ΣΗΕΔΑΑ· ζητεί την έγκριση της οριζόντιας οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, που κατέθεσε η Επιτροπή το 2008· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
εναλλακτική λύση ώστε να προχωρήσει η αντιμετώπιση των διακρίσεων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, σε όλους τους τομείς της ζωής, το συντομότερο δυνατόν·

35. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει το σύνολο των μέτρων που συνέστησε η Ευρωπαία 
Διαμεσολαβήτρια στην έρευνά της στην υπόθεση OI/2/2021/MHZ19 με στόχο να 
διασφαλίσει ότι η χρήση από τα κράτη μέλη των διαρθρωτικών και επενδυτικών 
ταμείων της ΕΕ καθώς και των ταμείων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας συνάδουν με τις υποχρεώσεις της ΕΕ, βάσει της ΣΗΕΔΑΑ, για την 
προώθηση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην ανεξάρτητη διαβίωση·

36. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας 
των ατόμων με αναπηρία από τις διακρίσεις·

37. υπογραμμίζει τη σημασία των συνεχιζόμενων νομοθετικών διαδικασιών για τη ρύθμιση 
των ψηφιακών πλατφορμών και υπηρεσιών και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς 
άπτονται των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία· υπογραμμίζει ότι είναι εξόχως 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πιο αποτελεσματικά ότι αυτή η νομοθεσία συνάδει με την 
ΣΗΕΔΑΑ και βελτιώνει την προσβασιμότητα των ψηφιακών τεχνολογιών για τα άτομα 
με αναπηρία·

38. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την αναπηρία και των σχετικών προγραμμάτων χρηματοδότησης με 
σκοπό την πλήρη συμμόρφωση προς τη ΣΗΕΔΑΑ, με την εποικοδομητική συμμετοχή 
των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

19 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/el/155353 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/el/155353


PE731.494v02-00 12/15 AD\1260350EL.docx

EL

διασφαλίσουν τη συμμετοχή των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία στον διάλογο 
καθώς και σε όλα τα στάδια εφαρμογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία 2021-2030·

39. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία διαπίστωσε πολύ πρόσφατα ότι τα άτομα με αναπηρία στην Ουγγαρία δεν 
έχουν έναν μηχανισμό που να επιτρέπει την αυτόνομη λήψη αποφάσεων λόγω των 
αναπηριών τους, και συνέστησε στην Ουγγαρία να τροποποιήσει τη νομοθεσία της 
ώστε να διασφαλίσει ότι οι υποστηριζόμενοι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων της χώρας 
σέβονται την αξιοπρέπεια, την αυτονομία, καθώς και τη βούληση και τις προτιμήσεις 
των ατόμων με αναπηρία κατά την άσκηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω επιτροπή τόνισε επίσης τη σημασία της παροχής 
υποστήριξης στα άτομα με αναπηρία ώστε να ζουν ανεξάρτητα και ισότιμα με τους 
άλλους στην κοινότητα, ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας τους, προτείνοντας 
στην Ουγγαρία να επανασχεδιάσει τα μέτρα της και να ανακατευθύνει τις προσπάθειες 
και τα κονδύλιά της σε κοινοτικές υπηρεσίες υποστήριξης· πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
ουγγρικές αρχές πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως, ταχέως και με συνέπεια τις συστάσεις 
της Επιτροπής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

40. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 11.7 των Ηνωμένων 
Εθνών, για την παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς και 
προσβάσιμους πράσινους και δημόσιους χώρους, ιδίως για τα παιδιά και τις γυναίκες, 
τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους, έως το 2030·

41. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν να 
συμμετέχουν στη διαδικασία χάραξης πολιτικών χωρίς περιορισμούς· σημειώνει ότι η 
ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί την πλήρη συμμετοχή στη χάραξη πολιτικών, γεγονός που σημαίνει 
ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν και να εκπροσωπούνται 
σε διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς σε 
ενωσιακό, εθνικό́ και τοπικό́ επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης της αναπηρίας·

42. ζητεί μετ’ επιτάσεως την ταχεία αναθεώρηση της οδηγίας για την ισότητα στην 
απασχόληση με σκοπό την πλήρη εναρμόνισή της με τις διατάξεις της ΣΗΕΔΑΑ και 
την εφαρμογή μιας συμμετοχικής διαδικασίας που θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της 
άμεσης και πλήρους συμμετοχής αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, και της πλήρους 
εκπροσώπησης της κοινωνίας των πολιτών με τη μορφή οργανώσεων για τα άτομα με 
αναπηρία στη συνολική διαδικασία λήψης αποφάσεων·

43. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της 
προσβάσιμης τεχνολογίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ένταξη για τα άτομα με 
αναπηρία·

44. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε δημόσιες εκπαιδευτικές 
υποδομές, καθώς και στην κατάρτιση και την επαγγελματική μάθηση του εργατικού 
δυναμικού των εκπαιδευτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των 
μαθησιακών και αναπτυξιακών αναγκών των παιδιών και των σπουδαστών με 
αναπηρία·

45. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν και να προωθήσουν, σύμφωνα 



AD\1260350EL.docx 13/15 PE731.494v02-00

EL

με το άρθρο 30 της ΣΗΕΔΑΑ, το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν 
στην πολιτιστική ζωή, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε πολιτιστικό υλικό σε 
προσβάσιμη μορφή, καθώς και σε τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες, θέατρο και άλλες 
πολιτιστικές δραστηριότητες σε προσβάσιμες μορφές· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό 
είναι να βελτιωθεί η προσβασιμότητα σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς για τα 
άτομα με αναπηρία·

46. υπενθυμίζει ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία σχετικά με το πώς ο 
πολιτισμός ωφελεί τα άτομα με αναπηρία, καθώς και την κοινωνία συνολικά, θα πρέπει 
να οδηγήσουν στην περαιτέρω υποστήριξη με σκοπό την πρόσβαση στον πολιτισμό για 
τα άτομα με αναπηρία με την εξασφάλιση ειδικών σχετικών κονδυλίων και την 
επέκταση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για πολιτιστικές δραστηριότητες για τα 
άτομα με αναπηρία με οριζόντιο τρόπο σε όσο το δυνατόν περισσότερα ευρωπαϊκά 
προγράμματα χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι σε 
πιθανές μελλοντικές κρίσεις θα υπάρχουν ήδη μηχανισμοί για την εξασφάλιση της 
κατάλληλης πρόσβασης στον πολιτισμό για τα άτομα με αναπηρία, ανάλογα με τις 
ανάγκες.
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