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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει ότι στην ΕΕ το άτομο δεν προστατεύεται εκτός χώρου εργασίας έναντι των 

διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή σεξουαλικού 

προσανατολισμού· είναι της άποψης ότι η εξάλειψη των διακρίσεων στον τομέα της 

απασχόλησης και της εργασίας είναι αποτελεσματική μόνο εάν οι διακρίσεις τεθούν 

συνολικά εκτός νόμου σε όλους τους άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 

εκπαίδευσης, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και της κοινωνικής προστασίας· 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, ενώ το 2008 προτάθηκε από την 

Επιτροπή μια οδηγία της ΕΕ κατά των διακρίσεων και ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο το 2009, το ζήτημα παραμένει στάσιμο στο Συμβούλιο· αποδοκιμάζει την 

έλλειψη πολιτικής βούλησης ορισμένων κρατών μελών, την έλλειψη διαφάνειας στη 

διαδικασία των διαπραγματεύσεων εντός του Συμβουλίου, καθώς και την κατάχρηση της 

αρχής της ομοφωνίας από διαφωνούντα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι απηύθηνε 

επανειλημμένως έκκληση στο Συμβούλιο τα τελευταία 8 χρόνια για την έγκριση της 

πρότασης οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ 

ατόμων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού 

προσανατολισμού , αλλά ότι το Συμβούλιο δεν ενήργησε ούτε ανταποκρίθηκε θετικά 

στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μόνου οργάνου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες· παροτρύνει εκ νέου το Συμβούλιο να 

υπερβεί την συνεχιζόμενη πολιτική απραξία και να εγκρίνει τάχιστα την οδηγία που 

προτάθηκε πριν από 8 χρόνια· 

2. πιστεύει ότι οι μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών πρέπει να βελτιωθούν σε εθνικό 

επίπεδο μέσω της ενίσχυσης των εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για θέματα 

ισότητας, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στους εξωδικαστικούς 

μηχανισμούς, καθώς και μέσω της αύξησης της εμπιστοσύνης στις αρχές, της παροχής 

νομικής στήριξης και νομικών συμβουλών και της απλοποίησης συχνά χρονοβόρων και 

πολύπλοκων νομικών διαδικασιών· 

3. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η αντίληψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 

οικουμενικά, αδιαίρετα και αλληλένδετα είναι μια αρχή του δικαίου που παραμένει 

περισσότερο θεωρία παρά πράξη, δεδομένου ότι οι διάφορες πτυχές της ανθρώπινης 

φύσης αντιμετωπίζονται χωριστά από τα υπάρχοντα νομικά μέσα της ΕΕ· 

4. εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση των περιπτώσεων διακριτικής μεταχείρισης και 

παρενόχλησης, μεταξύ άλλων, στον χώρο εργασίας, ιδίως λόγω φύλου, εθνικότητας, 

κοινωνικού υπόβαθρου, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας 

φύλου, εθνοτικής καταγωγής, και θρησκείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μουσουλμάνες και 

τα άτομα ΛΟΑΔΜ· εκφράζει τη λύπη του ταυτόχρονα για τη γενικότερη ελλιπή αναφορά 

κάθε μορφής διακρίσεων, ιδιαίτερα των διακρίσεων λόγω αναπηρίας και των διακρίσεων 

εις βάρος των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί, για τον λόγο αυτό, την Επιτροπή να δώσει 

ιδιαίτερη έμφαση σε όλους τους τύπους διακρίσεων κατά την παρακολούθηση της 

εφαρμογής της οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 

μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και τονίζει την ανάγκη να 
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συνειδητοποιήσουν οι ΛΟΑΔΜ τα δικαιώματά τους, π.χ. μέσω φορέων αρμόδιων για 

θέματα ισότητας, συνδικαλιστικών οργανώσεων και οργανώσεων εργοδοτών· 

5. σημειώνει με ανησυχία την άγνοια που επικρατεί σχετικά με τα δικαιώματα και τα ένδικα 

μέσα που διαθέτει το θύμα και, ως εκ τούτου, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να αναλάβουν διαρθρωμένες και ειδικά εστιασμένες δράσεις 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων και τη 

νομοθεσία για την ισότητα στην απασχόληση· 

6. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου όσον 

αφορά τις πολλαπλές διακρίσεις, η οποία συχνά οφείλεται στην ύπαρξη διαφορετικών και 

κατακερματισμένων κανόνων και προτύπων στα κράτη μέλη· επισημαίνει το σημαντικό 

έργο που επιτέλεσε το ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων ισότητας (Equinet) με τη συμβολή του 

στην ανάπτυξη κοινών προτύπων και πιστεύει ότι πρέπει να του παρασχεθεί επαρκής 

στήριξη· 

7. εκφράζει τη λύπη του για τη σοβαρή εργασιακή εκμετάλλευση που εξακολουθεί να 

υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι τα θύματα σοβαρών μορφών 

εργασιακής εκμετάλλευσης δεν έχουν συχνά επίγνωση των δικαιωμάτων τους, αγνοούν 

τις αρχές στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν και τις δυνατότητες που έχουν για να 

λάβουν υποστήριξη και να ασκήσουν ένδικα μέσα· ζητεί εν προκειμένω τη δημιουργία 

ευρωπαϊκής πλατφόρμας και ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για την παροχή 

πληροφοριών σε θύματα σοβαρής εργασιακής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων 

ειδικών πληροφοριών για κάθε κράτος μέλος· 

8. σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη συγκρίσιμων και αναλυτικών στοιχείων για την 

ισότητα, καθώς και τις τεράστιες διαφορές που παρουσιάζει η αναφορά περιστατικών στα 

κράτη μέλη· παρακινεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν συστηματικά δεδομένα για την 

ισότητα, προκειμένου να καταστήσουν τις υφιστάμενες διακρίσεις, και ιδίως τις έμμεσες 

διακρίσεις, πιο ορατές, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σχετικά με την 

προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής·  ενθαρρύνει την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες, να συλλέγουν σε τακτική 

βάση συναφή και συγκρίσιμα στοιχεία, διαχωρισμένα ανά λόγο διακρίσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών διακρίσεων· 

9. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις διατάξεις της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD), στην οδηγία 

για την ισότητα στην απασχόληση δεν χαρακτηρίζεται ρητά ως διάκριση η άρνηση 

εξασφάλισης εύλογων προσαρμογών για άτομα με αναπηρία· 

10. σημειώνει ότι η μη διακριτική μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας 

θα γίνει πραγματικότητα μόνο εάν οι διακρίσεις καταπολεμηθούν πλήρως σε όλους τους 

τομείς της ζωής μέσω, μεταξύ άλλων, κοινοτικής στήριξης, νομοθεσίας και εργαλείων 

συντονισμού, όπως στρατηγικές και πλαίσια τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε 

επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας λήψης μέτρων θετικής δράσης· 

11. επισημαίνει ότι για τα άτομα με αναπηρία η προσβασιμότητα αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ίση και ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία, και, για τον λόγο αυτό, 

χαιρετίζει την πρόσφατη πρόταση για μια ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, 

δεδομένου ότι το μέτρο αυτό θα έχει αναμφισβήτητα πραγματικό και θετικό αντίκτυπο 
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στη ζωή των ατόμων με αναπηρία· σημειώνει ότι η ανακοίνωση επί της πρότασης αυτής 

ήταν εξαιρετικά ελλιπής με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις για την οδηγία σχετικά με 

την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού να παραμένουν 

στάσιμες στο Συμβούλιο από τότε που η οδηγία προτάθηκε από την Επιτροπή το 2008 και 

ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο το 2009. 
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