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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0681/2011, του Alin Ovidiu Preda, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις σε βάρος ατόμων με αναπηρίες και σε βάρος των Ρομά στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις διακρίσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες 
που προέρχονται από ιδρύματα ανηλίκων και τα άτομα εθνοτικής καταγωγής Ρομά σε σχέση 
με την πρόσβαση στην απασχόληση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Στο δίκαιο της ΕΕ, η οδηγία 2000/78/ΕΚ1 για την ισότητα στην απασχόληση παρέχει 
προστασία ενάντια στις διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης λόγω αναπηρίας. Η οδηγία 
2000/43/ΕΚ2 για τη φυλετική ισότητα παρέχει προστασία ενάντια στις διακρίσεις λόγω 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 
απασχόλησης, απαγορεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις διακρίσεις σε βάρος των Ρομά. Η 
προστασία στον τομέα της απασχόλησης βάσει των δύο παραπάνω οδηγιών περιλαμβάνει 

                                               
1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την 

ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).
2 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σελ. 22).
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όλες τις πτυχές της απασχόλησης, όπως την πρόσβαση σε εργασία.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ, πρέπει να προβλέπονται εύλογες 
προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι «ο εργοδότης λαμβάνει τα 
ενδεδειγμένα μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη 
κατάσταση, ώστε το πρόσωπο με ειδικές ανάγκες να μπορεί να έχει πρόσβαση σε θέση 
εργασίας [...] αρκεί τα μέτρα αυτά να μην συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον 
εργοδότη».  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
επίσης υποχρεώνει τους υπογράφοντες αυτήν να διασφαλίζουν την παροχή εύλογων 
προσαρμογών στον χώρο εργασίας (στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο ι).

Η Ρουμανία μετέφερε αμφότερες τις οδηγίες στο εθνικό δίκαιό της. Η αξιολόγηση 
συμμόρφωσης αυτής της μεταφοράς με τις εν λόγω δύο οδηγίες ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. 
Ωστόσο, η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σε μεμονωμένες υποθέσεις εισαγωγής 
διακρίσεων αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων που εφαρμόζουν το εθνικό 
δίκαιο. Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 2000/43/ΕΚ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
ορίσουν έναν φορέα για την παροχή συνδρομής, μεταξύ άλλων καθηκόντων, προς τα θύματα 
διακρίσεων. Στη Ρουμανία, ο αρμόδιος φορέας είναι το Εθνικό Συμβούλιο για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων. Ο εν λόγω φορέας ασχολείται επίσης με το ζήτημα των 
διακρίσεων λόγω αναπηρίας βάσει του εθνικού δικαίου.

Επιπλέον, στην Στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 2010-20201 παρατίθεται ένας αριθμός 
συγκεκριμένων δράσεων για τη στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους να 
αυξήσουν την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τον στόχο του 75% της
πρωτοβουλίας Ευρώπη 2020 για την απασχόληση, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα2 της 
ανακοίνωσής της (π.χ. μελέτες, αξιολογήσεις από ομοτίμους). Καθώς η κύρια αρμοδιότητα 
στον τομέα της απασχόλησης ανήκει στα κράτη μέλη, οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στη 
στήριξη και στη συμπλήρωση των εθνικών δράσεων. 

Συμπεράσματα

Η αναφορά δεν παρέχει λεπτομέρειες για την εικαζόμενη διάκριση που υφίστανται τα άτομα 
με αναπηρία και τα άτομα εθνοτικής καταγωγής Ρομά ως προς την πρόσβαση στην 
απασχόληση. Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή μπορεί μόνο να 
καθορίσει το νομικό πλαίσιο και τους σχετικούς τρόπους προσφυγής, σε συνδυασμό με τις 
τρέχουσες πρωτοβουλίες πολιτικής, αλλά δεν έχει βάσιμους λόγους να αναλάβει περαιτέρω 
συγκεκριμένη δράση. 

                                               
1 «Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια», COM (2010) 636 τελικό.
2 SEC (2010) 1324 τελικό.


