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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1273/2010 Αναφορά 1273, του Lorenzo Torto, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η στρατηγική της Λισαβόνας για την απασχόληση και την 
ανάπτυξη που εφαρμόζει η ΕΕ, προβλέπει την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των 
ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να προωθήσει την ενεργό ένταξη και την πληρέστερη 
συμμετοχή τους στην κοινωνία. Δυστυχώς, όμως, το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με 
αναπηρίες στην Ευρώπη είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με των υπολοίπων ανθρώπων.
Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης τις δυσκολίες πρακτικής εφαρμογής της ιταλικής νομοθεσίας 
για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες (νόμος 68/99), της οποίας δεν επιτυγχάνεται η 
πλήρης τήρηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η αναφορά

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η στρατηγική της Λισαβόνας για την απασχόληση και την 
ανάπτυξη που εφαρμόζει η ΕΕ, προβλέπει την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των 
ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να προωθήσει την ενεργό ένταξη και την πληρέστερη 
συμμετοχή τους στην κοινωνία. Δυστυχώς, όμως, το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με 
αναπηρίες στην Ευρώπη είναι διπλάσιο σε σχέση με το ποσοστό ανεργίας των υπολοίπων 
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ανθρώπων.
Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης τις δυσκολίες πρακτικής εφαρμογής της ιταλικής νομοθεσίας 
για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες (νόμος 68/99), της οποίας δεν επιτυγχάνεται η 
πλήρης τήρηση.

Ο αναφέρων καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει για την αντιμετώπιση των ανωτέρω 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Επισημαίνοντας την κοινή δέσμευση όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να διασφαλίζουν 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε πολύ πρόσφατα στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, πράγμα που κατέστησε έτσι τη Σύμβαση μέρος της 
έννομης τάξης της ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή της Σύμβασης στην 
ΕΕ, η Επιτροπή δρομολόγησε πρόσφατα τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για την 
περίοδο 2010-20201.

Η Επιτροπή παραθέτει έναν αριθμό συγκεκριμένων δράσεων για τη στήριξη των κρατών 
μελών στις προσπάθειές τους να αυξήσουν την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες 
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.
Η εθνική ταξινόμηση των τύπων και βαθμών αναπηρίας και τα αντίστοιχα δικαιώματα 
παροχών εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών 
των κρατών μελών. Δεν υπάρχουν δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί κανονισμοί που θα έπρεπε να 
εφαρμόζονται επί του θέματος. Η χορήγηση εθνικών συντάξεων, συντάξεων αναπηρίας και οι 
σχετικοί κανονισμοί περί των δικαιωμάτων σύνταξης εμπίπτουν στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των αντίστοιχων κρατών μελών. Επίσης, η ΕΕ δεν μπορεί να επιβάλει την 
εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα αυτόν.

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ προβλέπει προστασία έναντι των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στον 
τομέα της απασχόλησης, της εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης3. Αν κάποιος 
θεωρεί ότι μια απόφαση ή πράξη των εθνικών αρχών συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων 
του δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας, μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια της χώρας του.
Εάν το συγκεκριμένο δικαστήριο δεν γνωρίζει κατά πόσον η εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ είναι ορθή ή δεν γνωρίζει πώς να ερμηνεύσει έναν συγκεκριμένο κανόνα ή όρο στην εν
λόγω νομοθεσία, μπορεί να ζητήσει την έκδοση προδικαστικής απόφασης από το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή κατευθύνσεων.

                                               
1 «Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια», COM (2010) 636 τελικό.
2 SEC(2010)1324.
3 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 02.12.2000, σ. 16).
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Επιπλέον, το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας 
για ατελή μεταφορά, κατά την άποψη της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Σύμφωνα με 
την οδηγία, ο εργοδότης πρέπει να προβλέπει εύλογες προσαρμογές για τα πρόσωπα με 
ειδικές ανάγκες ώστε το πρόσωπο με ειδικές ανάγκες να μπορεί να έχει πρόσβαση σε θέση 
εργασίας και να προάγεται στο επάγγελμά του. Η ιταλική νομοθεσία δεν προβλέπει 
αντίστοιχη γενική υποχρέωση για τους εργοδότες σε σχέση με όλα τα άτομα με αναπηρίες και 
αναφορικά με κάθε πτυχή της απασχόλησης. Η Επιτροπή αποφάσισε στις αρχές Απριλίου του 
2011 να παραπέμψει τη διαδικασία επί παραβάσει στο Δικαστήριο.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα θιγόμενα ζητήματα εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 
αντίστοιχου κράτους μέλους, εν προκειμένω της Ιταλίας.

4. Απάντηση της Επιτροπής (REV), που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που έστειλε ο αναφέρων τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2012 στον 
Martin SHULZ, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου δεν προσθέτουν κάποιο σημαντικό στοιχείο στο όλο θέμα.

Η υπόθεση η οποία αφορά την ατελή μεταφορά της οδηγίας 2000/78 στο εσωτερικό δίκαιο 
της Ιταλίας, και είχε παραπεμφθεί στο ΔΕΕ τον Απρίλιο του 2011, δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί1. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Ιταλία παραβίασε τη νομοθεσία της ΕΕ, θα 
υποχρεωθεί, δυνάμει των συνθηκών, να συμμορφώσει την εθνική της νομοθεσία με την 
οδηγία.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία 2000/78/ΕΚ δεν μπορεί να αποκαταστήσει 
διαρθρωτικές ανισότητες στην αγορά εργασίας όπως αιτεί ο αναφέρων: αυτό συνιστά κατ' 
αρχήν αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Ύστερα από την εξέταση των πρόσθετων στοιχείων που υπέβαλε ο αναφέρων, η Επιτροπή 
δεν μπορεί παρά να επαναλάβει για άλλη μια φορά ότι το ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο 
της αναφοράς εναπόκειται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του αντίστοιχου κράτους μέλους, 
στην προκειμένη περίπτωση, της Ιταλίας.

                                               
1 C-312/11.


