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Katrin Langensiepen
Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
(2020/2086(INI))

Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 181 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για την 
αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A9-0014/2021

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 
1948,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά 
Δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους στην αγορά εργασίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μειονεκτήματα και οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν τα 
άτομα με αναπηρίες στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, εάν δεν ξεπεραστούν, 
μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβασιμότητα του χώρου εργασίας, των μέσων μεταφοράς 
και των υπηρεσιών υποστήριξης είναι απαραίτητη προκειμένου τα άτομα με αναπηρίες 
να απολαμβάνουν την ελευθερία και το δικαίωμά τους στην εργασία σύμφωνα με το 
άρθρο 23 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικά μέτρα σε διάφορους τομείς μπορούν να συμβάλουν στην 
παροχή στα άτομα με αναπηρίες της δυνατότητας να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην 
αγορά εργασίας και να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην εργασία σε ισότιμη βάση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επίσημα και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με την αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
απασχολείται μόνο το 50,6 % των ατόμων με αναπηρίες, σε σύγκριση με το 74,8 % των 
ατόμων χωρίς αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρίες που ζουν σε 
ιδρύματα ή θεωρούνται ανίκανα προς εργασία δεν καλύπτονται από τις στατιστικές 
αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά δεν αποκαλύπτουν το είδος και την 
ποιότητα της εργασίας ούτε τις συνθήκες απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
άτομα με αναπηρίες αποτελούν ετερογενή ομάδα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 29,5 % των γυναικών με αναπηρίες και το 27,5 % των ανδρών 
με αναπηρίες αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρίες, τα άτομα με 
αναπηρίες είναι πιθανότερο να βιώσουν εργασιακή φτώχεια, λόγω του πρόσθετου 
κόστους που συνεπάγεται η αναπηρία τους και της πιθανής απώλειας των παροχών 
αναπηρίας τους, καθώς και επειδή, όταν εργάζονται, αμείβονται κατά μέσο όρο 
λιγότερο από συναδέλφους σε ισοδύναμη θέση και είναι λιγότερο πιθανό να 
προαχθούν·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρενόχληση και οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας 
απαγορεύονται στον χώρο εργασίας και συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις στην εργασία εις βάρος ατόμων με αναπηρίες 
οφείλονται στην έλλειψη ατομικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και σε 
πρακτικούς λόγους, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ορισμένες αναπηρίες είναι 
αόρατες ή δύσκολα αναγνωρίσιμες·

1. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δέσμευσή τους για ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση 
των ατόμων με αναπηρίες και τα ενθαρρύνει να διασφαλίσουν ότι οι αγορές εργασίας 
τους είναι πλήρως προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρίες· υπογραμμίζει τη σημασία 
της αρχής της επικουρικότητας και την ανάγκη να παρέχεται κατάλληλη στήριξη σε 
όλα τα επίπεδα, αρχής γενομένης από την τοπική κοινότητα·

2. απορρίπτει την κατηγορία των «ευάλωτων ομάδων» που χρησιμοποιείται ευρέως σε 
επίπεδο ΕΕ, μεταξύ άλλων και από την Επιτροπή, καθώς αποσκοπεί να καταστήσει 
ασαφή τα όρια μεταξύ πολύ διαφορετικών ομάδων ατόμων, όπως τα άτομα με 
αναπηρίες, οι ηλικιωμένοι και ορισμένες ομάδες ατόμων που ορίζονται με εθνοτικά ή 
νομικά κριτήρια (ιδίως Ρομά και μετανάστες), προκειμένου να προωθηθούν πολιτικές 
για τις ομάδες αυτές υπό το πρόσχημα της παροχής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες ή 
στους ηλικιωμένους·

3. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την υιοθέτηση προτύπων 
καθολικού σχεδιασμού και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την προσβασιμότητα 
σε περιβάλλοντα, προγράμματα, υπηρεσίες και προϊόντα·

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν ενεργά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη μη 
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διακριτική μεταχείριση των ατόμων με αναπηρίες, να τους παρέχουν εύλογες 
προσαρμογές και να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους·

5. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές, απλές και προσβάσιμες 
διαδικασίες για την αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις 
πολιτικές τους για την απασχόληση·

6. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που αποσκοπούν στην πρόληψη 
περιπτώσεων ηθικής παρενόχλησης λόγω αναπηρίας· καλεί επίσης τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους εργοδότες, να εφαρμόσουν πολιτικές για την πρόληψη 
περιπτώσεων κυβερνοεκφοβισμού στον χώρο εργασίας σε βάρος ατόμων με αναπηρίες·

7. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος των 
ατόμων με αναπηρίες στα κράτη μέλη·

8. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν το παράδειγμα 
χωρών που έχουν ήδη προβλέψει εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρίες στον 
χώρο εργασίας· τονίζει τη σημασία της κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με την 
αναπηρία στον χώρο εργασίας·

9. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τους εργοδότες στην πρόσληψη 
ατόμων με αναπηρίες, για παράδειγμα δημιουργώντας μια υπηρεσία για την επιλογή και 
παρακολούθηση των υποψηφίων με αναπηρίες που είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη 
θέση, με τη βοήθεια του επίσημου κέντρου απασχόλησης·

10. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να προωθήσουν την κατάρτιση των ατόμων με 
αναπηρίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να στηρίξουν οργανώσεις που απασχολούν 
άτομα με αναπηρίες, καθώς αυτό θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αύξηση των 
ευκαιριών απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία·

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων 
με αναπηρίες, προκειμένου να καθορίσουν και να δρομολογήσουν σχετικές 
πρωτοβουλίες με στόχο τη διά βίου μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, για τα άτομα με αναπηρίες·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες, να θεσπίσουν 
προγράμματα κατάρτισης για συμβούλους απασχόλησης, βοηθούς εργασίας και 
συμβούλους σε θέματα αναπηρίας·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση και 
να καθιερώσουν διαφορετικά μοντέλα απασχόλησης, προκειμένου να μπορέσουν τα 
άτομα με αναπηρίες να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους και τις προσδοκίες των 
εργοδοτών τους·

14. υπογραμμίζει ότι η προσβασιμότητα πρέπει να συμπεριληφθεί ως προϋπόθεση σε κάθε 
πρωτοβουλία της ΕΕ για νέες τεχνολογίες και έρευνα, και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα και οικονομική προσιτότητα των υποστηρικτικών τεχνολογιών·
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15. επισημαίνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι οικογενειακοί φροντιστές, οι οποίοι 
συχνά καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες για φροντίδα και βοήθεια· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να θεσπιστούν πολιτικές σε επίπεδο 
κρατών μελών για την παροχή κατάλληλης στήριξης στα μέλη της οικογένειας και στο 
προσωπικό υποστήριξης·

16. ενθαρρύνει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την αναπηρία ανά είδος αναπηρίας, 
ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης·

17. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη κινητικότητα των ατόμων με 
αναπηρίες, μεταξύ άλλων εξαλείφοντας τα αρχιτεκτονικά εμπόδια που τα εμποδίζουν 
να κυκλοφορούν ελεύθερα·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Or. en


