
PR\1212534EL.docx PE657.235v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2020/2086(INI)

24.9.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
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
(2020/2086(INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Katrin Langensiepen



PE657.235v01-00 2/19 PR\1212534EL.docx

EL

PR_INI_ImplReport

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ........................3

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ................................10



PR\1212534EL.docx 3/19 PE657.235v01-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το να έχουμε εργασία είναι θέμα ζωτικής σημασίας στη ζωή μας. Είναι θέμα κεφαλαιώδες 
για να συμμετέχουμε σε ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, για να αποκτήσουμε τα αναγκαία 
οικονομικά μέσα ώστε να ζήσουμε μια ευτυχισμένη και υγιή ζωή, για να πραγματώσουμε το 
ανθρώπινο δυναμικό μας, για να γίνουμε μέρος της κοινωνίας μας. Ωστόσο εμείς, τα άτομα 
με αναπηρία στερούμαστε συστηματικά του «δικαιώματος στην εργασία»1, το οποίο 
προστατεύεται και προωθείται από διάφορα διεθνή κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και είμαστε αποκλεισμένοι από την 
αγορά εργασίας. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εργοδότες συχνά προτιμούν να 
πληρώνουν πρόστιμο παρά να μας απασχολούν. 

Οι επίσημες στατιστικές για την αναπηρία είναι σπάνιες και, ως επί το πλείστον, δεν είναι 
αναλυμένες ανά είδος αναπηρίας, φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής, γενετήσιου 
προσανατολισμού κ.λπ., και δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου στοιχεία σχετικά με το είδος της 
απασχόλησης στην οποία έχουν πρόσβαση τα άτομα με αναπηρία, ωστόσο γνωρίζουμε τα 
εξής: μόνο το 50,6% των ατόμων με αναπηρία βρίσκονται σε απασχόληση (48,3% των 
γυναικών και 53,3% των ανδρών), σε σύγκριση με το 74,8% για τα άτομα χωρίς αναπηρία2. 
Από τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι μόνο το 20,7% των 
γυναικών με αναπηρία απασχολούνται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, σε σύγκριση με 
το 28,6% των ανδρών με αναπηρία3. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν αποκαλύπτουν πόσα 
άτομα απασχολούνται στην ανοικτή αγορά εργασίας και αποκλείουν τα άτομα με αναπηρία 
που ζουν σε ιδρύματα, τα οποία είναι πολύ λιγότερο πιθανό να βρουν εργασία ή να ενταχθούν 
στην κοινότητα με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο. Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε 
παρακάτω:

Είναι αυτονόητο ότι η απασχόληση δεν είναι ο μόνος τομέας στον οποίο οι διακρίσεις εις 
βάρος μας, των ατόμων με αναπηρία, είναι ευρέως διαδεδομένες. Ωστόσο, είναι σίγουρα ένας 
τομέας ο οποίος – μέσω της διασφάλισης ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών – θα μπορούσε να 
επιφέρει μετασχηματιστικές αλλαγές τόσο για τα άτομα με αναπηρία όσο και για ολόκληρη 
την κοινωνία.

Οι κοινωνίες μας δεν είναι ομοιογενείς. Όλοι έχουμε διαφορετικές ταυτότητες, ικανότητες, 
γνώσεις και δεξιότητες, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περηφανεύεται ότι βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ισότητα και η απαγόρευση 
των διακρίσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 
με αναπηρία, τα οποία αποτελούν ετερογενή ομάδα ατόμων με πολλές συντρέχουσες 
ταυτότητες και διαφορετικές ικανότητες.

Ωστόσο, παρά όλες τις από κοινού συμφωνηθείσες αξίες και συνθήκες, οι μειονότητες μας, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, εξακολουθούν να βιώνουν εκτεταμένη και 
συστημική στέρηση των δικαιωμάτων τους ξεκινώντας από την εκπαίδευση, την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, την πρόσβαση σε δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, το 
δικαίωμα να ζουν ανεξάρτητα και να ζουν χωρίς βία και κακοποίηση, να έχουν επαρκές 
βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία κ.λπ. Είναι πλέον καιρός όλοι μας να 

1 Άρθρο 15 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2 Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) για το έτος 2017.
3 Δείκτης ισότητας των φύλων για το 2019.
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κατανοήσουμε ότι όλοι μας έχουμε πολλαπλές/διατομεακές ταυτότητες, ότι η παροχή 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι μια χάρη που θα πρέπει να τη ζητούμε από άλλους αλλά 
είναι το απολύτως ελάχιστο που πρέπει να προσφέρουμε ο ένας στον άλλο. Είμαστε μια 
πολύμορφη κοινωνία και η πολυμορφία αποτελεί αξία και δύναμη που θα μας βοηθήσει να 
ανταποκριθούμε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις. Εμείς, τα 
άτομα με αναπηρία, με όλα τα ταλέντα και τις δεξιότητές μας, είμαστε μία από τις πηγές 
αυτής της πολυμορφίας.

Μία από τις πλέον διαδεδομένες παραβιάσεις δικαιωμάτων που βιώνουμε, εμείς, τα άτομα με 
αναπηρία, είναι η άρνηση συμμετοχής μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, για την 
εκπόνηση της παρούσας έκθεσης, η εισηγήτρια ζήτησε τη συμβολή ατόμων με αναπηρία και 
οργανώσεων που τα εκπροσωπούν κατά τη διάρκεια μιας σειράς συζητήσεων τον Ιούνιο και 
τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, καθώς και κατά τη διάρκεια της καθαυτό διαδικασίας 
σύνταξης της έκθεσης τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Επιπλέον, καθώς πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι όχι μόνο η σύνταξη της έκθεσής μας αλλά και το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει 
να είναι πιο προσιτά για τα άτομα με αναπηρία, προσθέσαμε επίσης ένα ευανάγνωστο μέρος 
στην έκθεσή μας. Είμαστε υπόχρεοι στους Aurelie Baranger, Christian Takow, Helen Portal, 
Fanny Lamon και Soufiane El Amrani για την προετοιμασία της εύκολα αναγνώσιμης 
έκδοσης.

Η εισηγήτρια θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στους συναδέλφους που 
συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις μας με τους συμφεροντούχους, και συγκεκριμένα: 

 Aurelie Baranger και Christian Takow από την Autism-Europe, 
 Claudia Rustige και Klaus Meyer zu Brickwedde από την Bundesarbeitsgemeinschaft 

Inklusionsfirmen, 
 Lars Bosselmann και Antoine Fobe από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών, 
 Marine Uldry και Haydn Hammersley από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με 

Αναπηρία, 
 Natasa Kokic και Frank Sioen από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αυτόνομη Διαβίωση, 
 Mark Wheatley και Jorge Crespo Garcia από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών, 
 Helen Portal από το Inclusion Europe, 
 Renee Jopp και Hildur Onnudottir από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δισχιδούς Ράχεως και 

Υδροκεφαλίας, και
 Laura Marchetti, Marie Fallon Kund και Jonas Bull από την Mental Health Europe 

(Ψυχική υγεία στην Ευρώπη).

Χάρη στο ότι όλοι αυτοί μοιράστηκαν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σχετικά με τις πιο 
πιεστικές ανησυχίες και προκλήσεις των ατόμων με αναπηρία και τις παραβιάσεις 
δικαιωμάτων που συχνά αντιμετωπίζουν, αναφέροντας ορθές πρακτικές και βιώσιμες 
πολιτικές, και προτείνοντας τις αλλαγές που θα ήθελαν να δουν σχετικά με τις πολιτικές και 
τη νομοθεσία της ΕΕ, καταφέραμε να αποκτήσουμε μια σαφέστερη εικόνα της κατάστασης 
που σχετίζεται με την απασχόληση επιτόπου και να καταρτίσουμε έναν πιο ολοκληρωμένο 
κατάλογο αιτημάτων.

Η εισηγήτρια θα ήθελε επίσης να εκφράσει τις ευχαριστίες και την εκτίμησή της στον Δρ. 
Jone Elizondo Urrestarazu, εκπρόσωπο της Equinet, ο οποίος μας παρέσχε ανεκτίμητες 
γνώσεις σχετικά με τις νομικές πτυχές και τα εργαλεία για την αντιμετώπιση των εργασιακών 
διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στα κράτη μέλη της ΕΕ, και σε δύο 



PR\1212534EL.docx 5/19 PE657.235v01-00

EL

διακεκριμένους νομικούς με αναπηρία από τον ακαδημαϊκό χώρο, την καθηγήτρια Delia Ferri 
από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας Maynooth και τον καθηγητή Mark Priestley από 
το Πανεπιστήμιο του Leeds, που πολύ ευγενικά μοιράστηκαν μαζί μας την εμπειρογνωμοσύνη 
τους και τις προτάσεις τους σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία. Επιπλέον, η εισηγήτρια θα ήθελε να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του 
Ρατσισμού (ENAR), το Ευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων βάσης των Ρομά (ERGO), την ILGA-
Europe, και την Πλατφόρμα για τη διεθνή συνεργασία σχετικά με τους μετανάστες χωρίς 
επίσημα έγγραφα (PICUM) για την αποστολή γραπτών εισηγήσεών τους, στα οποία 
επισημαίνονταν ζητήματα που αφορούν τις διατομεακές διακρίσεις. Τέλος, ο εισηγητής 
εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη δυνατότητα διαβούλευσης με τους εμπειρογνώμονες 
του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρήση και 
τη συλλογή δεδομένων για την ισότητα.

Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι συμφώνησαν μαζί μας ότι η απασχόληση είναι ζωτικής σημασίας 
για τη ζωή μας. Όπως επισήμαναν ορισμένοι από αυτούς: «Η ύπαρξη ικανοποιητικής 
εργασίας αποτελεί αναμφίβολα μια από τις ισχυρότερες μορφές ένταξης. Είναι επωφελής 
τόσο για το πρόσωπο που απασχολείται όσο και για τους συναδέλφους που βλέπουν την 
ένταξη στην πράξη!»4· «Η εκπαίδευση και η απασχόληση είναι ζωτικής σημασίας για την 
ανεξάρτητη διαβίωση.»5· «Εργασία και απασχόληση σημαίνει να είσαι πλήρες μέλος της 
κοινωνίας και συνάδελφος και όχι αποδέκτης παροχών. Οι άνθρωποι ορίζουν τον εαυτό τους 
μέσω της εργασίας και συμβάλλουν ουσιαστικά στην επαγγελματική ζωή.»6· «Σε έναν 
ιδανικό κόσμο, η εργασία και η απασχόληση θα σήμαιναν ενδυνάμωση, ανεξαρτησία και 
πλήρη ένταξη στην κοινωνία. Πιστεύω ότι είναι αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε.»7

Η εισηγήτρια ελπίζει ότι στο άμεσο μέλλον θα καταφέρουμε να δούμε τα οφέλη από τη 
δημιουργία χώρων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και από τη ζωή σε μια κοινωνία χωρίς 
αποκλεισμούς, και ότι θα επιτύχουμε από κοινού το επίσημο σύνθημα της ΕΕ «Ενωμένοι 
στην πολυμορφία». Ωστόσο, εξακολουθούμε να έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. 
Ελπίζουμε ότι όλοι θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.

 Ευανάγνωστη έκδοση

Πρόκειται για έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας τόπος όπου λαμβάνονται
σημαντικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ομάδα 27 χωρών.
Την ονομάζουμε «ΕΕ».
Έχουν προσχωρήσει σε αυτήν για να γίνουν ισχυρότερες
από πολιτική και οικονομική άποψη.

Η ΕΕ φτιάχνει νόμους και δράσεις για σημαντικά πράγματα για τους λαούς των 
χωρών αυτών.

Η έκθεση αυτή αφορά την κατάσταση εργασίας των ατόμων με αναπηρία.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/&psig=AOvVaw13hSEbF1MaQAaOmKhUysdm&ust=1597766570500000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnlbrOousCFQAAAAAdAAAAABAE
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Πάρα πολλά άτομα με αναπηρία δεν έχουν εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αντιμετωπίζονται χειρότερα από άλλα άτομα λόγω της αναπηρίας τους.
Αυτό λέγεται διάκριση.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της κοινότητας.
Αυτό σημαίνει ότι είναι φτωχότεροι.
Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να δείξουν πόσο έξυπνοι και ταλαντούχοι είναι.

Πάρα πολλά άτομα με αναπηρία εργάζονται μόνο σε προστατευόμενα 
εργαστήρια.
Τα προστατευόμενα εργαστήρια είναι χώροι στους οποίους
τα άτομα με αναπηρία εργάζονται χωριστά από άλλους ανθρώπους. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν συναδέλφους χωρίς αναπηρία.
Αυτό σημαίνει ότι κερδίζουν λιγότερα χρήματα και έχουν λιγότερα δικαιώματα
από τα άτομα χωρίς αναπηρία.

Οι γυναίκες με αναπηρία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα.
Είναι δυσκολότερο για τις γυναίκες με αναπηρία να βρουν εργασία απ’ ό,τι για 
τους άνδρες με αναπηρία.
Οι γυναίκες με αναπηρία κερδίζουν λιγότερα χρήματα
από τους άνδρες με αναπηρία. 

Οι γυναίκες με αναπηρία πέφτουν συχνά θύματα
σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης.
Σεξουαλική παρενόχληση είναι όταν κάποιος
αναγκάζει άλλο άτομο να μιλήσει για το σεξ
ή να ζητήσει σεξουαλικά πράγματα. 
Η κακοποίηση είναι όταν κάποιος σας μεταχειρίζεται άσχημα. 

Τα άτομα με αναπηρία μπορεί επίσης
να δυσκολεύονται να βρουν και να διατηρήσουν
μια θέση εργασίας όταν είναι έγχρωμοι 
ή από διαφορετική κουλτούρα. 
Για παράδειγμα, ένας Ρομά με αναπηρία
είναι συχνά φτωχότερος από άλλα άτομα με αναπηρία. 

Τα άτομα με αναπηρία με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό 
αντιμετωπίζουν επίσης περισσότερες διακρίσεις.
Μπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν εργασία
και μπορούν να έχουν κακή μεταχείριση στην εργασία. 

Θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση.
Συντάξαμε την έκθεση αυτή
με τη βοήθεια ατόμων με αναπηρία.4 Lars Bosselmann, Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών

5 Senada Halilcevic, Inclusion Europe
6 Claudia Rustige, Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e.V.
7 Marine Uldry, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία,
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Ζητάμε να αλλάξουν πολλά πράγματα στην Ευρώπη. 

Αυτές είναι οι αλλαγές που θέλουμε: 

Θέλουμε ποσόστωση αναπηρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η ποσόστωση είναι όταν ένας ελάχιστος αριθμός
ατόμων με αναπηρία εργάζεται σε μια εταιρεία. 
Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε όλες οι μεγάλες εταιρείες
να απασχολούν άτομα με αναπηρία. 

Θέλουμε οι εταιρείες να παρέχουν εύλογες συνθήκες εργασίας. 
Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες κάνουν αλλαγές 
ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να εργαστούν εκεί.

Θέλουμε τα άτομα με αναπηρία να λαμβάνουν στήριξη
για να βρουν μια καλή δουλειά. 
Θέλουμε τα άτομα με αναπηρία να λαμβάνουν στήριξη
για να κάνουν καλά τη δουλειά τους. 
Θέλουμε όσοι που στηρίζουν 
τα άτομα με αναπηρία 
να μένουν μαζί τους για όσο διάστημα αυτά χρειάζονται βοήθεια.

Θέλουμε τα άτομα με αναπηρία
να μην χάνουν τις παροχές αναπηρίας τους εάν αρχίσουν να εργάζονται.
Οι παροχές αναπηρίας είναι τα χρήματα που λαμβάνει
ένα άτομο με αναπηρία από το κράτος εξαιτίας της αναπηρίας του. 
Θέλουμε τα άτομα με αναπηρία
να πληρώνονται το ίδιο με τα άτομα χωρίς αναπηρία
για την ίδια εργασία. 
Θέλουμε τα άτομα με αναπηρία
να αισθάνονται ασφαλή στον χώρο εργασίας τους.

Θέλουμε μια κοινωνία
στην οποία τα άτομα με αναπηρία θα είναι χρήσιμα.
Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε
πόσο ταλαντούχα και εργατικά είναι αυτά.
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Προκειμένου να καταδειχθούν οι σοβαρές επιπτώσεις της ανισότητας και των διακρίσεων σε 
βάρος των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, η εισηγήτρια προτίθεται να επιστήσει 
την προσοχή σας στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα πορίσματα και ερευνητικά αποτελέσματα 
ερευνών που αποκαλύπτουν επίσης την ανομοιογένεια και την πολυμορφία εντός της ομάδας: 

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπηρία (17,1%) είναι σχεδόν διπλάσιο του ποσοστού 
του γενικού πληθυσμού (10,2%)8, και η ανεργία των ατόμων με αναπηρία διαρκεί 
περισσότερο από εκείνη των ατόμων χωρίς αναπηρία, ανεξαρτήτως προσόντων.

Το ποσοστό ανεργίας είναι το υψηλότερο μεταξύ των νέων με αναπηρίες (ηλικιακή ομάδα 
16-24 ετών), με το 24,9% εξ αυτών να είναι άνεργο σε σύγκριση με το 16,6% του γενικού 
πληθυσμού, κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με εκπαιδευτικές ευκαιρίες9.

Οι γυναίκες με αναπηρία, οι οποίες αποτελούν το 16% του συνολικού πληθυσμού των 
γυναικών και το 60% του συνολικού πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ, 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις σε όλους τους 
τομείς της ζωής. Μόνο το 20,7% των γυναικών με αναπηρία απασχολούνται πλήρως, σε 
σύγκριση με το 28,6% των ανδρών με αναπηρία10. Το ποσοστό οικονομικής αδράνειας των 
γυναικών με αναπηρία υπερβαίνει τα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού των γυναικών σε 
ηλικία εργασίας (16-64 ετών).

Υπάρχουν περισσότερα από 30 εκατομμύρια τυφλοί και άτομα με σοβαρά προβλήματα 
όρασης στην ευρύτερη Ευρώπη· το μέσο ποσοστό ανεργίας τους είναι 75% – και ακόμη 
υψηλότερο μεταξύ των γυναικών – με αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια 
τους11.

Υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο κωφοί χρήστες νοηματικής γλώσσας στην ΕΕ και 51 
εκατομμύρια άτομα βαρήκοοι, πολλοί από τους οποίους είναι επίσης χρήστες νοηματικής 
γλώσσας12 των οποίων η ανεργία δεν αναφέρεται επαρκώς και δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς.

Υπάρχουν περίπου επτά εκατομμύρια άτομα με διανοητικές αναπηρίες στην ΕΕ, των 
οποίων το επίπεδο απασχόλησης είναι ιδιαίτερα χαμηλό13.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι σε όλη την Ευρώπη μόνο το 10% περίπου των ατόμων που 
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού απασχολούνται, κυρίως σε θέσεις μερικής 
απασχόλησης και χαμηλά αμειβόμενες θέσεις, σε θέσεις χαμηλών προσόντων ή σε 
προστατευόμενα περιβάλλοντα14.

8 Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) για το έτος 2017.
9 ANED (Πανεπιστημιακό Δίκτυο Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων σε Θέματα Αναπηρίας) 2019.
10 Δείκτης ισότητας των φύλων για το 2019.
11 http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf 
12 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_EL.html 
13 Inclusion Europe
14 https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf 

http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_EL.html#def_1_15
https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf
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Το 29,5 % των γυναικών και το 27,5 % των ανδρών15 με αναπηρία αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ σε σύγκριση με ·το 22,4% του 
συνολικού πληθυσμού. Τα άτομα με αναπηρία είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν φτώχεια 
στην εργασία απ’ ό,τι τα άτομα χωρίς αναπηρία (11% έναντι 9,1%)16 λόγω του πρόσθετου 
κόστους που συνδέεται με την αναπηρία τους, π.χ. υγειονομική περίθαλψη, υλικοτεχνική και 
ανθρώπινη υποστήριξη, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι αμείβονται λιγότερο από τους 
συναδέλφους τους με ισοδύναμο ρόλο και είναι λιγότερο πιθανό να πάρουν προαγωγή17, 
καθώς και λόγω της απώλειας των παροχών αναπηρίας τους από τη στιγμή που πιάνουν 
δουλειά. Ο κίνδυνος φτώχειας είναι εντονότερος για όσους δηλώνουν πιο σοβαρά επίπεδα 
αναπηρίας.

Ένας δυσανάλογος αριθμός ατόμων με αναπηρία είναι άστεγοι18 και υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος για τα άτομα με αναπηρία να καταστούν άστεγα19.

Λόγω των σωρευτικών επιπτώσεων των διατομεακών διακρίσεων, τα άτομα Ρομά με 
αναπηρία θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη 
ανεργία, μεγαλύτερη φτώχεια και μικρότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες 
από ό,τι οι συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρία20.

Τα άτομα ΛΟΑΔΜ με αναπηρία αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια στην απασχόληση· το 
16% των ατόμων αυτών δηλώνουν ότι στερήθηκαν θέσεις εργασίας ή προαγωγές λόγω της 
ταυτότητάς τους, σε σύγκριση με το 10% για το προσωπικό ΛΟΑΔΜ εν γένει· ένα στα 
τέσσερα άτομα ΛΟΑΔΜ με αναπηρία έχει υποστεί μειωτικά σχόλια, εκφοβισμό και 
κακοποίηση και αποκάλυψη της ιδιαιτερότητάς του χωρίς τη συγκατάθεσή του21.

Πρόσφατη έρευνα σε επίπεδο ΕΕ με τα άτομα με αναπηρία δείχνει ότι το 96% εξ αυτών 
θεωρεί ανεπαρκή ή χρήζουσα βελτίωσης την πρόσβαση στην ανοικτή αγορά εργασίας, 
μόνο το 10% εξ αυτών θεωρεί ότι η υφιστάμενη νομοθεσία είναι επαρκής για την προστασία 
των ατόμων με αναπηρία από τις διακρίσεις στην ανοικτή αγορά εργασίας, και το 18% εξ 
αυτών δεν γνώριζε την ύπαρξη νομοθεσίας στη χώρα τους η οποία θα τα προστατεύει από τις 
διακρίσεις22. 

15 Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) για το έτος 2018.
16 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf 
17 https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-107-the-disability-pay-gap.pdf
18 https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf 
19 https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-
practice%E2%80%8B 
20 https://www.ecmi.de/publications/studies/8-not-even-in-the-margins-where-are-roma-with-disabilities 
21 https://www.stonewall.org.uk/system/files/lgbt_in_britain_work_report.pdf 
22 Η έρευνα διενεργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αυτόνομη Διαβίωση (ENIL).

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-107-the-disability-pay-gap.pdf
https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf
https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-practice%E2%80%8B
https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-practice%E2%80%8B
https://www.ecmi.de/publications/studies/8-not-even-in-the-margins-where-are-roma-with-disabilities
https://www.stonewall.org.uk/system/files/lgbt_in_britain_work_report.pdf


PE657.235v01-00 10/19 PR\1212534EL.docx

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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
(2020/2086(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία (UNCRPD) και την έναρξη ισχύος της στην ΕΕ στις 21 Ιανουαρίου 2011, 
σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, 
σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

– έχοντας υπόψη τις γενικές παρατηρήσεις της Επιτροπής της UNCRPD σχετικά με την 
εφαρμογή της UNCRPD, και ιδίως τη γενική παρατήρηση αριθ. 2 (2014) της 22ας 
Μαΐου 2014 σχετικά με την προσβασιμότητα, τη γενική παρατήρηση αριθ. 3 (2016) της 
26ης Αυγούστου 2016 σχετικά με τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία, τη γενική 
παρατήρηση αριθ. 5 (2017) της 27ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την ανεξάρτητη 
διαβίωση και την ένταξη στην κοινότητα, και τη γενική παρατήρηση αριθ. 6 (2018) της 
26ης Απριλίου 2018 σχετικά με την ισότητα και την αποφυγή των διακρίσεων,

– έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής της UNCRPD, της 2ας 
Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Ατζέντα 2030 του 
ΟΗΕ) και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) της,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης),

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΣΒΑ),

– έχοντας υπόψη τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για 
τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία («Οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση»),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής 
τους καταγωγής,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με 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), 
και τη σχετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 20091,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και 
των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών,

– έχοντας υπόψη τους κανονισμούς για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), την Πρωτοβουλία για την 
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το 
πρόγραμμα Erasmus και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που παρέχουν χρηματοδοτική 
συνδρομή της ΕΕ για τη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρίες,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2010: Ανανέωση της δέσμευσης για 
μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» (COM(2010)0636) (Στρατηγική για την αναπηρία),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 
2ας Φεβρουαρίου 2017 με τίτλο «Progress Report on the implementation of the 
European Disability Strategy 2010-2020» (Έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020) (SWD(2017)0029),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2018, σχετικά με πρότυπα 
για τους φορείς ισότητας2,

– έχοντας υπόψη το πιλοτικό σχέδιο της Επιτροπής του 2013 για την ευρωπαϊκή κάρτα 
αναπηρίας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τα δικαιώματα των 
ατόμων με διανοητική αναπηρία και των οικογενειών τους στην κρίση COVID-193,

1 ΕΕ C 137E της 27.5.2010, σ. 68.
2 ΕΕ L 167 της 4.7.2018, σ. 28.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0183.



PE657.235v01-00 12/19 PR\1212534EL.docx

EL

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη στρατηγική της 
ΕΕ για την αναπηρία μετά το 20204,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση 
των γυναικών με αναπηρίες5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία6, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως 
όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CRPD7, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με τον κατάλογο 
θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα 
και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 
2010-20209,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργητική ένταξη 
των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας10,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 17ης Ιουνίου 1988 σχετικά με τις μιμικές 
γλώσσες των κωφαλάλων11, της 18ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τις μιμικές γλώσσες12 
και της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη νοηματική γλώσσα και τους επαγγελματίες 
διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών 
της14,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 201715,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη 
διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 

4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0156.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0484.
6 ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 110.
7 ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 138.
8 ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 41.
9 ΕΕ C 131E της 8.5.2013, σ. 9.
10 ΕΕ C 212E της 5.8.2010, σ. 23.
11 ΕΕ C 187 της 18.7.1988, σ. 236.
12 ΕΕ C 379 της 7.12.1998, σ. 66.
13 ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 68.
14 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
15 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.
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εργασία16,

– έχοντας υπόψη τις σχετικές μελέτες του Θεματικού Τμήματος Α, ιδίως τη μελέτη με 
τίτλο «Discrimination and Access to Employment for Female Workers with 
Disabilities» (Διακρίσεις και πρόσβαση στην απασχόληση για εργάτριες με αναπηρίες) 
του 2017, και τη μελέτη με τίτλο «Reasonable Accommodation and Sheltered 
Workshops for People with Disabilities: Cost and Returns of Investments» (Εύλογη 
προσαρμογή και προστατευόμενα εργαστήρια για άτομα με αναπηρίες: κόστος και 
απόδοση των επενδύσεων) του 2015,

– έχοντας υπόψη τις σχετικές μελέτες της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ιδίως τις ευρωπαϊκές αξιολογήσεις εφαρμογής του 2016 με τίτλο «Η 
υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία (CRPD) από την ΕΕ» και «Οι υποχρεώσεις της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ 
δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία»,

– έχοντας υπόψη την αυξανόμενη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με την ερμηνεία της οδηγίας 2000/78/ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για το 2018 και το 
2019,

– έχοντας υπόψη τις στρατηγικές έρευνες της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά 
το πώς εξασφαλίζει η Επιτροπή ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στους ιστοτόπους της (OI/6/2017/EA), πώς αντιμετωπίζει η Επιτροπή άτομα 
με αναπηρίες στο πλαίσιο του κοινού καθεστώτος ασφάλισης ασθένειας για το 
προσωπικό της ΕΕ (OI/4/2016/EA) και την απόφαση κατόπιν της κοινής έρευνας στις 
υποθέσεις 1337/2017/EA και 1338/2017/EA σχετικά με την προσβασιμότητα 
υποψηφίων με προβλήματα όρασης στις διαδικασίες επιλογής για την πρόσληψη 
υπαλλήλων της ΕΕ, οι οποίες οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής 
Προσωπικού,

– έχοντας υπόψη την αυτεπάγγελτη έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με 
τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής 
της ΕΕ (OI/8/2014/AN),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
σχετικά με τη «Διαμόρφωση του θεματολογίου της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία 2020-2030»,

– έχοντας υπόψη τις θεματικές εκθέσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και τα δελτία για την πανδημία του 
κορονοϊού,

– έχοντας υπόψη τη συλλογή πρακτικών για τα δεδομένα ισότητας και τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τη βελτίωση της συλλογής και της χρήσης δεδομένων σχετικά με την 
ισότητα (κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα) που εκπόνησε η υποομάδα για τα 
δεδομένα ισότητας της ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την απαγόρευση των 

16 ΕΕ C 204 της 13.6.2018, σ. 179.
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διακρίσεων, την ισότητα και τη διαφορετικότητα,

– έχοντας υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων (Gender Equality Index) του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις και τις συστάσεις αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
ατόμων με αναπηρία, ιδίως της Autism Europe, της Bundesarbeitsgemeinschaft 
Inklusionsfirmen, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων 
με Αναπηρία, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αυτόνομη Διαβίωση (ENIL), της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών, της Inclusion Europe, της Διεθνούς ομοσπονδίας 
δισχιδούς ράχης και υδροκεφαλίας και της Mental Health Europe, καθώς και τις 
εκθέσεις και τις συστάσεις της Equinet και της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 
12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης 
εκθέσεων πρωτοβουλίας,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία (ΑμΑ) στερούνται του δικαιώματός 
τους να εργάζονται επί ίσοις όροις με τους άλλους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΑμΑ αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω της διασταύρωσης 
της αναπηρίας τους με το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, την ηλικία, τη 
θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τον γενετήσιο προσανατολισμό, το μεταναστευτικό 
καθεστώς ή το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) είναι δεσμευτική για την ΕΕ, τα θεσμικά της όργανα 
και τα κράτη μέλη της, τα οποία έχουν άμεση υποχρέωση να την εφαρμόσουν πλήρως·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNCRPD απορρίπτει το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας και 
υποστηρίζει αντ’ αυτού το μοντέλο ανθρωπίνων δικαιωμάτων της αναπηρίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNCRPD απαιτεί ισότητα χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα 
με αναπηρία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύλογη προσαρμογή επικεντρώνεται στις ειδικές ανάγκες 
ενός ατόμου, ενώ οι θετικές δράσεις εφαρμόζονται σε μια ολόκληρη ομάδα ατόμων που 
υφίστανται πιθανές διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο είναι απαραίτητα για 
να διασφαλιστεί ότι τα ΑμΑ μπορούν εξίσου να ασκούν το δικαίωμά τους στην εργασία 
· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την 
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εύλογη προσαρμογή·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση («η οδηγία») 
ευθυγραμμίζεται μόνο εν μέρει με την UNCRPD, καθώς δεν υιοθετεί το μοντέλο 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της αναπηρίας, δεν στοχεύει στις διατομεακές διακρίσεις, δεν 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα θετικής δράσης, δεν επεκτείνεται σε 
όλους τους τομείς της ζωής, δεν αντιμετωπίζει την ελεύθερη κυκλοφορία, δεν απαιτεί 
ανεξάρτητους μηχανισμούς παρακολούθησης, δεν προβλέπει τη συστημική συμμετοχή 
των ΑμΑ στην παρακολούθησή της και δεν περιλαμβάνει την υποχρέωση 
συγκέντρωσης αναλυτικών δεδομένων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία δεν απαιτεί νομικά από τα κράτη μέλη να ορίσουν 
φορέα ισότητας για τις εργασιακές διακρίσεις λόγω αναπηρίας· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν αναλυτικά επίσημα στατιστικά στοιχεία για την 
αναπηρία· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 50,6% των ατόμων με αναπηρία βρίσκονται σε 
απασχόληση σε σχέση με το 74,8% των ατόμων χωρίς αναπηρία17· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα ΑμΑ που ζουν σε ιδρύματα ή θεωρούνται ανίκανα προς εργασία εξαιρούνται από 
τις στατιστικές αυτές18· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά δεν αποκαλύπτουν το 
είδος, την ποιότητα και τις συνθήκες απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΑμΑ 
αποτελούν μια ποικιλόμορφη ομάδα και συχνά υφίστανται διατομεακές διακρίσεις, των 
οποίων τα σωρευτικά αποτελέσματα έχουν απτό αντίκτυπο στην απασχόληση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη τα ΑμΑ στη συντριπτική τους 
πλειονότητα απασχολούνται σε προστατευόμενα εργαστήρια, σε ένα διαχωρισμένο 
περιβάλλον στο οποίο συχνά δεν έχουν καθεστώς εργαζομένου, εργασιακά δικαιώματα 
ή εγγυημένο κατώτατο μισθό, γεγονός που συνιστά παραβίαση της UNCRPD·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των ΑμΑ το 29,5% των γυναικών και το 27,5% των 
ανδρών19 διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΑμΑ είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν φτώχεια στην 
εργασία από ό,τι τα άτομα χωρίς αναπηρία (11% έναντι 9,1%) λόγω του πρόσθετου 
κόστους της αναπηρίας τους, της απώλειας των δικαιωμάτων αναπηρίας τους από τη 
στιγμή που αρχίσουν να εργάζονται και του γεγονότος ότι αμείβονται λιγότερο από 
τους συναδέλφους τους με ισοδύναμο ρόλο και είναι λιγότερο πιθανό να πάρουν 
προαγωγή·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρενόχληση στον χώρο εργασίας εμποδίζει την πρόσβαση 
στην απασχόληση, ιδίως για τις γυναίκες με αναπηρία·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις που σχετίζονται με την απασχόληση σε βάρος 
των ΑμΑ συνδέονται με την έλλειψη εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 
χωρίς αποκλεισμούς, τις διακρίσεις στον τομέα της στέγασης, της υγείας και την 
έλλειψη προσβασιμότητας· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβασιμότητα στους χώρους εργασίας, στις μεταφορές και 

17 Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) 2017
18 Ομοίως.
19 Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) 2018.
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στις υπηρεσίες υποστήριξης είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος των 
ΑμΑ στην εργασία·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικοί ορισμοί της αναπηρίας, οι διαφορετικές 
μέθοδοι αξιολόγησης και ταξινόμησης της αναπηρίας που εφαρμόζονται στα κράτη 
μέλη και η έλλειψη αμοιβαίας αναγνώρισης του καθεστώτος αναπηρίας παρεμποδίζουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία των ΑμΑ εντός της ΕΕ·

1. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή 
τους για την επίτευξη ισότητας χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία, να 
εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία μιας 
χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμης και χωρίς διακρίσεις αγοράς εργασίας της ΕΕ για τα 
άτομα με αναπηρία και για όλους·

Για έναν προσβάσιμο χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν καθολικά πρότυπα σχεδιασμού 
και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προσβασιμότητα σε περιβάλλοντα, 
προγράμματα, υπηρεσίες και προϊόντα·

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν εύλογη προσαρμογή για τους ΑμΑ στον χώρο 
εργασίας και να παράσχουν σχετική κατάρτιση σε προσβάσιμη μορφή για τους 
εργοδότες και τους ΑμΑ· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ σχετικά με την εύλογη προσαρμογή, στις οποίες θα περιγράφεται 
λεπτομερώς η μορφή που θα μπορούσε να λάβει ανάλογα με τις ανάγκες ενός ατόμου, 
ούτως ώστε το άρθρο 5 της οδηγίας να μπορεί να μεταφερθεί αποτελεσματικά στο 
εθνικό δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει όταν είναι 
σκόπιμο·

4. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις πολυμορφίας 
στον χώρο εργασίας με κυρώσεις για μη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων 
προστίμων, τα χρήματα των οποίων πρέπει να επενδυθούν σε προγράμματα 
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και απασχόλησης για τα ΑμΑ· καλεί επίσης τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν υποχρεωτικά ετήσια σχέδια πολυμορφίας με στόχους και 
περιοδική αξιολόγηση και να στηρίξουν τους εργοδότες στην πρόσληψη ΑμΑ, για 
παράδειγμα με την κατάρτιση εθελοντικού καταλόγου αιτούντων με αναπηρία από τον 
οποίο θα προσλαμβάνονται υποψήφιοι· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν κατάρτιση 
σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες·

5. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα καθορίζοντας ποσοστώσεις 
για την πολυμορφία, αναπτύσσοντας εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
εύλογη προσαρμογή, διασφαλίζοντας πλήρη προσβασιμότητα στη διαδικασία 
πρόσληψης και στον χώρο εργασίας και χρησιμοποιώντας τη ΑμΑ σε όλα τα επίπεδα· 
καλεί τα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο στη δημόσια διοίκησή τους·

6. καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν βιώσιμες πολιτικές απασχόλησης χωρίς 
αποκλεισμούς, να χρησιμοποιήσουν φορολογικά κίνητρα και άλλα μέτρα 
χρηματοδοτικής στήριξης για τις εταιρείες που προσλαμβάνουν ΑμΑ, να στηρίξουν τις 
εταιρείες μέσω δημόσιων συμβάσεων που δεν εφαρμόζουν αποκλεισμούς και να 
βοηθήσουν τις εταιρείες που προσφέρουν στοχευμένα μέτρα θετικής δράσης να 



PR\1212534EL.docx 17/19 PE657.235v01-00

EL

αντιμετωπίσουν τα διατομεακά μειονεκτήματα· 

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν επειγόντως σε εφαρμογή μέτρα για 
την αξιολόγηση των βασικών τάσεων για το μέλλον της εργασίας από τη σκοπιά της 
αναπηρίας, με τη συμμετοχή των ΑμΑ, και να εντοπίσουν και να δρομολογήσουν 
σχετικές πρωτοβουλίες χωρίς αποκλεισμούς με στόχο τη διά βίου μάθηση και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για τα ΑμΑ από νεαρή ηλικία·

8. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ικανότητα των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης να δημιουργήσουν ένα δίκτυο εταιρειών που δεν εφαρμόζουν 
αποκλεισμούς, να καταρτίσουν έναν εθελοντικό κατάλογο ΑμΑ που αναζητούν εργασία 
και να προσλαμβάνουν συμβούλους εργασίας που θα παρέχουν εξατομικευμένη 
εκτίμηση αναγκών και υποστήριξη σε ΑμΑ, καθώς και βοηθούς κάλυψης θέσεων 
εργασίας που θα βοηθούν τα ΑμΑ να εργάζονται στην ανοικτή αγορά εργασίας·

9. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την κατάρτιση σχετικά με τον καθολικό σχεδιασμό, 
την εύλογη προσαρμογή και την πολυμορφία στον χώρο εργασίας για τους φοιτητές 
πανεπιστημίου, με τη συμμετοχή των ΑμΑ, και να διευκολύνουν την κατάρτιση 
συμβούλων εργασίας, βοηθών κάλυψης θέσεων εργασίας και συμβούλων πολυμορφίας, 
με έμφαση στις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών αναπηριών·

10. καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 
προστατευόμενων εργαστηρίων όσον αφορά την παροχή δεξιοτήτων στα άτομα με 
αναπηρία έτσι ώστε να αποκτήσουν απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργασίας, να 
διασφαλίσουν ότι δεσμεύονται από νομικά πλαίσια που καλύπτουν την κοινωνική 
ασφάλιση, τους κατώτατους μισθούς και τη μη διακριτική μεταχείριση και να τα 
καταργήσουν σταδιακά· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει την εν λόγω διαδικασία·

Για χώρο εργασίας που δεν εισάγει διακρίσεις

11. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης σε προσβάσιμη μορφή και νοηματικές γλώσσες σχετικά με τη 
συμβολή των ΑμΑ, προκειμένου να εξαλειφθεί ο υφιστάμενος στιγματισμός και οι 
προκαταλήψεις κατά των ΑμΑ και να καταπολεμηθεί η παρενόχληση και η 
εκμετάλλευση· 

12. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν ενεργά μέτρα για τη διασφάλιση της μη διακριτικής 
μεταχείρισης για όλους, να παρέχουν εύλογη προσαρμογή σε όλα τα στάδια της 
εργασίας τους, και να διασφαλίσουν ότι τα ΑμΑ μπορούν να ασκούν τα εργασιακά και 
συνδικαλιστικά δικαιώματά τους επί ίσοις όροις και ότι προστατεύονται από τη βία και 
την παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης· καλεί τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν τα ίδια μέτρα·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το υφιστάμενο μισθολογικό 
χάσμα για λόγους φύλου, αναπηρίας και εθνοτικής προέλευσης, καταπολεμώντας έτσι 
τις μισθολογικές διακρίσεις και τον κίνδυνο φτώχειας κατά την εργασία για τους 
εργαζόμενους που υφίστανται διατομεακές διακρίσεις·

14. καλεί τα κράτη μέλη να μην στερούν από τα ΑμΑ τις παροχές αναπηρίας, που 
καλύπτουν το πρόσθετο κόστος αναπηρίας τους, όταν αυτά εισέρχονται στην αγορά 
εργασίας ή όταν υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο εισοδήματος·
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15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτική νομοθεσία σχετικά με τα πρότυπα για τους 
φορείς ισότητας, παρέχοντάς τους έτσι ισχυρότερη εντολή για τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των ΑμΑ·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν τον ορισμό της αναπηρίας και 
να διασφαλίσουν την αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας σε όλα τα 
κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των ΑμΑ και η άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ·

17. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τη χρήση της κάρτας αναπηρίας της ΕΕ σε όλα τα 
κράτη μέλη και να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας και για την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ·

Περαιτέρω στοχοθετημένες δράσεις και ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ΑμΑ

18. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική της ΕΕ για την 
αναπηρία μετά το 2020 σχετικά με την απασχόληση, να καλύψει όλες τις διατάξεις της 
UNCRPD, να θέσει δεσμευτικούς στόχους σχετικά με την πολυμορφία στον χώρο 
εργασίας, να αντιμετωπίσει τις διατομεακές διακρίσεις και να παρακολουθεί την 
αποτελεσματικότητα της στρατηγικής με τη συμμετοχή ΑμΑ· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη νόσο 
COVID-19 και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των ΑμΑ·

19. ζητεί τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την αναπηρία σε επίπεδο ΕΕ, με προσέγγιση 
βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα, με ανάλυση ανά φύλο, ηλικία, είδος 
αναπηρίας, φυλετική/εθνοτική καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό κ.λπ., 
συμπεριλαμβανομένων των ΑμΑ που μέχρι σήμερα δεν έχουν συμπεριληφθεί στις 
στατιστικές·

20. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν στενή 
συνεργασία με τα ΑμΑ και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, και να 
διασφαλίσουν την προσβάσιμη και ουσιαστική συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια της 
σχετικής νομοθεσίας και των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των γενικών 
προγραμμάτων·

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τα δικαιώματα των ΑμΑ σε 
όλες τις προτάσεις που σχετίζονται με την απασχόληση·

22. καλεί την Επιτροπή, ιδίως την ειδική ομάδα για την ισότητα, και τα κράτη μέλη να 
ενσωματώνουν συστηματικά τα δικαιώματα των ΑμΑ, με ιδιαίτερη προσοχή σε όσους 
υφίστανται διατομεακές διακρίσεις· 

23. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την προτεινόμενη οριζόντια οδηγία κατά των 
διακρίσεων, επεκτείνοντας έτσι την προστασία στα άτομα με αναπηρία εκτός 
απασχόλησης· 

24. καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα τηρούν τα ενωσιακά και 
διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα στηρίζουν μέτρα και 
προγράμματα που συμβάλλουν στον διαχωρισμό, καθώς και να εγγυηθεί ότι οι 
χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ δράσεις θα φθάνουν στα ΑμΑ και θα διασφαλίζουν την 
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ενεργό συμμετοχή τους·

°

° °

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο 
Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


