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Θέμα: 10η επέτειος της πρότασης σχετικά με την Οριζόντια Οδηγία 

Η Επιτροπή υπέβαλε στις 2 Ιουλίου 2008 πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης εκτός της αγοράς εργασίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, 
γενετήσιου προσανατολισμού ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, την αποκαλούμενη Οριζόντια Οδηγία. 

Επί του παρόντος, το δίκαιο της ΕΕ προστατεύει τους πολίτες από τις διακρίσεις: 

– όταν οι διακρίσεις αυτές βασίζονται στην εθνικότητα, την ηλικία, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, 
τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την αναπηρία: μόνο στον τομέα της απασχόλησης· 

– όταν βασίζονται στο φύλο: στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης και της 
υγειονομικής περίθαλψης, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, αλλά όχι σε σχέση με την 
εκπαίδευση ή τα κοινωνικά πλεονεκτήματα· 

– όταν βασίζονται στη φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή: στον τομέα της απασχόλησης και σε 
άλλους τομείς της ζωής, χάρη στην οδηγία για τη φυλετική ισότητα του 2000. 

Η Οριζόντια Οδηγία θα είχε συμπληρώσει τα κενά και θα είχε εναρμονίσει την προστασία από τις 
διακρίσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, μετά από 10 έτη συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, η 
πρόταση έχει περιέλθει σε αδιέξοδο στο Συμβούλιο, και στην ΕΕ υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένης 
προστασίας από τις διακρίσεις σε όλους τους τομείς της ζωής. 

– Ποια μέτρα έχει λάβει μέχρι στιγμής η Επιτροπή για την απεμπλοκή της Οριζόντιας Οδηγίας στο 
Συμβούλιο; 

– Εκτός από την Οριζόντια Οδηγία, τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή για να ενισχύσει την 
προστασία από τις διακρίσεις στην ΕΕ και να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της 
ολοκληρωμένης προστασίας, σε ολόκληρη την ΕΕ, σε όλους τους τομείς της ζωής (εκτός της 
απασχόλησης); 

– Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει την εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη του 
δικαιώματος που διακηρύσσεται στον κοινωνικό πυλώνα, με βάση το οποίο όλοι οι πολίτες, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, δικαιούνται ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες; Ποια μέτρα 
λαμβάνει η Επιτροπή για να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες των υποεκπροσωπούμενων ομάδων; 
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