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1.

ΣΥΝΟΨΗ

Ένα σηµαντικό θέµα για την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Έτους για τα άτοµα µε αναπηρίες
2003 είναι η επίτευξη βιώσιµων αποτελεσµάτων πέρα από το 2003. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
µαζί µε όλους τους εµπλεκόµενους στο Ευρωπαϊκό Έτος εταίρους, επιθυµεί να βασιστεί στη
δυναµική και στα επιτεύγµατά του αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα νέες και σηµαντικές
προκλήσεις. Η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στην επίτευξη βιώσιµης και λειτουργικής
προσέγγισης στα θέµατα αναπηρίας στη διευρυµένη Ευρώπη. Θα αποτελέσει ένα σηµείο
αναφοράς και πλαίσιο για την ενίσχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις σχετικές
πολιτικές της ΕΕ, µε την υποστήριξη και την ενθάρρυνση πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.
Mε την παρούσα ανακοίνωση περιγράφονται αντίστοιχα οι µακρόπνοες πρωτοβουλίες της ΕΕ
που αποσκοπούν στην περαιτέρω ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες στο σύνολο µιας
διευρυµένης οικονοµίας και κοινωνίας της ΕΕ. Τρεις επιχειρησιακοί στόχοι αποτελούν το
επίκεντρο της προτεινόµενης προσέγγισης: επίτευξη της πλήρους εφαρµογής της οδηγίας
(2000/78/EΚ) για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, ενίσχυση της
ένταξης των θεµάτων αναπηρίας στις σχετικές κοινοτικές πολιτικές και βελτίωση της
πρόσβασης για όλους.
Ειδικότερα, µε την παρούσα ανακοίνωση εισάγεται ένα κυλιόµενο πολυετές σχέδιο δράσης
µε χρονικό ορίζοντα το 2010. Ο στόχος του σχεδίου δράσης είναι η ένταξη των θεµάτων
αναπηρίας στις σχετικές κοινοτικές πολιτικές και η ανάπτυξη συγκεκριµένων ενεργειών σε
καίριους τοµείς για την προώθηση της ενσωµάτωσης των ατόµων µε αναπηρίες. Ως εργαλείο
για την υποστήριξη της ένταξης των θεµάτων αναπηρίας στις βασικές πολιτικές της ΕΕ, η
Επιτροπή θα δηµοσιεύσει µια διετή έκθεση σχετικά µε τη γενική κατάσταση των ατόµων µε
αναπηρίες στη διευρυµένη ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις νέες εξελίξεις στα κράτη µέλη.
Ταυτόχρονα, η Επιτροπή προτείνει να ενισχύσει τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών
και των θεµελιωδών συντελεστών στο διάλογο πολιτικής προκειµένου να επιτευχθούν
εκτεταµένες και διαρκείς αλλαγές στο σύνολο της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Επειδή η απασχόληση παραµένει ο πιο σηµαντικός παράγοντας για την κοινωνική ένταξη, η
πρώτη φάση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την αναπηρία - που πρόκειται να
αναπτυχθεί το 2004 και το 2005 - θα επικεντρωθεί στη δηµιουργία των συνθηκών που
χρειάζονται για την προώθηση της απασχόλησης των ατόµων µε αναπηρίες και θα
καταστήσει ταυτόχρονα πιο προσιτή για αυτά την κανονική αγορά εργασίας σε όλη τη
διευρυµένη Ένωση. Αντίστοιχα, η πρώτη φάση αυτού του σχεδίου δράσης θα επικεντρωθεί
σε τέσσερις συγκεκριµένες ενέργειες προτεραιότητες που έχουν σχέση µε την απασχόληση:
–

πρόσβαση και παραµονή στην απασχόληση συµπεριλαµβανοµένης και της
καταπολέµησης των διακρίσεων·

–

διά βίου µάθηση εκπαίδευση για την υποστήριξη και αύξηση της
απασχολησιµότητας, της προσαρµοστικότητας, της προσωπικής ανάπτυξης και της
ενεργού ιδιότητας του πολίτη·

–

νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση των ατόµων µε αναπηρίες και συνεπώς για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση·

–

πρόσβαση στα δηµόσια κτίρια για να βελτιωθεί η συµµετοχή στο χώρο εργασίας και
η ένταξη στην οικονοµία και την κοινωνία.

3

Η διετής έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη γενική κατάσταση των ατόµων µε αναπηρίες
στη διευρυµένη Ευρώπη θα χρησιµεύσει ως βάση για τον εντοπισµό νέων προτεραιοτήτων
που πρέπει να εξεταστούν στις ακόλουθες φάσεις του σχεδίου δράσης υπό το φως του
αντίκτυπου των πολιτικών της ΕΕ στην κατάσταση των ατόµων µε αναπηρίες.
2.

TΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2.1.

Η γενική προσέγγιση της ΕΕ: στόχοι και µέσα

Η µακροχρόνια δέσµευση της ΕΕ απέναντι στους ανάπηρους πολίτες της συµβαδίζει µε τη
νέα προσέγγιση στην αναπηρία: η κοινωνία δεν θεωρεί πια τα άτοµα µε αναπηρίες ως
παθητικούς παραλήπτες αντισταθµιστικής αποζηµίωσης, η κοινωνία άρχισε να αναγνωρίζει
τα νόµιµα αιτήµατά τους για ίσα δικαιώµατα και να συνειδητοποιεί ότι η συµµετοχή
σχετίζεται άµεσα µε την ένταξη. Η συµβολή στη διαµόρφωση της κοινωνίας χωρίς κανέναν
αποκλεισµό αποτελεί συνεπώς το γενικό στόχο της ΕΕ: σε αυτό το πλαίσιο, η καταπολέµηση
των διακρίσεων και η προώθηση της συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρίες στην οικονοµία
και στην κοινωνία διαδραµατίζουν θεµελιώδη ρόλο.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων η Επιτροπή αναπτύσσει µια συνεκτική και
ολοκληρωµένη προσέγγιση η οποία χρησιµοποιεί ένα µείγµα εργαλείων. Στο πλαίσιο της
ραγδαίας οικονοµικής και κοινωνικής αναδιάρθρωσης, η Επιτροπή δεσµεύεται ιδιαίτερα να
χρησιµοποιήσει πλήρως τις µεθόδους εθελοντικής συνεργασίας που εξασφαλίζουν τη δέουσα
συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων: κράτη µέλη, κοινωνικοί εταίροι, κοινωνία των
πολιτών κ.τ.λ. Πρόκειται κυρίως για την ανοικτή µέθοδο συντονισµού στους τοµείς της
απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της διά βίου µάθησης οι οποίες είναι πολύ
σηµαντικές για τα άτοµα µε αναπηρίες και των οποίων οι κοινοί στόχοι µπορούν να
µεταφραστούν σε εθνικές πολιτικές και σε διαδεδοµένες ορθές πρακτικές.
• Προώθηση του σεβασµού της ποικιλοµορφίας µέσω των ατοµικών δικαιωµάτων
Η αναγνώριση και η προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες αποτελεί το
επίκεντρο των ενεργειών της ΕΕ. Το άρθρο 13 της συνθήκης ΕΚ παρέχει τη δυνατότητα στην
Κοινότητα να προτείνει νοµοθεσία µε στόχο την καταπολέµηση των διακρίσεων, µεταξύ
άλλων, για λόγους αναπηρίας. Έχει αναληφθεί ήδη δράση µέσω της οδηγίας της ΕΕ για την
ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία1 και ειδικότερα µέσω του προγράµµατος
για την καταπολέµηση των διακρίσεων της ΕΕ. Εξάλλου, ειδικά ο Χάρτης Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων προστατεύει τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και η προτεινόµενη
ενσωµάτωσή του στη µελλοντική συνθήκη της ΕΕ αποτελεί θεµελιώδη εξέλιξη. Ο Χάρτης
καθιστά τα πολιτικά, οικονοµικά και αστικά δικαιώµατα αδιαχώριστα από τα κοινωνικά
δικαιώµατα. Στα άρθρα του 21 και 26 καθορίζονται τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες.
Ειδικότερα στο άρθρο 26 αναγνωρίζεται ως θεµελιώδες δικαίωµα "το δικαίωµα των ατόµων
µε αναπηρίες να επωφελούνται από µέτρα που προορίζονται για την εξασφάλιση της
ανεξαρτησίας τους, της κοινωνικής και επαγγελµατικής ενσωµάτωσης και της συµµετοχής
στη ζωή της κοινότητας".
• Πιο προσβάσιµο περιβάλλον µέσω της εξάλειψης των φραγµών

1

Οδηγία του Συµβουλίου 2000/78/EΚ της 27ης Νοεµβρίου 2000, ΕΕ L 303 της 2ας ∆εκεµβρίου 2000.
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Η ΕΕ θεωρεί επίσης την αναπηρία ως ένα κοινωνικό κατασκεύασµα. Tο κοινωνικό µοντέλο
της αναπηρίας στην ΕΕ τονίζει τους περιβαλλοντικούς φραγµούς στην κοινωνία οι οποίοι
εµποδίζουν την πλήρη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρίες στην κοινωνία. Αυτοί οι
φραγµοί πρέπει να εξαλειφθούν µε βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής του Μαΐου 2000 µε
τίτλο "Για µία Ευρώπη χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες"2 που έχει
σηµαντικές συνέπειες στο τρόπο µε τον οποίο εξελίσσονται τώρα οι πολιτικές και η
νοµοθεσία σχετικά µε την αναπηρία. Τα θέµατα πρόσβασης και κινητικότητας
αντιµετωπίζονται τώρα µε βάση τις ίσες ευκαιρίες και το δικαίωµα συµµετοχής. Ειδικότερα,
έχει καταστεί σηµαντικό να εξασφαλιστεί η εξάλειψη των τεχνικών και νοµικών φραγµών για
την αποτελεσµατική συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρίες στην οικονοµία και την κοινωνία
που βασίζονται στη γνώση για να τους δοθεί η δυνατότητα να επωφεληθούν από το δυναµικό
της κοινωνίας της πληροφορίας.
• Ενθάρρυνση της ένταξης µέσω της απασχόλησης: η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την
Απασχόληση, τα διαρθρωτικά ταµεία και ο εκσυγχρονισµός της κοινωνικής
προστασίας
Η πρόσβαση στην απασχόληση είναι σηµαντική για την ενσωµάτωση των ατόµων µε
αναπηρίες στην οικονοµία και στην κοινωνία στο σύνολό τους. Η συµµετοχή στην αγορά
εργασίας επιτρέπει στους ανθρώπους να κερδίσουν τα απαραίτητα για τη ζωή τους και να
συµµετάσχουν πιο πλήρως στη ζωή. Επίσης δίνει πρόσθετη αξιοπρέπεια στα άτοµα και
µεγαλύτερο βαθµό ανεξαρτησίας. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση συµβάλλει
στη γενική µετατόπιση της έµφασης από τα ειδικά για την αναπηρία προγράµµατα προς µία
πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση. Οι ενεργείς πολιτικές των κρατών µελών που σχεδιάζονται
µε στόχο την καταπολέµηση της µαζικής ανεργίας µετατράπηκαν σε πιο εξατοµικευµένες
πολιτικές που χαράζονται για την αντιµετώπιση των αναγκών διαφόρων ατόµων,
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες οµάδες όπως είναι τα
άτοµα µε αναπηρίες. Tα κύρια προγράµµατα του Eυρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και η
κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL, που είναι τα κύρια χρηµατοδοτικά µέσα µε τα οποία η
Κοινότητα µεταφράζει σε δράση τους στόχους της όσον αφορά την απασχόληση των ατόµων
µε αναπηρίες, χρηµατοδοτούν ένα ευρύ φάσµα ενεργειών για την ενσωµάτωση των ατόµων
µε αναπηρίες στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή προσπαθεί να εξασφαλίσει συνεχή
και πιο εκτεταµένα δικαιώµατα παραµονής για εργαζόµενους µε αναπηρίες σε σύγκριση µε
άλλες κατηγορίες των διακινουµένων εργαζοµένων της ΕΕ.
Σύγχρονα συστήµατα κοινωνικής προστασίας είναι σηµαντικά για την παροχή της δέουσας
υποστήριξης σε άτοµα µε αναπηρίες, τα οποία δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν επαρκές
εισόδηµα από την εργασία και για την προώθηση της πρόσβασης στην απασχόληση για τους
αποκλεισµένους από την αγορά εργασίας που έχουν την ικανότητα να κερδίσουν τα
απαραίτητα για τη ζωή τους. Συνεπώς αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή κινήτρων
µε επιδόµατα σε σχέση µε την εργασία για να γίνει πιο ελκυστική η εργασία και να
υπερνικηθούν οι συνέπειες των "παροχών παγίδων". Αυτή η µετατόπιση από την
µακροπρόθεσµη εξάρτηση από τις παθητικές παροχές προνοίας σε ενεργητικά µέτρα της
αγοράς εργασίας, εάν προσαρµόζεται δεόντως στις ατοµικές καταστάσεις, θα έχει θετική
επίδραση στην οικονοµική κατάσταση των δικαιούχων καθώς και στην αυτοεκτίµησή τους.
Επίσης µπορεί να βελτιώσει τη δοµή και την ποιότητα των δηµοσίων δαπανών και να
συµβάλει στο να καταστούν µεσοπρόθεσµα πιο βιώσιµες.

2

COM(2000) 284 τελικό της 12.5.2000.
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Από την άποψη αυτή, ο τοµέας των επιχειρήσεων διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην
προώθηση της καλύτερης ενσωµάτωσης, προς όφελος τόσο των ίδιων των εταιρειών όσο και
των αναπήρων εργαζοµένων και πελατών. Σήµερα αναπτύσσονται στρατηγικές προοδευτικής
ενσωµάτωσης, ενώ οι εταιρείες θεωρούν ότι τα έξοδα που προκύπτουν από τις
αναπροσαρµογές στο χώρο εργασίας και στα αγαθά και στις υπηρεσίες είναι από τη φύση
τους µεταβατικά. Η Επιτροπή από την πλευρά της είναι πρόθυµη να υποστηρίξει τις
προσπάθειες για να αναγνωριστούν ευρύτερα τα στρατηγικά οικονοµικά οφέλη σχετικά µε
την ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες στην αγορά εργασίας.
• Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης και καταπολέµηση της περιθωριοποίησης:
η διαδικασία της ευρωπαϊκής κοινωνικής ένταξης
Στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας, η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών για
τα άτοµα µε αναπηρίες υπερβαίνει την ενσωµάτωση µέσω της απασχόλησης. Σχετικά µε
αυτό, η νέα διαδικασία κοινωνικής ενσωµάτωσης, η οποία άρχισε µε πρωτοβουλία του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Νίκαιας µε βάση την ανοικτή µέθοδο συντονισµού, έχει το
δυναµικό να βοηθήσει τα κράτη µέλη στην πιο αποτελεσµατική καταπολέµηση της
περιθωριοποίησης των αναπήρων ατόµων εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν αποκλείονται
οι πιο ευάλωτες οµάδες από την πρόσβαση σε βασικά δικαιώµατα, υπηρεσίες και πόρους.
Μετά την εξέταση του δεύτερου γύρου των εθνικών σχεδίων δράσης για το 2003-2005, η
Επιτροπή εκπονεί νέα κοινή έκθεση προς έγκριση στο πλαίσιο των προετοιµασιών για το
εαρινό Συµβούλιο του 2004. Επιπλέον η Επιτροπή θα συµµετάσχει ενεργά στο πλαίσιο της
επιτροπής κοινωνικής προστασίας, στη θέσπιση κατάλληλων δεικτών για τη µέτρηση της
προόδου προς την εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
• Ενίσχυση της ικανότητας δράσης και βελτίωση των κοινωνικών δοµών που
υποστηρίζουν τη συµµετοχή: ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στους σχετικούς
τοµείς πολιτικής
Η υποστήριξη των ατόµων µε αναπηρίες ώστε να αποτελέσουν αναπόσπαστο τµήµα της
οικονοµίας και της κοινωνίας ως σύνολο σηµαίνει συµµετοχή στα κοινά για όλους όσους
µπορούν και σε κάθε τοµέα όπου αυτό είναι δυνατόν - παρά διαχωρισµός σε ειδικές ρυθµίσεις
αναπηρίας. Η ένταξη στα κοινά απαιτεί καλά πληροφορηµένη χάραξη πολιτικής και ευρεία
συµµετοχή στη διαδικασία πολιτικής για να εξασφαλιστεί ότι τα άτοµα µε αναπηρίες και οι
διαφορετικές τους ανάγκες και εµπειρίες, αποτελούν τον πυρήνα της χάραξης πολιτικής κάθε
φορά που έχει αντίκτυπο, άµεσα ή έµµεσα, στη ζωή τους.
Πρέπει να σηµειωθεί ιδίως ότι τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης καλούνται τώρα να
δώσουν νέα σηµασία στο στόχο να έχουν τη δυνατότητα οι ηλικιωµένοι και/ή τα άτοµα µε
αναπηρίες να συνεχίσουν να διάγουν ενεργό, υγιή και ανεξάρτητο βίο και σε µεγάλη ηλικία.
Πρέπει να δοθεί έµφαση στις προληπτικές στρατηγικές συµπεριλαµβανοµένης και της
υγιεινότερης διατροφής και της φυσικής και διανοητικής δραστηριότητας, αρχίζοντας ήδη µε
τον τρόπο ζωής των νέων και των µεσηλίκων. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο ενέκριναν κοινή
έκθεση σχετικά µε την υποστήριξη εθνικών στρατηγικών για το µέλλον της υγειονοµικής
περίθαλψης και της φροντίδας των ηλικιωµένων στις 10 Μαρτίου 20033, στην οποία
ορίζονται οι βάσεις για περαιτέρω πολιτική συνεργασία γύρω από τρεις θεµελιώδεις στόχους:
πρόσβαση για όλους, ποιότητα και οικονοµική βιωσιµότητα των συστηµάτων υγειονοµικής
περίθαλψης. Έως την άνοιξη του 2004, η Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση στην οποία
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καθορίζονται προτάσεις για περαιτέρω συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, οι οποίες θα
είναι µία ευκαιρία για την ένταξη των θεµάτων αναπηρίας στο σηµαντικό αυτό τοµέα.
2.2.

∆εδοµένα και τάσεις

Η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη συµβολή των ατόµων µε αναπηρίες στην κοινωνία
αποτελεί σηµαντική πτυχή της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ζητήµατα της
µέτρησης είναι συνεπώς σηµαντικά στο πλαίσιο αυτό. Το έργο αυτό δεν είναι εύκολο. Οι
ορισµοί και τα κριτήρια για τον καθορισµό της αναπηρίας καθορίζονται σήµερα στην εθνική
νοµοθεσία και στις διοικητικές πρακτικές και διαφέρουν σε όλα τα σηµερινά κράτη µέλη
ανάλογα µε τις αντιλήψεις και τις προσεγγίσεις για την αναπηρία. Μια συγκριτική µελέτη που
ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή4 απεικονίζει τις διαφορές µεταξύ των ατόµων µε
αναπηρίες καθώς και τους πολλούς και διάφορους ορισµούς της έννοιας της αναπηρίας. Οι
διαφορές αυτές αποτελούν εµπόδιο για τη συλλογή συγκρίσιµων και οµαδοποιηµένων
δεδοµένων· η έκθεση αποδεικνύει επίσης ότι υπάρχει ανάγκη δράσης όσον αφορά την
ανταλλαγή πληροφοριών και την εξαγωγή διδαγµάτων για τη βελτίωση των πολιτικών στον
τοµέα αυτόν.
Μία δυνατότητα είναι να εξεταστούν τα αποτελέσµατα των ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν
σε επίπεδο ΕΕ. Οι ενοποιηµένοι αριθµοί της έρευνας Πάνελ Νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας µε βάση τη δήλωση αναπηρίας που κάνουν οι ίδιοι οι ερωτώµενοι φαίνονται να
είναι αρκετά σταθεροί κατά τη διάρκεια όλων των ετών. ∆είχνουν ότι το 14,5% του
πληθυσµού της ΕΕ σε ηλικία εργασίας (δηλ. ηλικίας µεταξύ 16 και 64 ετών) δηλώνουν
κάποια µορφή αναπηρίας.5 Αυτό σηµαίνει ότι σχεδόν 15% των γυναικών (ηλικίας 16-64
ετών) και 14% των ανδρών (ηλικίας 16-64 ετών) δηλώνουν είτε µια µέτριου ή σοβαρού
βαθµού αναπηρία. Για 14 κράτη µέλη6, το ποσοστό αντιστοιχεί σε περίπου 26 εκατοµµύρια
άτοµα σε ηλικία εργασίας. Στις 10 υποψήφιες χώρες, αναφέρεται ότι 25% του πληθυσµού7
υφίσταται κάποια µορφή αναπηρίας. Αυτοί οι αριθµοί αποδεικνύουν σαφώς ότι τα άτοµα µε
αναπηρίες δεν είναι µειονότητα. Συνεπώς το θέµα της ένταξης των ατόµων µε αναπηρίες
πρέπει να θεωρηθεί ως ένα θέµα ανησυχίας για το σύνολο της κοινωνίας το οποίο και απαιτεί
τη συµβολή όλων µας.
Αυτοί οι αριθµοί προβάλλουν επίσης δύο σηµαντικά θέµατα. Πρώτον, υπάρχει συσχέτιση
µεταξύ ηλικίας και αναπηρίας. Σήµερα το 63% των ατόµων µε αναπηρίες είναι ηλικίας άνω
των 45 ετών και το ποσοστό την αναπηρίας είναι πιθανόν να αυξηθεί, εφόσον πολλοί
άνθρωποι αναπτύσσουν αναπηρίες σε µεγαλύτερη ηλικία. 20% των ατόµων ηλικίας µεταξύ
60 και 64 έχουν µια σοβαρή αναπηρία· 17,1% δηλώνουν αναπηρία µέτριου βαθµού, ενώ
µόνον το 6,3% αυτών που δεν δηλώνουν αναπηρία ανήκουν στην οµάδα ηλικίας 60-648. Οι
δηµογραφικές τάσεις παρουσιάζουν καλύτερη υγειονοµική περίθαλψη για άτοµα µε
αναπηρίες καθώς και µεγαλύτερο προσδόκιµο ζωής. Είναι συνεπώς σαφές ότι ο αριθµός των
ατόµων µε αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται - και θα συνεχίσει να αυξάνεται ως συνέπεια της γήρανσης του πληθυσµού. Όλα αυτά τονίζουν την ανάγκη για αύξηση των
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ευκαιριών για όλους στον τοµέα της προσβασιµότητας, µε τη χρήση γενικών λύσεων που
διατυπώνονται κυρίως µε την αρχή «Σχεδιασµός για όλους» (Design for All).
∆εύτερον, οι αριθµοί παρουσιάζουν ένα σηµαντικό ανεκµετάλλευτο δυναµικό για την
ανάπτυξη της οικονοµικής µεγέθυνσης. Μόνον το 42% των ατόµων µε αναπηρίες έχουν
απασχόληση σε σύγκριση µε σχεδόν το 65% των ατόµων χωρίς αναπηρία και 52% των
αναπήρων ατόµων είναι οικονοµικά ανενεργοί, σε σύγκριση µε µόνον το 28% των µη
αναπήρων9. Μολονότι η αναπηρία παραµένει σηµαντικό εµπόδιο για την ένταξη µέσω της
εργασίας, οι αριθµοί αυτοί απεικονίζουν το µέγεθος του έργου. Με την εξάλειψη των
φραγµών στην αγορά εργασίας θα είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν ευκαιρίες.
2.3.

Κύρια επιτεύγµατα της ΕΕ µέχρι τώρα

• Συµβολή στην εξάλειψη των διακρίσεων µε τη χρήση του άρθρου 13 της συνθήκης
Με βάση την πρόταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο ενέκρινε στις 27 Νοεµβρίου 2000 την
οδηγία 2000/78/EΚ10,"για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην
απασχόληση και την εργασία". Η οδηγία απαγορεύει τυχόν διακρίσεις, άµεσες ή έµµεσες, για
λόγους θρησκείας ή πίστης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Όσον αφορά
την αναπηρία, η οδηγία αυτή αναγνωρίζει ότι η έλλειψη πρόβλεψης εύλογων προσαρµογών
στο χώρο εργασίας µπορεί να αποτελεί διάκριση. Από πρακτική άποψη στις 'εύλογες
προσαρµογές' περιλαµβάνονται µέτρα για την αναπροσαρµογή του χώρου εργασίας
µεµονωµένων εργαζοµένων µε αναπηρία, π.χ. µε την προσαρµογή των χώρων και του
εξοπλισµού, καθώς και του ωραρίου εργασίας κλπ., για να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους
στην απασχόληση. Τα κράτη µέλη πρέπει να µεταφέρουν τις διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό
δίκαιο έως το ∆εκέµβριο του 2003. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν για άλλα
τρία έτη της µεταφορά της οδηγίας όσον αφορά τις διατάξεις της για την αναπηρία και την
ηλικία.
Το πρόγραµµα κοινοτικής δράσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων (2001-2006)11 έχει
ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη µέλη στην καταπολέµηση των διακρίσεων. Παρέχει τη
δυνατότητα στην Επιτροπή να χρηµατοδοτήσει ορισµένες δραστηριότητες για την
καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, όπως τη δηµιουργία δικτύων και εταιρικών
σχέσεων, προεδρικές συνδιασκέψεις, εθνικές ηµερίδες πληροφόρησης που διοργανώνονται
από τα κράτη µέλη για την αύξηση της ενηµέρωσης σχετικά µε τις εξελίξεις στον τοµέα της
αναπηρίας, εκστρατείες, µελέτες, κ.λπ.., επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη µέγιστη εµπλοκή των
ίδιων των ατόµων µε αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν. Με το
πρόγραµµα συγχρηµατοδοτούνται επίσης τα έξοδα λειτουργίας διαφόρων ΜΚΟ ευρωπαϊκού
επιπέδου που εκπροσωπούν άτοµα µε αναπηρίες, όπως το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αναπηρίας
(European Disability Forum - EDF), κ.λπ..
• Προώθηση των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες σε επίπεδο Ηνωµένων Εθνών
και µέσω της συνεργασίας για την ανάπτυξη της ΕΚ

9

10
11

Μελέτη µε θέµα "Η κατάσταση απασχόλησης των ατόµων µε αναπηρίες στην ΕΕ", Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, 2001. Πηγή δεδοµένων:
Πάνελ Νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 1996.
Επίσηµη Εφηµερίδα, L 303, 2.12.2000.
Απόφαση του Συµβουλίου 2000/750/EΚ της 27ης Νοεµβρίου 2000, ΕΕ L 303 της 2ας ∆εκεµβρίου
2000.

8

Η Επιτροπή υποστηρίζει τις παγκόσµιες προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτοµα µε
αναπηρίες απολαµβάνουν πλήρως και ισοµερώς τα ανθρώπινα δικαιώµατα, κυρίως µέσω της
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων για τα άτοµα µε αναπηρίες. Αναγνωρίζοντας ότι τα διεθνή ανθρώπινα
δικαιώµατα πρέπει να προσαρµόζονται στις καταστάσεις που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε
αναπηρίες, η πρωτοβουλία αυτή είναι σύµφωνη µε την κοινοτική προσέγγιση στην αναπηρία,
η οποία βασίζεται στα δικαιώµατα του ανθρώπου. Αυτά πραγµατοποιούνται µε βάση το
άρθρο 13 της συνθήκης ΕΚ, που παρέχει στην Κοινότητα τη δυνατότητα να αναλαµβάνει
πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας. Η Επιτροπή έχει
λάβει θετική στάση απέναντι στο εργαλείο αυτό και συµβάλει ενεργά στην ανάπτυξή του.
Τον Ιανουάριο 2003 εξέδωσε ανακοίνωση µε τίτλο "Για ένα νοµικά δεσµευτικό µέσο των
Ηνωµένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των δικαιωµάτων και της
αξιοπρέπειας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες"12. Με την ανακοίνωση αυτή καθορίζεται η
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εργαλείο αυτό και εξηγείται γιατί είναι
απαραίτητη η ενεργός συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην ανάπτυξή του. Ιδίως, η
Επιτροπή ζήτησε οδηγίες διαπραγµάτευσης επειδή ένα µέρος της Σύµβασης αφορά την
καταπολέµηση των διακρίσεων, τοµέας που ανήκει στην αρµοδιότητα της Κοινότητας µετά
τη συνθήκη του Άµστερνταµ και το άρθρο 13. Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την
ανακοίνωση της Επιτροπής και θεωρεί κυρίως ότι η έγκριση µιας θεµατικής διεθνούς
σύµβασης σχετικά µε τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες θα ενισχύσει την προβολή του
θέµατος της αναπηρίας στο σηµερινό σύστηµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θα διευθετήσει
τις διαφορές που συνεπάγεται η αναπηρία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τις αντιπροσωπείες της ΕΚ στις αναπτυσσόµενες
χώρες να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλισθεί ότι η αναπηρία
αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο της συνεργασίας ανάπτυξης. Σχετικό σηµείωµα καθοδήγησης
σχετικά µε το ζήτηµα αυτό έχει αποσταλεί σε όλες τις αντιπροσωπείες.
• Προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας
Σηµαντικές συνέπειες για την κινητικότητα των ατόµων µε αναπηρίες και για την ικανότητά
τους να επωφεληθούν από µία εκ των θεµελιωδών ελευθεριών της συνθήκης ανακύπτουν από
την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Αυτή η ελευθερία καθίσταται ακόµη πιο
σηµαντική σε µια διευρυµένη Ένωση µε 25 κράτη µέλη και στο πλαίσιο της αυξανόµενης
παγκοσµιοποίησης των οικονοµιών και των κοινωνιών. Η Επιτροπή έχει ήδη δεσµευτεί να
αναθεωρήσει την τρέχουσα εξαίρεση των παροχών αναπηρίας από τις διατάξεις για τη
δυνατότητα εξαγωγής του κανονισµού EΟΚ 1408/71 µε στόχο να µειωθεί ο αριθµός αυτών
των παροχών, η εξαγωγή των οποίων δεν επιτρέπεται σήµερα.
• Προετοιµασία για τη διεύρυνση
Οι υποψήφιες χώρες για να γίνουν µέλη της Ένωσης πρέπει να ενσωµατώσουν στις πολιτικές
και στις πρακτικές τους τα κοινωνικά "κεκτηµένα" της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε
αυτό, η κατάσταση των ατόµων µε αναπηρίες αξιολογήθηκε το 2001 και το 2002 στο πλαίσιο
των τακτικών εκθέσεων. Το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρίες 2003 έδωσε τη
δυνατότητα στις υποψήφιες χώρες να λάβουν µέρος όσο το δυνατόν περισσότερο στις
δραστηριότητες του Έτους. Ωστόσο, η ανάγκη να αποκτηθεί γνώση σχετικά µε την
κατάσταση και να εντοπιστούν οι γενικές ανάγκες των ατόµων µε αναπηρίες στις
προσχωρούσες και τις υποψήφιες χώρες εξακολουθεί να έχει ζωτική σηµασία. Αυτό θα έχει
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σηµαντικές συνέπειες για την ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσµατικών στρατηγικών για
την αναπηρία, κυρίως όσον αφορά την παροχή συστηµάτων υποστήριξης και κοινοτικών
υπηρεσιών φροντίδας προσαρµοσµένων στις ειδικές συνθήκες κάθε χώρας. Η Επιτροπή
άρχισε ήδη µια µελέτη για την ανάλυση της κατάστασης των ατόµων µε αναπηρίες σε
θεραπευτικά ιδρύµατα στα κράτη µέλη της ΕΕ και στις προσχωρούσες και υποψήφιες χώρες
στην οποία θα ληφθούν επίσης υπόψη και οι πτυχές των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Επιπλέον,
µε την ανοικτή µέθοδο συντονισµού που εφαρµόζεται σήµερα στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική
για την Απασχόληση καθώς και µε την ευρωπαϊκή διαδικασία κοινωνικής ένταξης θα
υποστηριχθούν οι διαδικασίες µάθησης και θα καταστεί δυνατή η ανάπτυξη κατάλληλων
προσεγγίσεων προς την επίτευξη των κοινών στόχων της ΕΕ.
Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αναπηρίας δεσµεύτηκαν επίσης από κοινού σε ένα
σχέδιο δηµιουργίας ικανότητας για οργανώσεις ατόµων µε αναπηρίες στις προσχωρούσες και
υποψήφιες χώρες το οποίο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Phare. Πρόκειται για ένα
σηµαντικό τοµέα εργασίας που θα διευκολύνει σηµαντικά τη διαδικασία διεύρυνσης σε
σχέση µε την αναπηρία µε τη βελτίωση της κατανόησης µεταξύ των ενδιαφεροµένων κύκλων
σε όλα τα επίπεδα. Η έναρξη διαλόγου µε τους διάφορους ενδιαφερόµενους κύκλους για να
εντοπιστούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες συνεργασίας ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τη
δηµιουργία εταιρικών σχέσεων µεταξύ των υποψηφίων χωρών και των οµολόγων τους στην
ΕΕ και των σχεδίων, θα συµβάλει σηµαντικά στη διάδοση των αποτελεσµάτων του σχεδίου
αυτού. Αυτός ο διάλογος θα βασιστεί στην πρόοδο που σηµειώθηκε για την παροχή της
δυνατότητας σε άτοµα µε αναπηρίες να εµπλακούν στις διαδικασίες λήψης πολιτικών
αποφάσεων που έχουν αντίκτυπο στη ζωή τους. Τέλος, η συµµετοχή σε προγράµµατα
κοινοτικής δράσης αποτελεί χρήσιµη προετοιµασία για την ένταξη. Σε ορισµένους τοµείς, οι
προσχωρούσες και υποψήφιες χώρες κλήθηκαν από το 2002 και µετά να συµµετάσχουν στα
προγράµµατα της ΕΕ που έχουν σχέση µε την προώθηση της απασχόλησης, την
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και των διακρίσεων, τη βελτίωση της
πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και την προώθηση της ισότητας των δύο
φύλων.
2.4.

Η ώθηση που δηµιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε
Αναπηρίες 2003

Η ΕΕ, για να ενισχύσει τη δέσµευσή της και να ευαισθητοποιήσει σχετικά µε τα θέµατα
αναπηρίας γενικότερα, αποφάσισε να ανακηρύξει το έτος 2003 ως το Ευρωπαϊκό Έτος των
Ατόµων µε Αναπηρίες (EEAA). Tο σχέδιο για το Ευρωπαϊκό Έτος που αναπτύχθηκε από την
Επιτροπή και τα κράτη µέλη προσέφερε στα άτοµα µε αναπηρίες σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο µια µοναδική ευκαιρία να προβάλλουν τα θέµατα που τα αφορούν και να
συµβάλλουν στον εντοπισµό των προτεραιοτήτων πολιτικής και την ενθάρρυνση ειδικών
ενεργειών. Tο Έτος διαµορφώθηκε ως λαϊκή εκστρατεία, βασισµένη στη συσπείρωση των µη
κυβερνητικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτοµα µε αναπηρίες, όπως είναι το
Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αναπηρίας και οι οργανώσεις αναπηρίας σε εθνικό επίπεδο· στη
δέσµευση της δηµόσιας διοίκησης· στους κοινωνικούς εταίρους, την εταιρική υποστήριξη και
τις οργανώσεις των παροχέων υπηρεσιών. Το EEAA συνεπώς είχε τη δυνατότητα να
κινητοποιήσει την κοινωνία της ΕΕ στο σύνολό της. Ειδική µνεία πρέπει να γίνει στη
σηµαντική δέσµευση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο διοργάνωσε
κυρίως ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόµων µε Αναπηρίες, της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και επίσης των διεθνών οργανώσεων
όπως είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης κ.λπ.
Tο ίδιο το EEAA σχεδιάστηκε ως µια διαδικασία χωρίς αποκλεισµούς και διαρθρώθηκε µε
µοναδικό τρόπο έτσι ώστε τα ίδια τα άτοµα µε αναπηρίες ήταν σε θέση να συµβάλουν στον
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ορισµό της έννοιας του Έτους και οι οργανώσεις τους διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στη
διαµόρφωση της εκστρατείας σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, µέσω της εµπλοκής τους
σε εθνικούς φορείς συντονισµού, του σχεδιασµού των θεµελιωδών µηνυµάτων του EEAA,
της επιλογής του λογοτύπου του και του συνθήµατός του, κ.λπ. Χιλιάδες εκδηλώσεις
πραγµατοποιήθηκαν σε όλες τις συµµετέχουσες χώρες για την προώθηση των δικαιωµάτων
των ατόµων µε αναπηρίες και την αύξηση της ενηµέρωσης σχετικά µε τους φραγµούς που
αντιµετωπίζουν καθηµερινά στην κοινωνία. Ενέργειες πραγµατοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο µε τη συµµετοχή πολλών και
διαφορετικών ενδιαφεροµένων κύκλων: άτοµα µε αναπηρίες, οι οικογένειές τους και οι
οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, άτοµα χωρίς αναπηρίες, υπεύθυνοι για τη λήψη
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, οι κοινωνικοί εταίροι και οι σχετικοί ενδιαφερόµενοι από το
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.
Μέσω των πολλών διασκέψεων και δηµοσίων συζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε όλη
την Ευρώπη και καλύφθηκαν συχνά από τον τύπο και προβλήθηκαν στο διαδίκτυο, το
Ευρωπαϊκό Έτος προσέφερε µια µοναδική ευκαιρία στα άτοµα µε αναπηρίες και στις
οργανώσεις που σχετίζονται µε την αναπηρία σε όλα τα επίπεδα να προωθήσουν τα
δικαιώµατα και την πλήρη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρίες στην κοινωνία και την
οικονοµία. Οι συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν απέδειξαν ότι τα άτοµα µε αναπηρίες σε
όλη την ΕΕ έχουν πολλές κοινές ανησυχίες και πάνω από όλα, ότι αυτά τα θέµατα
προβληµατίζουν όλη την κοινωνία στο σύνολό της. Πρόκειται κυρίως για το στιγµατισµό και
τον κοινωνικό αποκλεισµό, την ανάγκη για µεγαλύτερη ενίσχυση, κινητικότητα και
πρόσβαση, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δέουσα περίθαλψη. Τονίστηκαν επίσης η
κατάσταση των παιδιών µε αναπηρίες, οι πολλαπλές διακρίσεις των γυναικών µε αναπηρίες13,
ο ρόλος των οικογενειών στο χειρισµό της αναπηρίας και η ειδική κατάσταση των νέων
ατόµων µε αναπηρίες .
Στο πλαίσιο των ενεργειών υπέρ των νέων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηµατοδότησε ένα
συνέδριο που διοργάνωσε η ελληνική προεδρία µε τίτλο "Μια Ευρώπη χωρίς φραγµούς για
τους νέους" στα πλαίσια του οποίου συγκεντρώθηκαν 150 νέοι για να συζητήσουν τα θέµατα
του Λευκού Βιβλίου για τη Νεολαία (συµµετοχή, ενηµέρωση, εθελοντικό έργο)14.
Επίσης φαίνεται ότι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην
εξάλειψη των στερεοτύπων όσον αφορά τα άτοµα µε αναπηρίες. Η ελληνική Προεδρία, σε
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρίες,
διοργάνωσε ένα συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Έτος σχετικά µε αυτό το σηµαντικό θέµα. Από
αυτή προέκυψε µια "Ευρωπαϊκή ∆ήλωση για τα Μέσα Ενηµέρωσης και την Αναπηρία" που
εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2003. Η απόφαση λήφθηκε επίσης για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού
δικτύου σχετικά µε τα µέσα ενηµέρωσης και την αναπηρία έτσι ώστε να εξακολουθήσει να
βελτιώνεται η εικόνα των ατόµων µε αναπηρίες στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα επίπεδα
απασχόλησης και η πρόσβαση στα µέσα ενηµέρωσης.
Η εξαιρετική κινητοποίηση των ενδιαφερόµενων κύκλων µέσω του Έτους απέδειξε την
ευρεία επιθυµία για να επιταχυνθεί η επίτευξη της ισότητας των ευκαιριών και το EEAA
εισήγαγε νέα πολιτική ώθηση για τη µεγαλύτερη ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρίες.
Εκτός από τη µεταφορά της οδηγίας ΕΚ για τη θέσπιση γενικού πλαισίου ίσης µεταχείρισης
στην απασχόληση και την εργασία, ανακοινώθηκαν νέες πολιτικές εξελίξεις και

13

14

Ένα σηµαντικό συνέδριο µε θέµα "Γυναίκες και Αναπηρία " πραγµατοποιήθηκε στη Βαλένθια
(Ισπανία) το 2003.
http://www.edf-feph.org/en/policy/y_pol.htm
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πραγµατοποιούνται σήµερα στα κράτη µέλη. Αυτές δεν αφορούν µόνον την ενηµέρωση των
υφιστάµενων νόµων και την ψήφιση νέων, αλλά επίσης προωθούν νέες προσεγγίσεις,
καινοτόµες µεθόδους και θετικά µέτρα. Ιδού µερικά παραδείγµατα:
•

Η Γαλλία αναθεωρεί τους νόµους της του 1975 περί αποζηµίωσης και κοινωνικής
κάλυψης και πρόκειται να λάβει επίσης µέτρα για την πρόσβαση σε ορισµένες
υπηρεσίες.

•

Η Ισπανία έχει εκπονήσει ένα ειδικό σχέδιο δράσης για τα άτοµα µε αναπηρίες
(2003- 2007)· ένα νέο εθνικό σχέδιο για την πρόσβαση (2004-2012)· ένα σχέδιο
για την απασχόληση για άτοµα µε αναπηρίες. Η Ισπανία θα θεσπίσει επίσης δύο
νέους νόµους: για την ισότητα των ευκαιριών και την καταπολέµηση των
διακρίσεων και ένα για τα οικονοµικά και τα κληρονοµικά δικαιώµατα των
ατόµων µε αναπηρίες.

•

Η Γερµανία εφαρµόζει το νέο νόµο για την ίση µεταχείριση των ατόµων µε
αναπηρίες παράλληλα µε την εκτενέστερη υλοποίηση της προηγούµενης
νοµοθεσίας πλαισίου.

•

Η Ελλάδα εκπονεί ένα σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη έως το 2006,
Επιπλέον, ενόψει των Παραολυµπιακών Αγώνων το 2004 (Αθήνα), η κυβέρνηση
αναλαµβάνει ένα σύνολο πρακτικών βελτιώσεων και θεσµικών µεταρρυθµίσεων
για τα άτοµα µε αναπηρίες.

•

Η Πορτογαλία σκοπεύει να παρουσιάσει νέα βασική και γενική νοµοθεσία
σχετικά µε την αναπηρία και αποκατάσταση, αναθεωρεί τα επιδόµατα για άτοµα
µε αναπηρίες και προετοιµάζει στρατηγικό πρόγραµµα αναπηρίας για το 20042011.

•

Οι Κάτω Χώρες αναπτύσσουν σχέδια δράσης για τις πολιτικές αναπηρίας. Ένας
νέος νόµος για την ίση µεταχείριση αναµένεται να τεθεί σε ισχύ έως τα τέλη του
2003.

•

Η Ιταλία εργάζεται επί της ανάπτυξης πλεονεκτηµάτων για τις οικογένειες µε
άτοµα µε αναπηρίες προσπαθεί να διευκολύνει την αξιολόγηση των αναπηριών
για διοικητικούς σκοπούς. Το ιταλικό Κοινοβούλιο συζητά ένα κυβερνητικό
νοµοσχέδιο σχετικά µε την ηλεκτρονική πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους καθώς
και ένα σχέδιο νόµου σχετικά µε την κηδεµονία.

•

Η Φινλανδία ενέκρινε νέο κυβερνητικό σχέδιο και παρήγαγε έναν οδηγό για να
βοηθά τα άτοµα µε αναπηρίες να αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους
και τις καταστάσεις στις οποίες γίνονται διακρίσεις.

•

Η Σουηδία έχει, σύµφωνα µε το εθνικό σχέδιό της για τις πολιτικές σχετικά µε
την αναπηρία εφαρµόσει κατευθυντήριες γραµµές πρόσβασης στις εθνικές αρχές,
ένα εθνικό πρόγραµµα για τη βελτίωση των ικανοτήτων παροχής απαντήσεων
των δηµοσίων λειτουργών και των εκλεγµένων αντιπροσώπων.

•

Η Ιρλανδία θα δηµοσιεύσει νέο γενικό νόµο σχετικά µε την αναπηρία ο οποίος
θα περιέχει διατάξεις για την αξιολόγηση ανεξάρτητων αναγκών και
δηµοσιεύτηκε νόµος για την εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρίες.
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•

Tο ΗΒ εφάρµοσε κανονισµούς για την υλοποίηση της οδηγίας ΕΚ/2000/78 και τα
τελικά µέρη του νόµου για τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας τον Οκτώβριο του
2004. Το ΗΒ σχεδιάζει να εισαγάγει ένα νοµοσχέδιο εφέτος για την περαιτέρω
επέκταση της νοµοθεσίας για την αναπηρία.

•

Το Λουξεµβούργο ψήφισε νέο νόµο τον Ιούλιο 2003 σχετικά µε τους
κανονισµούς για το εργατικό δυναµικό όσον αφορά άτοµα µε αναπηρίες και τη
δηµιουργία εισοδήµατος για τα άτοµα µε σοβαρές αναπηρίες.

•

Η Αυστρία εξέδωσε αναλυτική δηµοσίευση σχετικά µε την κατάσταση των
ατόµων µε αναπηρίες και προετοιµάζει νέο νόµο περί ίσης µεταχείρισης των
ατόµων µε αναπηρίες

•

Το Βέλγιο ενέκρινε πρόσφατα νόµο για την καταπολέµηση των διακρίσεων, ο
οποίος θα υλοποιηθεί ιδίως µέσω του κέντρου των ίσων ευκαιριών και µε την
υποστήριξη των οµοσπονδιακών οργάνων µε εδαφικές αρµοδιότητες για την
ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρίες.

•

Η ∆ανία εκπόνησε ένα σχέδιο δράσης για τα άτοµα µε αναπηρίες και εξασφάλισε
προϋπολογισµό για τη δηµιουργία 800 έως 1.200 νέων θέσεων για άτοµα µε
αναπηρίες κατά τα επόµενα δύο χρόνια που θα τους επιτρέψει να εγκαταλείψουν
τα ιδρύµατα.

Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Έτος αποτέλεσε το εφαλτήριο για τα κράτη µέλη ώστε να δώσουν
ώθηση στις νέες πολιτικές εξελίξεις προς την επίτευξη των ίσων ευκαιριών για τα άτοµα µε
αναπηρίες, προκαλώντας µια οριστική στροφή σε προληπτικά µέτρα για τα άτοµα µε
αναπηρίες θέτοντας ταυτόχρονα τα θεµέλια µιας µελλοντικής µακροπρόθεσµης δράσης. Σε
επίπεδο ΕΕ επίσης, το Ευρωπαϊκό Έτος έδρασε ως µοχλός για την προώθηση ορισµένων
σηµαντικών πρωτοβουλιών πολιτικής σε βασικούς τοµείς που συνδέονται µε την άρση
φραγµών για την ενσωµάτωση. Ειδικότερα, η Επιτροπή συγκρότησε µια οµάδα ανεξάρτητων
εµπειρογνωµόνων σχετικά µε το θεµελιώδες ζήτηµα της πρόσβασης στο δοµηµένο
περιβάλλον, η έκθεση της οποίας προώθησε ορισµένες συστάσεις.
2.5.

Στρατηγικοί στόχοι για το µέλλον

Ο σηµαντικότερος στόχος της Επιτροπής για τα επόµενα έτη θα είναι η ενίσχυση των ίσων
ευκαιριών για τα άτοµα µε αναπηρίες. Με τον τρόπο αυτό θα δηµιουργηθεί µια διαρκής
δυναµική για την πλήρη ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες στην κοινωνία και παράλληλα η
διαµόρφωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού οικοδοµήµατος µε τρόπο ώστε να παρέχει
πραγµατική ισότητα ευκαιριών.
Οι περισσότερες ενέργειες στον τοµέα της αναπηρίας ανήκουν κατ' αρχήν στην αρµοδιότητα
των κρατών µελών και πραγµατοποιούνται πάρα πολύ αποτελεσµατικά σε εθνικό επίπεδο.
Συνεπώς, ο στρατηγικός στόχος της Επιτροπής πρέπει να επιτευχθεί µε τρεις
συµπληρωµατικούς και αµοιβαία υποστηριζόµενους λειτουργικούς στόχους, αξιοποιώντας
πλήρως την ικανότητα της Επιτροπής να ενεργεί µε τρόπο που µεγιστοποιεί τη συµβολή της
ΕΕ. Αυτοί οι λειτουργικοί στόχοι είναι:
• Επίτευξη της πλήρους εφαρµογής της οδηγίας για την ίση µεταχείριση στην
απασχόληση και στην εργασία και έναρξη της συζήτησης για τη µελλοντική
στρατηγική για την καταπολέµηση των διακρίσεων
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Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τη µεταφορά των νοµοθετικών διατάξεων σχετικά µε τις
διακρίσεις στα κράτη µέλη και στις υπό ένταξη χώρες εντός των προθεσµιών που
συµφωνήθηκαν από το Συµβούλιο. Ιδίως, η Επιτροπή θα παρακολουθεί δυναµικά τη
µεταφορά και θα εξασφαλίσει τη σωστή εφαρµογή της οδηγίας 2000/78/EΚ της
27ης Νοεµβρίου 2000 για τη θέσπιση γενικού πλαισίου ίσης µεταχείρισης στην απασχόληση
και στην εργασία έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα θύµατα διακριτικής µεταχείρισης
µπορούν να επωφεληθούν από την πλήρη της προστασία. Πρέπει να τονιστεί ότι η
αποτελεσµατική εφαρµογή της οδηγίας αυτής είναι σηµαντικό στοιχείο στη γενική
προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την αναπηρία και σηµαντική πρόκληση λόγω των
καινοτόµων αντιλήψεων που επικρατούν. Αυτή η οδηγία προορίζεται να καταστεί
σηµαντικός παράγοντας για την επίτευξη της ισότητας των ευκαιριών για τα άτοµα µε
αναπηρίες. Αυτή η οδηγία θα αµφισβητήσει επίσης την εσφαλµένη αντίληψη ότι η αναπηρία
ισοδυναµεί µε ανικανότητα ή µε έλλειψη ικανότητας, και µε την πάροδο του χρόνου, εάν
εφαρµοστεί σωστά, αναµένεται συνεπώς να συµβάλει στην εξάλειψη των προκαταλήψεων,
του φόβου και της άγνοιας που περιβάλλουν την αναπηρία.
Η Επιτροπή προτίθεται να ξεκινήσει τη δηµόσια διαβούλευση (Πράσινο Βιβλίο) την άνοιξη
του 2004 σχετικά µε τη µελλοντική στρατηγική για την καταπολέµηση των διακρίσεων. Το εν
λόγω έγγραφο θα καταγράψει την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην πολιτική κατά των
διακρίσεων της ΕΕ και θα θέσει ζητήµατα σχετικά µε τη µελλοντική ανάπτυξη πολιτικής. Θα
αντιµετωπίσει επίσης τις νέες προκλήσεις που τίθενται από τη διεύρυνση της ΕΕ.
• Επιτυχής ένταξη των θεµάτων αναπηρίας στις σχετικές πολιτικές της Κοινότητας και
υφιστάµενες διαδικασίες
Οι σύγχρονες εξελίξεις των πολιτικών για την αναπηρία δείχνουν µια αυξανόµενη τάση προς
την ένταξη των θεµάτων της αναπηρίας για την καλύτερη ενσωµάτωση των δικαιωµάτων των
ατόµων µε αναπηρίες και την προώθηση των ίσων ευκαιριών για άτοµα µε αναπηρίες. Η
στρατηγική ενσωµάτωσης της διάστασης της αναπηρίας συνεπάγεται την ενσωµάτωση της
προοπτικής των ατόµων µε αναπηρίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας πολιτικής – από το
σχεδιασµό και την εφαρµογή έως την παρακολούθηση και την αξιολόγηση – µε σκοπό την
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτοµα µε αναπηρίες. Παράλληλα µε την
ενσωµάτωση της διάστασης των ατόµων µε αναπηρίες οι παραµένουσες ανισότητες απαιτούν
την υλοποίηση ειδικών ενεργειών υπέρ των ατόµων µε αναπηρίες. Ακόµη και αν έχει
σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την κατάσταση των ατόµων µε αναπηρίες,
υπάρχουν ακόµη πολλά που πρέπει να γίνουν και χρειάζονται ανανεωµένες προσπάθειες.
Επειδή η απασχόληση εξακολουθεί να είναι ο πρωταρχικός και ο πιο αποτελεσµατικός
τρόπος για τη δηµιουργία διαρκών βελτιώσεων για τα άτοµα µε αναπηρίες και για την
επίτευξη της πλήρους τους κοινωνικής ενσωµάτωσης, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην
ένταξη των θεµάτων αναπηρίας στις πολιτικές για την απασχόληση, ιδίως όσον αφορά την
εκπαίδευση και τη διά βίου µάθηση15 µε τη χρήση όλων των µέσων δράσης που διαθέτει η
Επιτροπή.
• Βελτίωση της "προσβασιµότητας για όλους"
Η ένταξη των θεµάτων αναπηρίας στις σχετικές πολιτικές πρέπει να επικεντρωθεί ιδίως στον
τοµέα της δυνατότητας πρόσβασης και πρέπει να συνδέεται σαφώς µε την αρχή του
"Σχεδιασµού για όλους" (Design For All). Η δυνατότητα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες

15

Συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού, στον οποίο είναι αφιερωµένο το
Ευρωπαϊκό Έτος 2004.
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και στο δοµηµένο περιβάλλον αποτελεί θέµα κεντρικής σηµασίας για τα άτοµα µε αναπηρίες
το οποίο αφορά και όλους τους πολίτες της ΕΕ. Η Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει την
εκπόνηση ευρωπαϊκών τεχνικών προτύπων, εγγράφων τυποποίησης και άλλων πιο γενικών
κατευθυντήριων γραµµών για την τεχνική απόδοση της έννοιας της "προσβασιµότητας για
όλους", η οποία είναι σηµαντική για την µεγαλύτερη ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρίες
στην οικονοµία και στην κοινωνία. Θα ενθαρρύνει επίσης τις προσπάθειες για την αύξηση
της ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων για την τυποποίηση, σχετικά µε την έννοια της
"προσβασιµότητας για όλους" και τις αντίστοιχες ευκαιρίες της αγοράς.
***
Για την επίτευξη των προαναφεροµένων λειτουργικών στόχων, η Επιτροπή θα αναπτύξει ένα
κυλιόµενο και πολυετές σχέδιο δράσης. Το σχέδιο αυτό δράσης, βασιζόµενο στην ένταξη των
θεµάτων αναπηρίας στους διάφορους τοµείς πολιτικής της ΕΕ, καθορίζεται σε ένα χρονικό
πλαίσιο έως το 2010. Μια προοδευτική προσέγγιση θα παρέχει επαρκή χρόνο για την
ανάληψη ενεργειών που πρέπει να αναπτυχθεί µεσοπρόθεσµα και να επωφεληθεί από τις
πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας.
Τα επόµενα βήµατα αυτού του σχεδίου δράσης θα οριστούν και θα υποστηριχθούν από µία
διετή έκθεση στην οποία θα εξετάζεται η γενική κατάσταση των ατόµων µε αναπηρίες. Η
Επιτροπή δεσµεύεται να εκπονεί το έγγραφο αυτό σε διετή βάση προκειµένου να
παρουσιάζεται συγκεκριµένα και σε τακτά διαστήµατα, η γενική κατάσταση των ατόµων µε
αναπηρίες στη διευρυµένη Ευρώπη. Με την έκθεση αυτή επιδιώκεται η παροχή εργαλείου σε
όλους αυτούς που εµπλέκονται στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων ώστε να
αυξηθούν οι γνώσεις και η ενηµέρωσή τους σχετικά µε την κατάσταση των ατόµων µε
αναπηρίες. Ειδικότερα, αυτό θα οδηγήσει στον καλύτερο καθορισµό της προόδου, τον
εντοπισµό των προοπτικών για τα επόµενα έτη και την εξέταση των πιθανών κατευθύνσεων για
την ανάπτυξη µελλοντικής πολιτικής ανάλογα µε τον αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ στην
κατάσταση των ατόµων µε αναπηρίες. Η έκθεση θα χρησιµοποιηθεί συνεπώς ως βάση για τον
εντοπισµό νέων προτεραιοτήτων που πρέπει να εξεταστούν στις επόµενες φάσεις του σχεδίου
δράσης.
3.

TΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

3.1.

Η λογική

Αυτό το κυλιόµενο και πολυετές σχέδιο δράσης για την αναπηρία θα καταστήσει δυνατό τον
σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη συνέχιση των ενεργειών προτεραιότητας, οι οποίες µπορούν
να συµβάλουν σηµαντικά στη δηµιουργία των ευκαιριών και στην αντιµετώπιση των
προκλήσεων που αναφέρονται παραπάνω όσον αφορά την οικονοµική και κοινωνική
ενσωµάτωση, την ισότητα στην πρόσβαση και την αποτελεσµατική συµµετοχή. Συνεπώς οι
ενέργειες προτεραιότητας θα αλληλοσυµπληρώνονται έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η
ανάπτυξη συνεκτικής δέσµης δραστηριοτήτων σε επίπεδο ΕΕ, και σε εθνικό ή
αποκεντρωµένο επίπεδο.
Η πρώτη φάση αυτού του σχεδίου δράσης θα αρχίσει στο τέλος του EEAA και θα διαρκέσει
δύο έτη, το 2004 και το 2005. Θα έχει ως επίκεντρο τη δηµιουργία των αναγκαίων συνθηκών
για την προώθηση της απασχόλησης των ατόµων µε αναπηρίες ενισχύοντας ταυτόχρονα την
πτυχή αυτή. Με τη δηµιουργία των όρων αυτών και µε την ενίσχυση της προσέγγισης µε
βάση τα δικαιώµατα, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την υλοποίηση αυτής της
πρώτης φάσης θα ενισχύσουν και θα συµπληρώσουν την οδηγία 2000/78/EΚ σχετικά µε την
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ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Συνεπώς στο πλαίσιο των ενεργειών
προτεραιότητας θα εξεταστούν τα διάφορα στάδια της επονοµαζόµενης "αλυσίδας
απασχόλησης" για να έχουν και τα άτοµα µε αναπηρίες ίση πρόσβαση στο δικαίωµα για
εργασία.
Η Επιτροπή εντόπισε τους τοµείς προτεραιότητας για παρέµβαση κατά την πρώτη φάση
αυτού του σχεδίου δράσης, οι οποίοι κατατάσσονται στους ακόλουθους τέσσερις
συµπληρωµατικούς πυλώνες:
• Πρόσβαση και παραµονή στην απασχόληση.
• ∆ιά βίου µάθηση για την υποστήριξη της απασχολησιµότητας, της προσαρµοστικότητας,
της προσωπικής ανάπτυξης και της ενεργού ιδιότητας του πολίτη για τα άτοµα µε
αναπηρίες.
• Χρήση του δυναµικού των νέων τεχνολογιών, οι οποίες διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην
εξασφάλιση των ίσων ευκαιριών και της κινητικότητας στην οικονοµία, στην ενίσχυση
των ατόµων µε αναπηρίες
• ∆υνατότητα πρόσβασης στο δηµόσιο δοµηµένο περιβάλλον, που αποτελεί προϋπόθεση για
τη συµµετοχή στη θέση εργασίας και την κινητικότητα στην οικονοµία και την κοινωνία.
Οι ακόλουθοι τοµείς περιέχουν µια σειρά προβλεπόµενων ενεργειών για την εξέταση των
εκκρεµουσών προκλήσεων και των νέων αναγκών µε σκοπό τη βελτίωση του ποσοστού
απασχόλησης και την καλύτερη ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρίες στην οικονοµία και
στην κοινωνία. Ο κατάλογος των ενεργειών είναι µια µη εξαντλητική απεικόνιση του
δυναµικού του σχεδίου δράσης. Έτσι θα εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια σχετικά µε τις
προτεραιότητες και τις δραστηριότητες για το 2004-2005.
3.2.

Η πρώτη φάση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την αναπηρία: 2004-2005

3.2.1.

Πρόσβαση και παραµονή στην απασχόληση

Ο αντίκτυπος της οδηγίας 2000/78/EΚ της 27ης Νοεµβρίου 2000 για τη θέσπιση γενικού
πλαισίου ίσης µεταχείρισης στην απασχόληση και την εργασία είναι πολύ µεγάλος. Θα
χρειαστούν σηµαντικές αλλαγές στους υφιστάµενους κανόνες σε ορισµένα κράτη µέλη. Έχει
τεράστιες συνέπειες για τους εργοδότες- στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα - και τις πρακτικές
τους απασχόλησης προς τα άτοµα µε αναπηρίες, όσον αφορά τις διατάξεις για τις "εύλογες
προσαρµογές". Συνεπώς είναι σηµαντικό να έχουν επίγνωση των νέων δικαιωµάτων και
ευθυνών τους όλοι οι σηµαντικοί συντελεστές, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, οι
κυβερνητικοί υπάλληλοι, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες. Η
ευαισθητοποίηση του πολιτικού κόσµου και της κοινής γνώµης έχει συνεπώς κεντρική
σηµασία για την εξασφάλιση της επιτυχίας της οδηγίας και, τον Ιούνιο του 2003, η Επιτροπή
ξεκίνησε εκστρατεία ενηµέρωσης υψηλών προδιαγραφών σε όλα τα κράτη µέλη για να
ενηµερώσει τους εργοδότες και τους εργαζόµενους σχετικά µε τα νέα τους δικαιώµατα στο
χώρο εργασίας.
Υπό την αιγίδα του EEAA, τον Ιούνιο του 2003 οι υπουργοί Κοινωνικών Υποθέσεων και
Απασχόλησης εξέδωσαν ψήφισµα σχετικά µε την προώθηση της απασχόλησης και
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κοινωνικής ενσωµάτωσης των ατόµων µε αναπηρίες16. Στο ψήφισµα καλούνται τα κράτη
µέλη, η Επιτροπή και οι κοινωνικοί εταίροι17 να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την
εξάλειψη των φραγµών στην ενσωµάτωση και τη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρίες στην
αγορά εργασίας, µε την ενίσχυση των µέτρων ίσης µεταχείρισης και τη βελτίωση της
ενσωµάτωσης και της συµµετοχής σε όλα τα επίπεδα των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Η επιτυχής εφαρµογή της ηµερήσιας διάταξης της Λισσαβώνας απαιτεί από τις πολιτικές
απασχόλησης των κρατών µελών να προωθήσουν, µε ισορροπηµένο τρόπο, τρεις
συµπληρωµατικούς και αµοιβαία υποστηριζόµενους στόχους της πλήρους απασχόλησης, της
ισότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και της κοινωνικής συνοχής και ένταξης.
Όλοι αυτοί οι στόχοι είναι σαφώς σηµαντικοί για την ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες στην
αγορά εργασίας. Πράγµατι, ένας από τους σηµαντικότερους στόχους είναι η έννοια µιας
αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισµούς η οποία απαιτεί την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των
ατόµων µε αναπηρίες και όλων των ατόµων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση.
Επιπλέον, στις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών18
στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (EΣΑ)
προβλέπεται, στην προτεραιότητα για δράση 7, η προώθηση της ένταξης και η καταπολέµηση
των διακρίσεων σε βάρος των ατόµων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση στην αγορά
εργασίας, όπως είναι τα άτοµα µε αναπηρίες. Ιδίως, οι πολιτικές θα επιδιώξουν την επίτευξη
έως το 2010 σηµαντικής µείωσης σε κάθε κράτος µέλος των διαφορών ανεργίας για τα άτοµα
που µειονεκτούν, σύµφωνα µε τους εθνικούς ορισµούς. Λόγω της σαφούς διασύνδεσης
µεταξύ των θεµάτων που ενδιαφέρουν τα άτοµα µε αναπηρίες και της επίτευξης των τριών
στόχων της "νέας" EΣΑ, ύψιστη προτεραιότητα αυτού του σχεδίου δράσης θα είναι η ένταξη
της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πτυχές της πολιτικής της απασχόλησης.
Αντιστοίχως, τα άτοµα µε αναπηρίες πρέπει επίσης να υποστηρίζονται στο πλαίσιο άλλων
προτεραιοτήτων, κυρίως στο πλαίσιο ενεργοποίησης/πρόληψης και προσφοράς εργασίας. Τα
κράτη µέλη καλούνται να αξιοποιούν το εργατικό δυναµικό των ατόµων µε αναπηρίες,
λαµβάνοντας υπόψη την ειδική κατάσταση των γυναικών µε αναπηρίες και των ατόµων µε
διανοητικές αναπηρίες.
Επιπλέον, τα κανονικά προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και η κοινοτική
πρωτοβουλία EQUAL, ως τα κύρια χρηµατοδοτικά µέσα µε τα οποία η Κοινότητα µετατρέπει
σε δράση τους στόχους της όσον αφορά την απασχόληση των ατόµων µε αναπηρίες,
χρηµατοδοτούν ένα ευρύ φάσµα ενεργειών για την ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες στην
αγορά εργασία και δοκιµάζουν καινοτόµες προσεγγίσεις σε συγκεκριµένες πτυχές της
ένταξης στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των θεµατικών δραστηριοτήτων EQUAL,
δηµιουργήθηκαν πέντε ευρωπαϊκές θεµατικές οµάδες που αντιστοιχούν στις οριζόντιες
προτεραιότητες τους: απασχολησιµότητα, επιχειρηµατικό πνεύµα, προσαρµοστικότητα, ίσες
ευκαιρίες και αιτούντες άσυλο. ∆ιακρίθηκε ιδιαίτερα η θεµατική οµάδα απασχολησιµότητας
η οποία δηµιούργησε µια οµάδα εργασίας για την αναπηρία.
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Ψήφισµα 2003/C 175/01 του Συµβουλίου της 15 Ιουλίου 2003. ΕΕ C 175 της 24.7.2003.
Στην κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι ευρωπαϊκοί διεπαγγελµατικοί κοινωνικοί εταίροι ως συνεισφορά
για το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρίες επιβεβαιώνουν τη δέσµευσή τους να προωθήσουν
την ιδέα της επαγγελµατικής ενσωµάτωσης των ατόµων µε αναπηρίες ως κοινό συµφέρον τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόµενους.
Απόφαση 2003/578/EK του Συµβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές
απασχόλησης των κρατών µελών της 22.7.2003. ΕΕ L 197 της 5.8.2003.
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Εντούτοις ειδικές ανάγκες υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα, για ορισµένα άτοµα µε
αναπηρίες και η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι αυτές οι ανάγκες πρέπει να ικανοποιηθούν, εάν
χρειαστεί ακόµη και µέσω ειδικών για την αναπηρία πολιτικών για την αγορά εργασία.
Τέτοιου είδους προσπάθειες έχουν επίσης καταβληθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο της
κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισµού. Ένας κανονισµός σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για
την απασχόληση εγκρίθηκε το Νοέµβριο του 200219, σύµφωνα µε τον οποίο τα κράτη µέλη
µπορούν από τώρα και στο εξής να χορηγούν ενισχύσεις για τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας και για την πρόσληψη αναπήρων εργαζοµένων χωρίς να πρέπει να ζητούν πρώτα
την έγκριση της Επιτροπής. Από τώρα και στο εξής, τα κράτη µέλη µπορούν να
αναλαµβάνουν έως το 60% του ετησίου µισθολογικού κόστους και τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης εάν µια εταιρεία προσλάβει έναν εργαζόµενο µε αναπηρία και επίσης µπορεί να
χορηγηθεί ενίσχυση για αποζηµίωση της µειωµένης παραγωγικότητας καθώς και της
προσαρµογής των χώρων και ειδικής βοήθειας.
Τα άτοµα µε αναπηρίες πρέπει να λαµβάνουν ίση µεταχείριση στην εργασία και σε αυτό
περιλαµβάνεται η ισότητα όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Τα άτοµα
µε αναπηρίες καλύπτονται συνεπώς από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την υγεία και την
ασφάλεια κατά την εργασία. Η νοµοθεσία πρέπει να εφαρµόζεται για να διευκολυνθεί η
απασχόληση των ατόµων µε αναπηρίες. Σε επίπεδο ΕΕ, η οδηγία 89/654/EOK20 προβλέπει
στα σηµεία 20 και 15 των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αντίστοιχα, ότι "οι χώροι εργασίας πρέπει
να είναι διαρρυθµισµένοι έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι ειδικές
ανάγκες των µειονεκτούντων εργαζοµένων. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται ιδίως για τις θύρες,
τους διαδρόµους επικοινωνίας, τα κλιµακοστάσια, τα λουτρά (ντους), τους νιπτήρες, τα
αποχωρητήρια και τις θέσεις εργασίας που χρησιµοποιούνται ή καταλαµβάνονται απευθείας
από µειονεκτούντες εργαζοµένους". Επιπλέον στην περίπτωση που "οι χώροι εργασίας που
έχουν υποστεί, µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 1992, µεταβολές, επεκτάσεις ή/και µετατροπές, ο
εργοδότης πρέπει να λάβει τα αναγκαία µέτρα απαραίτητα ούτως ώστε οι παραπάνω
µεταβολές να είναι σύµφωνες µε τις αντίστοιχες ελάχιστες προδιαγραφές που περιέχονται στο
παράρτηµα Ι" (άρθρο 5 της οδηγίας 89/654/ΕΟΚ).
Η οδηγία πλαίσιο 89/391/EOK21, προβλέπει, στο άρθρο 8 την υποχρέωση του εργοδότη να
λαµβάνει, κατά την πραγµατοποίηση της εκτίµησής τους των κινδύνων, τα κατάλληλα µέτρα
για τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους
εργαζοµένων. Ταυτόχρονα, η οδηγία 89/654/EOK περιέχει στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, τις
ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά τους διαδρόµους και τις εξόδους κινδύνου καθώς και τα
µέτρα για την πυρανίχνευση και την πυρασφάλεια.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας όλα αυτά υπόψη πρόκειται να προβεί στα εξής:
Πολιτική καταπολέµησης των διακρίσεων:
•

19

20

21

θα υποστηρίξει την ευαισθητοποίηση των νοµικών επαγγελµάτων, των
επιθεωρητών εργασίας, των κοινωνικών εταίρων, των ατόµων µε αναπηρίες και

Κανονισµός της Επιτροπής (EΚ) 2204/2002 στην ΕΕ L 337/3 που δηµοσιεύτηκε στις
13 ∆εκεµβρίου 2002.
Οδηγία 89/654/EOK του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου
16 παράγραφος (1) της οδηγίας 89/391/EOK). ΕΕ L 393 της 30.12.1989.
Οδηγία 89/391/EOK του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων σχετικά
µε την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία.
ΕΕ L 183 της 29.6.1989.
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των εκπροσώπων και των οικογενειών τους σχετικά µε την οδηγία 2000/78/EΚ
της 27ης Noεµβρίου 2000 για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση
µεταχείριση στην απασχόληση και εργασία.
Η αναθεωρηµένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (EΣΑ):
•

θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρµογή της αναθεωρηµένης ΕΣΑ από τα
κράτη µέλη και τα ενθαρρύνει κυρίως να προωθήσουν την καλύτερη πρόσβαση σε
ενεργητικά µέτρα αγοράς εργασίας για τα άτοµα µε αναπηρίες, να βελτιώσουν την
προσφορά προσωπικής συνδροµής και καθοδήγησης όταν χρειάζεται, να εντείνουν
την καταπολέµηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, να αποφύγουν τις
παγίδες παροχών, να προωθήσουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης
και επικοινωνίας και να βελτιώσουν την ποιότητα της µάθησης, της
επαγγελµατικής κατάρτισης και της πρόσβασης στην απασχόληση.

•

Στο πλαίσιο αυτό, εντός του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος, η Επιτροπή θα
ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη των εθνικών στατιστικών συστηµάτων όπου
χρειάζεται, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη παρακολούθηση των
θεµάτων αναπηρίας στην ΕΣΑ εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή στα ειδικά
δεδοµένα για την ισότητα των φύλων.

•

Θα δηµοσιεύσει έγγραφο εργασίας σχετικά µε την εφαρµογή της ΕΣΑ όσον
αφορά τα άτοµα µε αναπηρίες. Για κάθε κατευθυντήρια γραµµή για την
απασχόληση, θα πρέπει να εφιστάται η προσοχή στη συσχέτιση µε τα άτοµα µε
αναπηρίες και να υποδεικνύονται οι ορθές πρακτικές στον τοµέα αυτόν. Αυτό το
έγγραφο θα έχει ως στόχο να συµβάλει στις συζητήσεις σχετικά µε την ένταξη
των θεµάτων αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές εντός των κρατών µελών στο
πλαίσιο της στρατηγικής για την απασχόληση.

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο:
•

Θα ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των ατόµων µε
αναπηρίες στις δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται από τα κανονικά
προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και την κοινοτική
πρωτοβουλία EQUAL.

•

Θα ενθαρρύνει τη διάδοση ορθών πρακτικών και καινοτόµων µέτρων στις
πολιτικές απασχόλησης/κατάρτισης για άτοµα µε αναπηρίες κυρίως στο πλαίσιο
του ΕΚΤ, της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL και στο πλαίσιο της αξιολόγησης
από οµότιµους της πολιτικής για την απασχόληση, κ.λπ.

Κοινωνικός διάλογος:
•
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Θα εµβαθύνει το διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο
σχετικά µε τη συµβολή τους στις ίσες ευκαιρίες για άτοµα µε αναπηρίες στην
αγορά εργασίας· ιδίως, θα ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους για την
εξασφάλιση της συγκεκριµένης εφαρµογής των συστάσεων που διατύπωσαν στη
δήλωσή τους της 20ης Ιανουαρίου 2003, µε τίτλο "προώθηση των ίσων ευκαιριών
και πρόσβαση στην απασχόληση των ατόµων µε αναπηρίες" και θα υποστηρίξει

COM(2002) 347
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πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του κλαδικού κοινωνικού διαλόγου, όπως είναι η
εθελοντική συµφωνία σχετικά µε την απασχόληση των ατόµων µε αναπηρίες που
προβλέπεται στον τοµέα του εµπορίου.
Εταιρική κοινωνική ευθύνη:
•

Θα συνεχίσει να προωθεί την ενηµέρωση και τη διάδοση των προσεγγίσεων και
των εµπειριών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µε στόχο την απασχόληση ατόµων
µε αναπηρίες όπως προτείνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την
εταιρική κοινωνική ευθύνη22.

Ένταξη των θεµάτων αναπηρίας στην υγεία και ασφάλεια:
• Θα φροντίσει ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόµων µε αναπηρίες
στις σχετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την υγεία και ασφάλεια.
3.2.2.

∆ιά βίου µάθηση

Ο εφοδιασµός των ατόµων µε αναπηρίες µε όλες τις διαθέσιµες γνώσεις και ικανότητες
αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, την
καταπολέµηση του αποκλεισµού και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. Αυτό εκτείνεται
από τη βασική εκπαίδευση έως τις ευκαιρίες από τις λοιπές µορφές της διά βίου µάθησης: η
κοινή έκθεση για την κοινωνική ενσωµάτωση 2001 αναφέρεται στο γεγονός ότι αυξάνονται
οι αποδείξεις σχετικά µε το ότι αυτά τα άτοµα µε αναπηρίες που είναι ενσωµατωµένα στη
συµβατική εκπαίδευση καθ' όλη της διάρκεια της νεότητάς τους είναι πιο πιθανόν να
αναπτύξουν τις γενικές και επαγγελµατικές βασικές ικανότητες που χρειάζονται για να
επιτύχουν αργότερα στην αγορά εργασίας. Ιδίως, η πρόσβαση στις συµβατικές ευκαιρίες της
διά βίου µάθησης στην ΕΕ είναι ακόµη σαφώς ανεπαρκής κυρίως όσον αφορά τις
µειονεκτούσες οµάδες συµπεριλαµβανοµένων και των ατόµων µε αναπηρίες.
Ένας τρόπος να υπερνικηθούν τα εµπόδια στην εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου µάθηση
των ατόµων µε αναπηρίες µπορεί να είναι η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών
πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την ηλεκτρονική µάθηση (eLearning).23 Η
πρόταση της Επιτροπής για ένα πρόγραµµα eLearning24 συνεπώς αναφέρεται συγκεκριµένα
στις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρίες. Επιπλέον, το πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής για
την εκµάθηση γλωσσών και τη γλωσσική πολυµορφία25 προτείνει τη συλλογή και διάδοση
πληροφοριών σχετικά µε την ορθή πρακτική όσον αφορά τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε
µαθητές µε αναπηρίες. Στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις δεξιότητες και την κινητικότητα26
αναφέρεται ότι τα κράτη µέλη πρέπει να εντατικοποιήσουν την υποστήριξη για την
ενσωµάτωση των νέων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση, ειδικότερα των νέων µε
αναπηρίες και µε δυσκολίες µάθησης στα συστήµατά τους εκπαίδευσης και κατάρτισης. Υπό
την αιγίδα του ευρωπαϊκού έτους των ατόµων µε αναπηρίες, το Συµβούλιο Εκπαίδευσης

23
24

25

26

Βλέπε: http://www.elearningeuropa.info/
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συµβουλίου για την έγκριση πολυετούς
προγράµµατος (2004 - 2006) για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας
και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραµµα
ηλεκτρονικής µάθησης), COM(2002) 751 τελικό, 19.12.2002.
COM (2003) 449 τελικό της 24.7.2003: Ανακοίνωση της Επιτροπής για την προώθηση της εκµάθησης
γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας – Σχέδιο ∆ράσης 2004 - 2006.
COM(2002) 72 τελικό σχετικά µε "Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δεξιότητες και
την κινητικότητα".
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ενέκρινε ψήφισµα για την παροχή ίσων ευκαιριών σε µαθητές και σπουδαστές µε αναπηρίες,
όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση27.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη όλα αυτά θα προβεί στα εξής:
Προγράµµατα και πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας της ΕΕ:
• Στο πλαίσιο της εφαρµογής του προγράµµατος εργασίας σχετικά µε τους στόχους
των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης28, θα εξακολουθήσει να δίνει υψηλή
προτεραιότητα στην προώθηση της ανταλλαγής ορθής πρακτικής και στον
προσδιορισµό των παραγόντων επιτυχίας (ή αποτυχίας) όσον αφορά την
ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρίες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
• Θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή του
µελλοντικού προγράµµατος δράσης e-Learning (2004 – 2006) στις ειδικές ανάγκες
που ενδέχεται να έχουν τα άτοµα µε αναπηρίες – όπως και άλλες ευάλωτες οµάδες
– προκειµένου να αναπτυχθεί η ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) για όλους τους
πολίτες ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης συµµετοχή στη βασιζόµενη στη γνώση
κοινωνία.
• Το σύστηµα πληροφοριών PLOTEUS σχετικά µε τις ευκαιρίες της δια βίου
µάθησης στην Ευρώπη θα επεκτείνει την πληροφόρηση για τα άτοµα µε αναπηρίες
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών ευκαιριών χρηµατοδότησης στα κράτη µέλη.
• Θα υποστηρίξει την ελεύθερη επιλογή καλύτερων προσφορών κατάρτισης και
µάθησης από πιο ειδικευµένες υπηρεσίες διά βίου καθοδήγησης, παροχής
συµβουλών και επαγγελµατικού προσανατολισµού για την προσφορά των µη
παραδοσιακών ευκαιριών αγοράς εργασίας και όλων των ευκαιριών µάθησης που
δεν συνδέοντα µε την εργασία για τα άτοµα µε αναπηρίες.
• Θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε σχέδια στα οποία εµπλέκονται τα άτοµα µε
αναπηρίες στα τρέχοντα προγράµµατα Σωκράτης, Leonardo και ΝΕΟΛΑΙΑ,
προβαίνοντας στην αξιολόγηση του αντίκτυπου της δεύτερης γενεάς
προγραµµάτων για τις ευκαιρίες δια βίου µάθησης για τα άτοµα µε αναπηρίες στα
κράτη µέλη, θα διαδώσει τα αποτελέσµατά τους και θα λάβει υπόψη τις ανάγκες
των ατόµων µε αναπηρίες κατά το σχεδιασµό της µελλοντικής γενεάς των
προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις ανάγκες των ατόµων µε
αναπηρίες κατά το σχεδιασµό της µελλοντικής γενεάς προγραµµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης.
• θα παρακολουθεί την ηλεκτρονική πρόσβαση των δικτυακών τόπων και των
παραγωγών των µέσων ενηµέρωσης για τη δια βίου µάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και σε ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Έρευνα:
• Θα διαδώσει και θα εκµεταλλευτεί πλήρως τις έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν
στο πλαίσιο των προγραµµάτων Σωκράτης και Leonardo καθώς και τις έρευνες µε

27
28

Ψήφισµα του Συµβουλίου της 5ης Μαΐου 2003, ΕΕ C 134 της 7.6.2003.
COM(2001) 501 τελικό της 7ης Σεπτεµβρίου 2001.
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βάση την προτεραιότητα 7 "Πολίτες και διακυβέρνηση σε µια βασισµένη στη
γνώση κοινωνία" του 6ου προγράµµατος-πλαισίου στον τοµέα της έρευνας (6ΠΠ),
οι οποίες µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στη συζήτηση σχετικά µε την
κοινωνική ένταξη και την ενεργό ιδιότητα του πολίτη στην κοινωνία της γνώσης,
συµπεριλαµβανοµένων και των ατόµων µε αναπηρίες.
3.2.3.

Χρήση του δυναµικού των νέων τεχνολογιών

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την προσβασιµότητα του προγράµµατος δράσης eEurope 200229, έχουν επιτευχθεί ορισµένα σηµαντικά αποτελέσµατα και πρέπει να
συνεχιστούν. Οι κατευθυντήριες γραµµές για την πρόσβαση στο περιεχόµενο του ∆ιαδικτύου
της πρωτοβουλίας «Προσβασιµότητα στο ∆ιαδίκτυο» (Web Accessibility Initiative)
(W3C/WAI/WCAG-V1.0)30 για δηµόσιους ιστοχώρους εγκρίθηκαν από τα κράτη µέλη όπως
πρότεινε η Επιτροπή31. Tο Συµβούλιο εξέδωσε ψήφισµα σχετικά µε την ηλεκτρονική
προσβασιµότητα (e-accessibility) το ∆εκέµβριο 2002 32.
Ο πιο αποτελεσµατικός συντονισµός των πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποφυγή
του "αποκλεισµού από την πληροφόρηση," µέσω συγκριτικής ανάλυσης και ανταλλαγής
ορθών πρακτικών ανάµεσα στα κράτη µέλη, έχει επίσης επιτευχθεί και η σχετική νοµοθεσία
και τα πρότυπα για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις αρχές προσβασιµότητας έχουν
επανεξεταστεί. Έχει δηµιουργηθεί ένα ∆ίκτυο Εθνικών Κέντρων Αριστείας (EdeAN) στον
τοµέα του Σχεδιασµού για Όλους (DfA) και διατίθενται πρότυπα, κατευθυντήριες γραµµές
και υλικό υποστήριξης από το Σχεδιασµό για Όλους για την προσβασιµότητα των προϊόντων
της τεχνολογίας της πληροφορίας, ιδιαίτερα για τη βελτίωση της απασχολησιµότητας και της
κοινωνικής ενσωµάτωσης των ατόµων µε αναπηρίες. Είναι, ωστόσο, εµφανές ότι η
περαιτέρω βελτίωση της προσβασιµότητας στους ιστοχώρους και στις σχετικές τους δηµόσιες
υπηρεσίες και εφαρµογές είναι ουσιαστικές για την ένταξη στην κοινωνία. Η παρακολούθηση
της προόδου της προσβασιµότητας µε βάση µια κοινή µεθοδολογία έτσι ώστε να
αποκοµιστούν συγκρίσιµα δεδοµένα, θα αποτελέσει θεµελιώδες θέµα στις µελλοντικές
δραστηριότητες.
Οι προσπάθειες στο πλαίσιο του προγράµµατος δράσης "eEurope 2005: Κοινωνία της
πληροφορίας για όλους "33 θα κατευθυνθούν προς την εξασφάλιση της συµµετοχής και της
ίσης πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρίες και άλλων οµάδων που βρίσκονται σε µειονεκτική
θέση στις κανονικές εξελίξεις στους τοµείς των σύγχρονων online δηµοσίων υπηρεσιών,
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning),
ηλεκτρονικής Υγείας και δηµιουργούν ένα δυναµικό και προσβάσιµο περιβάλλον
ηλεκτρονικής επιχείρησης (e-business). Για την επίτευξη αυτών των στόχων µε την

29
30
31

32

33

"Ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε το σχέδιο δράσης e-Europe 2002, Φέιρα, Ιούνιος 2000.
http://www.w3.org/TR/WCAG10/
Ανακοίνωση COM(2001) 529 ΤΕΛΙΚΟ; που υποστηρίχθηκε από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όπως αντικατοπτρίζεται στα ψηφίσµατά τους·(CR 7087/02, 20.3.2002 και
EPR P5_TA (002) 0325, 13.6.2002; Ψήφισµα του Συµβουλίου της 25.3.2002 σχετικά µε το σχέδιο
δράσης eEurope 2002: προσβασιµότητα στις δηµόσιες ιστοθέσεις και το περιεχόµενό τους,
ΕΕ C 86, 10.4.2003, σ. 2.
Έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής: Παροχή ηλεκτρονικής προσβασιµότητας.
Βελτίωση της πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρίες στην κοινωνία της πληροφορίας. SEC(2002) 1039
και Ψήφισµα του Συµβουλίου "ηλεκτρονική προσβασιµότητα – βελτίωση της δυνατότητας3
πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρίες στην κοινωνία της γνώσης", 14680/02, ΕΕ 18.2.2003,
EE C 39, 18.2.2003, σ. 3.
eEurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους, Σχέδιο δράσης Mάιος 2002 COM(2002)263, που
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης, 21-22.6.2002.
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πρωτοβουλία eEurope 2005 επιδιώκεται η ευρεία παροχή πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιµές
και µια σίγουρη υποδοµή πληροφόρησης.
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία – ιδίως η τεχνολογία πληροφόρησης και επικοινωνίας –
προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες στα άτοµα µε αναπηρίες να ξεπεράσουν τους
λειτουργικούς περιορισµούς και έτσι να βελτιώσουν τις προοπτικές τους για συµµετοχή στην
κοινωνία. Ωστόσο, τα άτοµα µε αναπηρίες µπορούν επίσης να αντιµετωπίσουν επιπρόσθετους
φραγµούς. Οι προτεινόµενες ενέργειες έχουν ως στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών µε την
ενίσχυση της ικανότητας δράσης των ατόµων µε αναπηρίες, δηλαδή να εκµεταλλευτούν την
κοινωνία της πληροφορίας και τις νέες τεχνολογίες προς όφελος όλων.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα αυτά η Επιτροπή θα προβεί στα εξής:
Τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ):
•

Θα καθιερώσει διεθνή διάλογο και κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα θέµατα
προσβασιµότητας ιδίως στον τοµέα των ΤΠΕ και θα διοργανώσει εργαστήρια µε
την ΕΕ και τον κλάδο για να διερευνήσει την πολιτική προσβασιµότητας και τα
νοµοθετικά µέτρα µε βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία στον τοµέα των προϊόντων
και υπηρεσιών ΤΠΕ (ευαισθητοποίηση, παροχή αδειών, προµήθειες,
κατευθυντήριες γραµµές, πρότυπα, απαιτήσεις κ.τ.λ.).

Σχέδιο δράσης eEurope 2005:
•

Η προσβασιµότητα θα εξεταστεί ως οριζόντιο θέµα στο πλαίσιο του σχεδίου
δράσης e-Europe 2005. Θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και
υποστήριξης: ένα σύνολο εργαλείων που θα διευκολύνει την ένταξη των
απαιτήσεων της προσβασιµότητας για τις τεχνολογίες πληροφόρησης και
επικοινωνίας στις προσκλήσεις για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων,
προσβασιµότητα στις δηµόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προσβασιµότητα ως
δεξιότητα στις ΤΠΕ.

Σχεδιασµός για Όλους, Βοηθητικές τεχνολογίες και πρότυπα για την προσβασιµότητα
στα ηλεκτρονικά µέσα (e-accessibility):
•

Θα διατυπωθούν συστάσεις για την ανάπτυξη και τη χρήση ευρωπαϊκού
προγράµµατος σπουδών στον τοµέα του "Σχεδιασµού για Όλους" για
επαγγελµατίες στον κλάδο της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως σχεδιαστές και
µηχανικούς. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει συγκεκριµένα το δίκτυο EdeAN των
κέντρων αριστείας στον τοµέα του Σχεδιασµού για Όλους.

•

Επιπλέον θα καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες µε σκοπό την προώθηση της
τυποποίησης της ηλεκτρονικής πρόσβασης συµπεριλαµβανοµένων του
"σχεδιασµού για όλους" και των βοηθητικών τεχνολογιών.

•

Θα απονεµηθούν βραβεία για την "Καινοτοµία στο Σχεδιασµό για Όλους και στις
βοηθητικές τεχνολογίες ".

•

Θα καθιερωθεί διάλογος µε τους παραγωγούς των βοηθητικών τεχνολογιών και θα
ενθαρρυνθεί η δηµιουργία ορισµένων Ενώσεων της Βιοµηχανίας Βοηθητικών
Τεχνολογιών που θα συµβάλουν στην επίτευξη πιο διαρθρωµένου και συνεκτικού
διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Εκθέσεις:
•

Θα εκδοθεί έκθεση µε θέµα την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό σχετικά µε
την εφαρµογή και υλοποίηση των κατευθυντηρίων γραµµών WAI στους
δηµόσιους ιστοχώρους και θα συνεχιστεί η εργασία για την επίτευξη κοινής
ευρωπαϊκής µεθοδολογίας για την αξιολόγηση των προσβάσιµων ιστοχώρων ώστε
να αποκτηθούν συγκρίσιµα δεδοµένα µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές
W3C/WAI.

Έρευνα:
•

Θα αφιερωθούν 30 εκατοµµύρια ευρώ σε µια πρόσκληση υποβολής σχεδίων στο
πλαίσιο του 6ου Προγράµµατος πλαισίου34 στον τοµέα της έρευνας σχετικά µε την
προσβασιµότητα στον τοµέα των τεχνολογιών που είναι κατάλληλες για άτοµα µε
αναπηρίες και των τεχνολογιών για την ενίσχυση της ικανότητας δράσης έτσι
ώστε να αυξηθεί η αυτονοµία των µεγαλύτερων σε ηλικία ατόµων και των
ατόµων µε αναπηρίες εξασφαλίζοντας την ισότιµη πρόσβαση και την πλήρη
συµµετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας35.

•

θα υποστηρίξει το έργο και τα αποτελέσµατα της οµάδας Inclusive
Communication INCOM σχετικά µε τη δυνατότητα πρόσβασης για τα άτοµα µε
αναπηρίες στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα έχουν ως
αποτέλεσµα την υποβολή έκθεσης µε βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους
στόχους.

3.2.4.

Προσβασιµότητα στα δηµόσια κτίρια

Ειδικά πλεονεκτήµατα µπορούν να αποκοµιστούν όταν ο σχεδιασµός και η δόµηση των
κτιρίων ακολουθεί την αρχή του καθολικού σχεδιασµού (Σχεδιασµός για Όλους)36.
Ειδικότερα, καλύτερη και αποτελεσµατικότερη πρόσβαση στο χώρο εργασίας θα καταστήσει
δυνατό για τους εργαζόµενους µε αναπηρίες να διατηρήσουν την πρόσβαση στην αγορά
εργασίας και θα τους βοηθήσει να προσφέρουν πολύτιµη συµβολή στην οικονοµία και στην
κοινωνία.
Επιπλέον, η ένταξη του στοιχείου της προσβασιµότητας στο αρχικό στάδιο σχεδιασµού
συµβάλει στην εξοικονόµηση κόστους και αποδίδει µεγάλα οικονοµικά οφέλη. Ένα πλήρως
προσπελάσιµο κτίριο είναι ευέλικτο, βιώσιµο - δηλαδή µπορεί να προσαρµοστεί στις
µεταβαλλόµενες συνθήκες κατά τη διάρκεια της ζωής των κατοίκων του - και συνεπώς
µπορεί να έχει µεγαλύτερη αξία στην αγορά από ένα που δεν είναι. Επιπλέον περαιτέρω η
πρόσβαση συµβάλλει στην περικοπή δαπανών που προέρχονται από τους ακόµη µεγάλους

34

35
36

Απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου
2002, για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό τη συµβολή στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας
και στην καινοτοµία (2002 - 2006). ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1.
Πρόγραµµα εργασίας IST 2003 - 2004, www.cordis.lu
Ψήφισµα του Συµβουλίου της Ευρώπης της 15.2.2001 για την εισαγωγή των αρχών καθολικού
σχεδιασµού στα προγράµµατα σπουδών όλων των επαγγελµάτων που εργάζονται στον τοµέα της
δόµησης του περιβάλλοντος.
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αριθµούς τραυµατισµών και θανάτων από πτώσεις που συνδέονται µε περιβάλλοντα που
διαθέτουν περιορισµένη πρόσβαση, ιδίως στο χώρο εργασίας.
Εγκαταστάσεις αναψυχής και πολιτιστικού χαρακτήρα έχουν µεγαλύτερη απήχηση στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και συµβάλλουν καλύτερα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή
όπως αναγνωρίζεται από το Συµβούλιο στα ψηφίσµατά τους της 6ης Μαΐου 200337 σχετικά
µε την προσβασιµότητα των πολιτιστικών υποδοµών και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων
για τα άτοµα µε αναπηρίες· και της 21ης Μαΐου 200238 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού
τουρισµού, στο οποίο ψήφισµα απευθύνεται έκκληση προς την Επιτροπή, τα κράτη µέλη και
άλλους ενδιαφερόµενους κύκλους να ενισχύσουν τις προσπάθειες για τη διευκόλυνση της
προσβασιµότητας των τουριστικών χώρων για τα άτοµα µε αναπηρίες
Τέλος, η Επιτροπή στη λευκή βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα των µεταφορών
"Λευκή βίβλος - Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των
επιλογών"39 αναγνωρίζει ότι προσβάσιµα µεταφορικά µέσα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της προσβασιµότητας στην ευρύτερή της έννοια. Συνεπώς η Επιτροπή θα προωθήσει την
αύξηση της χρήσης προσβάσιµων δηµοσίων µεταφορικών µέσων, που θα συµβάλει
σηµαντικά στην ικανότητα εργασίας.
Λαµβάνοντας όλα αυτά υπόψη και λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από
την οµάδα ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων σχετικά µε τη πρόσβασης στο δοµηµένο
περιβάλλον, που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή υπό την αιγίδα του ευρωπαϊκού έτους των
ατόµων µε αναπηρίες, η Επιτροπή θα προβεί στα εξής:
Προσβασιµότητα στο δοµηµένο περιβάλλον:
•

Θα προωθήσει την αρχή του Σχεδιασµού για Όλους σε όλες τις σχετικές
κοινοτικές πολιτικές για την προσβασιµότητα στο δοµηµένο περιβάλλον.

•

Θα εξετάσει την ανάπτυξη κατάλληλων ευρωπαϊκών προτύπων σε όλους τους
τοµείς που σχετίζονται µε τα δηµόσια κτίρια, όπως ο προγραµµατισµός, ο
σχεδιασµός, η δόµηση και η χρήση των κτιρίων καθώς και τις διαδικασίες
ασφαλούς εκκένωσης των κτιρίων για τα άτοµα µε αναπηρίες.

•

Θα προωθήσει την καλύτερη διαπαιδαγώγηση σε θέµατα προσβασιµότητας στα
σχολεία και µε την ανάπτυξη µαθηµάτων προσβασιµότητας για επαγγελµατίες
στον τοµέα των δοµικών κατασκευών όπως π.χ. για αρχιτέκτονες.

•

Θα προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διάδοση ορθής πρακτικής
σχετικά µε ζητήµατα πρόσβασης µεταξύ πόλεων.

Νοµοθεσία:
• Θα αναθεωρήσει τις ουσιαστικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία
89/106/EOK σχετικά µε τα προϊόντα δοµικών κατασκευών για να
συµπεριληφθούν διατάξεις για την προσβασιµότητα για όλους και ιδιαίτερα, θα
εξετάσει τη δυνατότητα υποβολής πρότασης για την ανάπτυξη µιας 7ης
ουσιαστικής απαίτησης για την προσβασιµότητα, έτσι ώστε να καταστεί πιο
37
38
39

ΕΕ C 134, 7 Ιουνίου 2003.
ΕΕ C 135, 6 Ιουνίου 2002.
COM(2001) 370 τελικό.
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αποδοτική και πιο ακριβής η οδηγία σχετικά µε τις ανάγκες των χρηστών µε
διάφορα µειονεκτήµατα.
Ένταξη της διάστασης της προσβασιµότητας στις πολιτικές:
•

Θα προωθήσει την ένταξη των διατάξεων προσβασιµότητας στις πολιτικές για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και για τη χορήγηση κονδυλίων από τα
διαρθρωτικά ταµεία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Μελέτες:
•

Θα λάβει µέτρα µετά την εξέταση των εναρµονισµένων κριτηρίων για την καλή
προσβασιµότητα των τουριστικών χώρων και υποδοµών για άτοµα µε αναπηρίες
και θα εξετάσει τα πιο κατάλληλα µέτρα για να καταστούν οι τουριστικές
εγκαταστάσεις πιο προσβάσιµες για τα άτοµα µε αναπηρίες σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Θα εξετάσει τα αποτελέσµατα της µελέτης µε θέµα τα αστικά µεταφορικά µέσα
για άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα µε στόχο να εντοπιστούν οι φραγµοί για την
προσβασιµότητα που υπάρχουν στα αστικά συστήµατα µεταφοράς.

Έρευνα:
•

Στο πλαίσιο του 6ου κοινοτικού προγράµµατος έρευνας, η Επιτροπή θα
πραγµατοποιήσει τα εξής:

–

θα δροµολογήσει µια µελέτη µε στόχο την κατάρτιση αναλυτικού εργαλείου
για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων που θα χρησιµεύει στην
αξιολόγηση του σχεδιασµού κτιρίων, στον καθολικό σχεδιασµό, ή στην αρχή
του σχεδιασµού για όλους και στο οποίο θα λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες
των ατόµων µε αναπηρίες στα δηµόσια κτίρια, κυρίως όσον αφορά το χώρο
εργασίας.

–

θα δηµοσιεύσει νέες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων έρευνας: για
τη χρηµατοδότηση δικτύων έρευνας που θα αναλύουν τα θέµατα
προσβασιµότητας µε την ευρύτερη έννοια (συµπεριλαµβανοµένων και των
οικονοµικών φραγµών στη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρίες) και θα
ξεκινήσει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη δεικτών για την εξακρίβωση της
προσβασιµότητας στα κτίρια.

4.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

4.1.

Βελτίωση της ικανότητας πραγµατοποίησης

4.1.1.

Ενίσχυση των δοµών της Επιτροπής

Στη διυπηρεσιακή οµάδα εργασίας της Επιτροπής για τον τοµέα αναπηρίας θα ανατεθεί το
καθήκον να προωθήσει τη διαδικασία του σχεδίου δράσης και να παρακολουθεί τις κύριες
δραστηριότητες των διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής. Επίσης θα συµβάλλει στην
εκπόνηση των εργαλείων για την ένταξη των θεµάτων αναπηρίας ιδίως για επιχειρησιακή
εφαρµογή και αξιολόγηση, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης των υπαλλήλων χάραξης
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πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κτλ. Η διυπηρεσιακή οµάδα θα υποβάλει έκθεση
προόδου στην οµάδα Επιτρόπων που είναι αρµόδιοι για τις ίσες ευκαιρίες.
4.1.2.

Ενίσχυση της συνεργασίας µε τα κράτη µέλη

Στην οµάδα υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την αναπηρία, η οποία είναι µια οµάδα
εµπειρογνωµόνων υπό την προεδρία της Επιτροπής και στο πλαίσιο της οποίας
συγκεντρώνονται οι κυβερνητικοί εµπειρογνώµονες αναπηρίας των κρατών µελών, θα δοθεί
η σχετική εντολή στο πνεύµα της παρούσας ανακοίνωσης. Η οµάδα αυτή θα ασχοληθεί µε
την υποστήριξη της ανάπτυξης συνεργιών ανάµεσα στα µέτρα για την αναπηρία σε επίπεδο
ΕΕ και θα συζητά την τακτική έκθεση για την αναπηρία. Με την επιδίωξη αυτού του στόχου,
αυτή η οµάδα εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου θα ανταλλάξει πληροφορίες, θα
καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή και την πιθανή µεταφορά ιδεών και ορθών πρακτικών,
δηλαδή στον τοµέα της ενσωµάτωσης των ζητηµάτων αναπηρίας, και θα αποκοµίσει
εµπειρίες σχετικά µε τα θέµατα αναπηρίας στα νέα κράτη µέλη.
4.1.3.

Επίτευξη της µέγιστης δυνατής συνεργασίας µε άλλους διεθνείς οργανισµούς ή
οργανώσεις

Στους θεµελιώδεις συντελεστές στον τοµέα αυτό συµπεριλαµβάνονται τα Ηνωµένα Έθνη,
καθώς και η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, το Συµβούλιο
της Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί Τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI), ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός Εκπαίδευσης Ειδικών Αναγκών, το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των
Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας. Η συνεργασία µε τους οργανισµούς αυτούς θα ενισχυθεί
προκειµένου να δηµιουργηθούν αµοιβαία εποικοδοµητικές εταιρικές σχέσεις και να
επωφεληθούν από την εµπειρογνωµοσύνη τους και το έργο τους προβληµατισµού. Στη σύµβαση
των Ηνωµένων Εθνών, η πλήρης εµπλοκή της Κοινότητας, από κοινού µε τα κράτη µέλη στις
διαπραγµατεύσεις της σύµβασης θα επιβεβαιώσει τις προσπάθειες της ΕΕ στον τοµέα της
αναπηρίας σε διεθνές επίπεδο.
4.2.

Ενίσχυση της διακυβέρνησης

4.2.1.

Εµβάθυνση της συνεργασίας µε τις ΜΚΟ

Οι υφιστάµενες µορφές συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων µεταξύ της Επιτροπής και των
ΜΚΟ, όπως µε το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Ατόµων µε Αναπηρίες, θα αποτελέσουν τη βάση για την
εντατικοποίηση του διαλόγου σχετικά µε τις στρατηγικές, βελτιώνοντας τη αµοιβαία ενηµέρωση
και την ανάπτυξη της συνεργασίας.
Η Επιτροπή προτείνει επίσης η οµάδα υψηλού επιπέδου να πραγµατοποιεί συνεδριάσεις
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, µε τους εκπροσώπους των ατόµων µε αναπηρίες όπως το
ευρωπαϊκό ίδρυµα ατόµων µε αναπηρίες, καθώς επίσης και µε τους εκπροσώπους των
διάφορων άλλων ενδιαφερόµενων µερών που συµµετέχουν στον τοµέα των ειδικών αναγκών
όπως η πλατφόρµα των ευρωπαϊκών κοινωνικών ΜΚΟ, οι εκπρόσωποι των οικογενειών των
ατόµων µε αναπηρίες, το ευρωπαϊκό λόµπι γυναικών, η ευρωπαϊκή ένωση παροχέων υπηρεσιών
και η ευρωπαϊκή πλατφόρµα αποκατάστασης. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ της οµάδας
υψηλού επιπέδου και της κοινωνίας πολιτών δεν µπορεί παρά να αυξήσει τη δυνατότητα της ΕΕ
να κατανοεί και να λαµβάνει υπόψη τις διάφορες συνθήκες των ατόµων µε αναπηρίες.
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4.2.2.

Έκκληση προς τους κοινωνικούς εταίρους να συνεισφέρουν πλήρως στην προώθηση
της ισότητας για τα άτοµα µε αναπηρίες

Είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να βελτιωθεί η συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρίες στην
απασχόληση µε την προώθηση της εφαρµογής των παραγόντων επιτυχίας που καθορίστηκαν
στη δήλωση των κοινωνικών εταίρων για το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρίες και να
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των συµφωνιών τους πλαίσιο για τα άτοµα µε αναπηρίες µε στόχο να
συµπεριληφθούν περισσότερα άτοµα µε αναπηρίες στις οργανώσεις τους και να αυξηθεί µε τον
τρόπο αυτό η εκπροσώπηση των ατόµων µε αναπηρίες.
4.2.3.

Υποβολή έκθεσης στα θεσµικά όργανα και στους οργανισµούς της ΕΕ

Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τη διοργανική συνεργασία των θεσµικών οργάνων και οργανισµών
της ΕΕ προκειµένου να διευκολύνει και να προωθήσει την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας
σε όλες τις σχετικές κοινοτικές πολιτικές. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα εµβαθύνει το διάλογό της
µε την επιτροπή απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
καθώς και µε την διακοµµατική οµάδα αναπηρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες
αµφότερες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην προβολή των προβληµατικών θεµάτων που
απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρίες.
4.3.

Η έκθεση της ΕΕ σχετικά µε την κατάσταση των ατόµων µε αναπηρίες

4.3.1.

Η διετής έκθεση σχετικά µε τη γενική κατάσταση των ατόµων µε αναπηρίες στη
διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση

Η έκθεση της Επιτροπής για την αναπηρία θα επιστήσει την προσοχή στις προσπάθειες των
κοινοτικών πολιτικών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τα άτοµα µε αναπηρίες και
θα συγκεντρώσει εισηγήσεις µε θέµα την αναπηρία από τα κράτη µέλη για την παρουσίαση
των επιτευγµάτων τους, ιδίως όσον αφορά την ενσωµάτωση της προοπτικής των ειδικών
αναγκών σε όλες τις σχετικές εθνικές πολιτικές. Οι συµβολές αυτές µπορούν να βασιστούν
κυρίως στα εθνικά τους σχέδια δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Ιδιαίτερη
προσοχή θα αφιερωθεί στον καλύτερο προσδιορισµό της κατάστασης, των τάσεων και των
θεµάτων πολιτικής που έχουν σχέση µε την αναπηρία στα νέα κράτη µέλη. Η Επιτροπή θα
επεξεργάζεται αυτές τις δηµόσιες εκθέσεις κάθε δύο έτη και µε βάση µια δοµή που
δηµιουργήθηκε µε τα κράτη µέλη και εκπροσώπους των ατόµων µε αναπηρίες. Η Επιτροπή
ελπίζει να δηµοσιεύσει την πρώτη έκθεση στις 3 ∆εκεµβρίου 2005 για την Ευρωπαϊκή Ηµέρα
των Ατόµων µε Αναπηρίες.
4.3.2.

Εκπόνηση δεικτών πλαισίου, συλλογή δεδοµένων και έρευνα

Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών αναπηρίας παρεµποδίζεται από την
έλλειψη δεδοµένων και ποσοτικής και ποιοτικής εκτίµησης των αποτελεσµάτων. Αυτό
καθιστά σηµαντική την ανάπτυξη δεικτών πλαισίου, οι οποίοι να είναι συγκρίσιµοι σε όλα τα
κράτη µέλη. Οι πηγές και οι δοµές του ευρωπαϊκού συστήµατος στατιστικής, ιδίως µέσω της
ανάπτυξης εναρµονισµένων ενοτήτων έρευνας, πρέπει να χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν
περισσότερο για την απόκτηση διεθνώς συγκρίσιµων στατιστικών πληροφοριών που
χρειάζονται για την παρακολούθηση της προόδου στην επίτευξη των καθορισµένων στόχων.
Πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο και
να αναπτυχθούν δείκτες και να βελτιωθεί η συλλογή συγκρίσιµων δεδοµένων.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί επίσης ερευνητικές δραστηριότητες κυρίως µε σκοπό την
αντιµετώπιση των κενών όσον αφορά τις γνώσεις και τις όλο και περισσότερο πολυθεµατικές
προσεγγίσεις στον τοµέα των ατόµων µε αναπηρίες.
4.3.3.

Αξιολόγηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ

Tο σχέδιο δράσης για την αναπηρία της ΕΕ καθορίστηκε µε χρονικό ορίζοντα το 2010. Η
Επιτροπή σκοπεύει να προβεί σε µια πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της κατά τα
µέσα του τρέχοντος έτους, µετά τους πρώτους δύο κύκλους του, δηλαδή, το 2008.
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