Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε την παροχή ίσων
ευκαιριών απασχόλησης στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 186 της 02/07/1999 σ. 0003 - 0004

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1) ένας από τους βασικούς στόχους της Κοινότητας, όπως ορίζονται στη συντονισµένη
ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου
απασχόλησης·
(2) στις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση του 1999(1) και ειδικότερα στην
κατευθυντήρια γραµµή 9 αναγνωρίζεται ότι είναι απαραίτητο τα κράτη µέλη "να δώσουν
ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των εθνικών
µειονοτήτων και άλλων οµάδων και ατόµων που ενδέχεται να ευρίσκονται σε
µειονεκτική θέση, και να αναπτύξουν κατάλληλες µορφές προληπτικών και ενεργών
πολιτικών για να προωθήσουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας"·
(3) το Συµβούλιο, στη σύστασή του της 24ης Ιουλίου 1986(2) αναγνωρίζει τα βασικά
προβλήµατα της ένταξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο χώρο της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και της απασχόλησης·
(4) ο κοινοτικός χάρτης των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων της
9ης ∆εκεµβρίου 1989 ορίζει στο σηµείο 26 τα εξής: "Κάθε άτοµο µε ειδικές ανάγκες,
ανεξάρτητα από την προέλευση και τη φύση της αναπηρίας του, πρέπει να απολαύει
συγκεκριµένων πρόσθετων ευεργετηµάτων µε σκοπό να ευνοηθεί η επαγγελµατική και
κοινωνική ένταξή του. Τα ευεργετήµατα αυτά πρέπει να αφορούν ιδίως, ανάλογα µε τις
ικανότητες των ενδιαφεροµένων, την επαγγελµατική εκπαίδευση, την εργονοµία, τη
δυνατότητα πρόσβασης, την κινητικότητα, τα µεταφορικά µέσα και την κατοικία"·
(5) στο ψήφισµα της 20ής ∆εκεµβρίου 1996 για την ισότητα ευκαιριών των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες(3), το Συµβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών
µελών συνελθόντες στα πλαίσια του Συµβουλίου επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή τους
στην εφαρµογή της αρχής της ισότητας ευκαιριών κατά τη χάραξη των γενικών
πολιτικών σχετικά µε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες·
(6) σε έγγραφο της 22ας Σεπτεµβρίου 1998 µε τίτλο "Βελτίωση των επιπέδων
απασχόλησης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες - Μια κοινή πρόκληση", η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή διατύπωσε ορισµένα θεµελιώδη θέµατα πολιτικής ως προς τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες και την απασχόληση, λαµβάνοντας υπόψη της την υφιστάµενη ευρωπαϊκή

στρατηγική για την Απασχόληση, καθώς και τις αναλύσεις ορισµένων βασικών
στοιχείων των εθνικών σχεδίων δράσης του 1998· η Επιτροπή κατέληξε επίσης, στο
συµπέρασµα ότι επιβάλλεται να παύσουν οι κατακερµατισµένες πρωτοβουλίες και να
αναληφθεί συντονισµένη δράση·
(7) προκειµένου να εξασφαλισθούν στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ίσες ευκαιρίες
πρόσβασης στην απασχόληση, εξασφάλισης και διατήρησης των θέσεων εργασίας και
επαγγελµατικής εξέλιξής τους,
- η σύµβαση 159 και η σύσταση 168 της διεθνούς οργάνωσης εργασίας, για την
επαγγελµατική επαναπροσαρµογή και απασχόληση των µειονεκτούντων προσώπων,
της20ής Ιουνίου 1983,
- η σύσταση αριθ. R(92) 6 του Συµβουλίου της Ευρώπης, της 9ηςΑπριλίου 1992, σχετικά
µε µια ορθολογική πολιτική για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, και
- οι πρότυποι κανόνες σχετικά µε την εξίσωση των ευκαιριών για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, που εκδόθηκαν υπό µορφή ψηφίσµατος της γενικής συνέλευσης των Ηνωµένων
Εθνών στις 20 ∆εκεµβρίου 1993,
καλούν τα κράτη µέλη να αναπτύξουν, να αξιολογήσουν και να επανεξετάσουν
προγράµµατα στήριξης για την µε διάφορους τρόπους ένταξη των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, ειδικότερα στον τοµέα της απασχόλησης,
(8) τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παρά τις ενδεχόµενες προσωπικές τους επιτυχίες και
βελτιώσεις, εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν προσκόµµατα και να βρίσκονται σε
µειονεκτικότερη θέση στην εξεύρεση και διατήρηση κατάλληλων θέσεων αποσχόλησης
και στην πλήρη συµµετοχή τους στην οικονοµική και κοινωνική ζωή των κοινοτήτων
τους,
ΕΚ∆Ι∆ΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ:
1. Το Συµβούλιο αναγνωρίζει και επικροτεί τις σοβαρές προσπάθειες που κατέβαλαν ή
έχουν προγραµµατίσει τα κράτη µέλη για να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν πολιτικές
για την ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας, ιδίως στα πλαίσια
της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του
για την νέα ώθηση που έδωσαν οι ετήσιες κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση.
2. Το Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι τα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση
παρέχουν ένα ευρύ πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να ενισχυθούν οι
προαναφερόµενες πολιτικές. Τα κράτη µέλη καλούνται συνεπώς:
α) στα πλαίσια των εθνικών τους πολιτικών για την απασχόληση, και σε συνεργασία µε
τους κοινωνικούς εταίρους και τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς που ασχολούται µε
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, να δώσουν ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση ευκαιριών
απασχόλησης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και να αναπτύξουν ενδεδειγµένες

προληπτικές και ενεργητικές πολιτικές ειδικά για την προαγωγή της ένταξης αυτών των
ατόµων στην αγορά εργασίας του ιδιωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης και της
αυτοαπασχόλησης, και του δηµόσιου τοµέα·
β) να αξιοποιήσουν πλήρως τις υπάρχουσες και τις µελλοντικές δυνατότητες των
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταµείων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, και
των σχετικών κοινοτικών πρωτοβουλιών προκειµένου να προαχθεί η ισότητα ευκαιριών
απασχόλησης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες·
γ) και, στο πλαίσιο αυτό, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις παρεχόµενες από την
ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών δυνατότητες οι οποίες δηµιουργούν νέες
ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά και προκλήσεις για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
3. Το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία των κοινωνικών
εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επισηµάνουν τις ορθές πρακτικές και καλεί τους
κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα επίπεδα να διαδραµατίσουν αυξανόµενο ρόλο στη
βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και στην εισαγωγή συµφωνηµένων οργανωτικών
µεταβολών στον τοµέα της εργασίας σε συνεργασία µε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
4. Το Συµβούλιο καλεί τα ίδια τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τις οργανώσεις τους να
συµβάλουν στην επίτευξη του στόχου των ίσων ευκαιριών απασχόλησης µε την
κοινοποίηση και την ανταλλαγή της εµπειρίας τους µε όλους όσους συµµετέχουν στην
αγορά εργασίας.
5. Το Συµβούλιο παροτρύνει τα κοινοτικά θεσµικά όργανα να προωθήσουν τις ίσες
ευκαιρίες απασχόλησης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο εσωτερικό των υπηρεσιών
τους, µε τη θέσπιση κανόνων και την πλήρη αξιοποίηση των ισχυουσών νοµικών
πράξεων και πρακτικών.
6. Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εργασθεί µαζί µε τα κράτη µέλη, ιδιαίτερα στα
πλαίσια των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση και σύµφωνα
µε την αρχή της ενσωµάτωσης του θέµατος αυτού σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές, να
παρακολουθήσει και να αναλύσει τις εξελίξεις της απασχόλησης των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες βάσει συγκρίσιµων στοιχείων και να αναπτύξει νέες στρατηγικές και
εκστρατείες, λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες εθνικές περιφερειακές και ατοµικές
διαφορές.
7. Το Συµβούλιο βεβαιώνει ότι, στα πλαίσια µιας συνεκτικής γενικής πολιτικής, οι ίσες
ευκαιρίες απασχόλησης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα αυξηθούν, εάν δοθεί ειδικότερα
προσοχή στην πρόσληψη και την παραµονή των υπαλλήλων στη θέση τους, στην
προαγωγή, την επαγγελµατική κατάρτιση, τη δια βίου µάθηση και την εξέλιξη, και την
προστασία κατά των άδικων απολύσεων, καθώς και την κατάλληλη στήριξη που
παρέχεται σε τοµείς όπως:
- διευθέτηση των χώρων εργασίας, µε τη χρήση τεχνικών εξοπλισµών καθώς και µε την
πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών,

- πρόσβαση στον τόπο εργασίας,
- ατοµικά τυπικά προσόντα και δεξιότητες που απαιτούνται στην εργασία, και
- πρόσβαση στον επαγγελµατικό προσανατολισµό και στις υπηρεσίες ευρέσεως
εργασίας.
8. Το Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει, πρόταση για την
έκδοση µιας νοµικής πράξης η οποία θα καλύπτει τα θέµα των ίσων ευκαιριών
απασχόλησης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
(1) ΕΕ C 69 της 12.3.1999, σ. 2.
(2) ΕΕ C 225 της 12.8.1986, σ. 43.
(3) ΕΕ C 12 της 13.1.1997, σ. 1.

