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Ι
(Ανακοινώσεις)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Ιουλίου 2003
σχετικά µε την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης των ατόµων µε αναπηρίες
(2003/C 175/01)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(1) ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει σηµαντικός αριθµός ανθρώπων µε αναπηρίες που αντιµετωπίζουν
ποικίλες δυσκολίες στην καθηµερινή τους ζωή και δεν µπορούν πάντα να ασκούν τα δικαιώµατά τους,
(2) ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας παρέχει στην Κοινότητα την ευκαιρία να αναλάβει κατάλληλη δράση για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού,

(7) ΥΠΕΝΘΥΜΙZΟΝΤΑΣ την απόφαση 2001/903/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης ∆εκεµβρίου 2001 «περί του ευρωπαϊκού έτους
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες» (2),
(8) ΥΠΕΝΘΥΜΙZΟΝΤΑΣ την πολιτική δήλωση των αρµόδιων
υπουργών για τις πολιτικές ενσωµάτωσης των ατόµων µε
αναπηρίες (Μάλαγα, 8 Μαΐου 2003) µε την οποία επιβεβαιώνεται ότι ένας από τους βασικούς στόχους της επόµενης
δεκαετίας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων
µε αναπηρίες και των οικογενειών τους,
(9) ΥΠΕΝΘΥΜΙZΟΝΤΑΣ επίσης:
α) το ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου σχετικά µε την ισότητα των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, της 20ής ∆εκεµβρίου 1996 (3)·

(3) ΥΠΕΝΘΥΜΙZΟΝΤΑΣ συγκεκριµένα ότι βάσει του άρθρου 13
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
το οποίο παρέχει στο Συµβούλιο τη δυνατότητα να αναλάβει
κατάλληλη δράση για την καταπολέµηση των διακρίσεων
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού, το Συµβούλιο ενέκρινε την οδηγία 2000/78/ΕΚ, της
27ης Νοεµβρίου 2000, για τη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου
όσον αφορά την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία (1),

β) την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Για µια
Ευρώπη χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες» του 2000·
γ) το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Προς µια
Ευρώπη χωρίς φραγµούς για άτοµα µε ειδικές ανάγκες»,
της 4ης Απριλίου 2001, σχετικά µε την ανωτέρω ανακοίνωση·

(4) ΥΠΕΝΘΥΜΙZΟΝΤΑΣ ότι το άρθρο 21 του Χάρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων αναγνωρίζει τη σηµασία της καταπολέµησης
κάθε µορφής διακρίσεων και το άρθρο 26 αναφέρει ότι η
Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες να επωφελούνται µέτρων που θα τους εξασφαλίζει την αυτονοµία, την κοινωνική και επαγγελµατική
ένταξη και τη συµµετοχή στον κοινοτικό βίο,

δ) το ψήφισµα του Συµβουλίου «Ηλεκτρονική προσβασιµότητα — Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης ατόµων
µε ειδικές ανάγκες στην κοινωνία των γνώσεων», της 6ης
Φεβρουαρίου 2003 (4)·
ε) το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 6ης Μαΐου 2003, για
την παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε
µαθητές και σπουδαστές µε αναπηρίες (5)·

(5) ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση αποτελεί βασικό µέσο για την υποστήριξη της ένταξης
των ατόµων µε αναπηρίες στην κανονική αγορά εργασίας,
(6) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Λισαβόνας που πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο του 2000,
(1) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(2) EE L 335 της 19.12.2001, σ. 15.

στ) το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 6ης Μαΐου 2003, για
την προσβασιµότητα σε πολιτιστικές υποδοµές και πολιτιστικές δραστηριότητες ατόµων µε αναπηρίες (6),
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(10) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι τα άτοµα µε αναπηρίες αντιµετωπίζουν ακόµη ποικίλα εµπόδια για την πλήρη συµµετοχή στην
κοινωνία µε συχνό αποτέλεσµα τον κοινωνικό αποκλεισµό και
την φτώχεια,
(11) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις συζητήσεις του άτυπου Συµβουλίου του Ναυπλίου της 23ης και 24ης Ιανουαρίου 2003
όπου δόθηκε έµφαση στην αναγκαιότητα ενδυνάµωσης της
ένταξης των θεµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στις
πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας,
(12) ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τη διαδικασία προπαρασκευής µιας νοµικά
δεσµευτικής πράξης των Ηνωµένων Εθνών για την προώθηση
και την προστασία των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες και την σχετική συµβολή της ΕΕ
(Μάιος 2003) και λαµβάνει υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Προς µια νοµικά δεσµευτική πράξη των
Ηνωµένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των
δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες» (Ιανουάριος 2003),
ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ:

i) να προωθήσουν την ενίσχυση της συνεργασίας µε τους φορείς
ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνίας των πολιτών,
ii) να προωθήσουν την πλήρη ενσωµάτωση και συµµετοχή των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας αναγνωρίζοντας τα ίσα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες µε τους υπόλοιπους πολίτες,
iii) να εξακολουθήσουν τις προσπάθειες άρσης των εµποδίων για
την ενσωµάτωση και τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ενισχύοντας µέτρα ίσης µεταχείρισης και βελτιώνοντας την ένταξη και συµµετοχή τους σε όλα
τα επίπεδα του συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης,
iv) να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προκειµένου να καταστεί
η διά βίου µάθηση πλέον προσιτή σε άτοµα µε αναπηρίες και,
στο πλαίσιο αυτό, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην απρόσκοπτη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας και του ∆ιαδικτύου, προκειµένου να βελτιωθεί η
ποιότητα της µάθησης, της επαγγελµατικής κατάρτισης και
της απασχόλησης,
v) να άρουν τους φραγµούς που εµποδίζουν τη συµµετοχή ατόµων µε αναπηρίες στην κοινωνική ζωή και ιδίως, την ενεργό
ζωή και να εµποδίσουν τη δηµιουργία νέων φραγµών µέσω
της προώθησης της έννοιας «Σχεδιασµός για όλους»,
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vi) να εξασφαλίσουν τη µεταφορά στην εθνική νοµοθεσία και την
εφαρµογή της οδηγίας για ίση µεταχείριση στην απασχόληση
και την εργασία πριν από την ταχθείσα προθεσµία,
vii) να εξετάσουν την ανάγκη θέσπισης περαιτέρω µέτρων για την
προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης
των ατόµων µε αναπηρίες,
viii) να εξετάσουν τη δυνατότητα λήψης µέτρων σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο συνεκτικών µε τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, για την προώθηση της
απασχόλησης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες,
ix) να ενισχύσουν και να δώσουν έµφαση στα θέµατα ατόµων µε
ειδικές ανάγκες κατά τη σύνταξη των µελλοντικών εθνικών
σχεδίων δράσης για τον κοινωνικό αποκλεισµό και τη φτώχεια,
x) να συνεχίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά τα θέµατα αυτά, µε τη συµµετοχή, ανάλογα µε την περίπτωση, των ευρωπαϊκών οργανώσεων και δικτύων που διαθέτουν σχετική πείρα στον τοµέα
αυτό,
xi) να συλλέξουν στατιστικό υλικό για την κατάσταση των ατόµων µε αναπηρίες αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στα δεδοµένα που αφορούν το κάθε φύλο συγκεκριµένα καθώς και για
την ανάπτυξη υπηρεσιών και πλεονεκτηµάτων, για την οµάδα
αυτή,
xii) να υποστηρίξουν τις εργασίες της οµάδας ανωτέρων υπαλλήλων της ΕΕ που ασχολείται µε τα προβλήµατα των ατόµων µε
αναπηρίες,
xiii) να ενισχύσουν την ένταξη της θεώρησης των προβληµάτων
των ατόµων µε αναπηρίες σε όλες τις σχετικές πολιτικές στα
στάδια του πολιτικού σχεδιασµού, της εφαρµογής, του ελέγχου και της αξιολόγησης,
xiv) να αποδίδουν τη δέουσα προσοχή στα θέµατα που αφορούν
γυναίκες µε αναπηρίες κατά το σχεδιασµό, την έγκριση και την
αξιολόγηση πολιτικών για άτοµα µε αναπηρίες, ούτως ώστε να
εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση των γυναικών.
ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

xv) στο πνεύµα της διακήρυξής τους, της 20ής Ιανουαρίου 2003,
µε τίτλο «Προώθηση ίσων ευκαιριών για τα άτοµα µε αναπηρίες πρόσβασή τους στην απασχόληση» να προωθήσουν την
ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρίες, ιδίως στην κανονική
αγορά εργασίας, µέσω των δράσεών τους και των συλλογικών
συµφωνιών τους σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα του κοινωνικού
διαλόγου.

