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1.

Εισαγωγή

Η ισότητα των ευκαιριών είναι ο στόχος της µακροπρόθεσµης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τα άτοµα µε αναπηρία, µε σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στα άτοµα αυτά να
απολαµβάνουν το δικαίωµά τους στην αξιοπρέπεια, στην ίση µεταχείριση, στην ανεξάρτητη
διαβίωση και στη συµµετοχή στην κοινωνία. Οι ενέργειες που αναλαµβάνονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν το σύνολο των κοινών ευρωπαϊκών οικονοµικών και
κοινωνικών αξιών, δίνοντας τη δυνατότητα στα άτοµα µε αναπηρία να αξιοποιούν τις
ικανότητές τους και να συµµετέχουν στην κοινωνία και την οικονοµία.
Η στρατηγική της ΕΕ βασίζεται σε τρεις άξονες: (1) στη νοµοθεσία και τα µέτρα κατά των
διακρίσεων, που παρέχουν πρόσβαση σε ατοµικά δικαιώµατα· (2) στην εξάλειψη των
εµποδίων στο περιβάλλον, τα οποία εµποδίζουν τα άτοµα µε αναπηρία να ασκήσουν τις
ικανότητές τους και (3) στην ενσωµάτωση των θεµάτων που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία
στο ευρύ φάσµα των κοινοτικών πολιτικών για τη διευκόλυνση της ενεργητικής συµµετοχής
των ατόµων µε αναπηρία.
Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αναπηρία (Σ∆Α) – που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή1 για να εξασφαλιστεί µια συνεκτική πολιτική συνέχεια του ευρωπαϊκού έτους για
τα άτοµα µε αναπηρίες στη διευρυµένη Ευρώπη – παρέχει ένα δυναµικό πλαίσιο για την
ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για την αναπηρία.
Στο µεταβαλλόµενο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον της ΕΕ, η δοµηµένη ενσωµάτωση
των θεµάτων που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρίες σε όλες τις πολιτικές αποτελεί βασική
προϋπόθεση. Οι πολιτικές για την αναπηρία αποτελούν βασικά αρµοδιότητα των κρατών
µελών, όµως οι κοινοτικές πολιτικές και δράσεις επηρεάζουν κατά πολλούς τρόπους την
κατάσταση των ατόµων µε αναπηρία. Το Συµβούλιο αναγνώρισε αυτό το γεγονός2 και
συνέστησε στα κράτη µέλη να συνεκτιµήσουν πλήρως το Σ∆Α κατά την ανάπτυξη των
εθνικών πολιτικών για τα άτοµα µε αναπηρία.
Στο πλαίσιο αυτό, η ανακοίνωση εντοπίζει στόχους και δράσεις προτεραιότητας για τη
δεύτερη φάση (2006-2007) του Σ∆Α, εστιάζοντας στην ενεργητική συµµετοχή των ατόµων
µε αναπηρία. ∆εδοµένης της σηµερινής δηµογραφικής κατάστασης, το οικονοµικό δυναµικό
των ατόµων µε αναπηρία και η συµβολή που µπορούν να έχουν στην οικονοµική µεγέθυνση
και στην αύξηση της απασχόλησης πρέπει να ενεργοποιηθούν περαιτέρω, στη βάση της
κοινωνικής ατζέντας για το 2005-20103. Επίσης, υποστηρίζοντας την αναθεωρηµένη
στρατηγική της Λισσαβώνας, η παρούσα ανακοίνωση καλεί τα κράτη µέλη να προωθήσουν
την ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρία στο πλαίσιο των επόµενων µεταρυθµιστικών τους
προγραµµάτων για την ανάπτυξη και την απασχόληση4. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί
επίσης την πρώτη έκθεση της ΕΕ για τη συνολική κατάσταση των ατόµων µε αναπηρία, την
οποία η Επιτροπή ανέλαβε να δηµοσιεύει ανά διετία την ευρωπαϊκή ηµέρα των ατόµων µε
αναπηρία5. Θα αποτελέσει ένα εργαλείο για τους αρµόδιους χάραξης πολιτικής για θέµατα
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αναπηρίας σε όλη την Ευρώπη, συµπληρώνοντας και προσδίδοντας πρόσθετη αξία στις
πολιτικές και τις δράσεις τους.

2.

Ισχύουσα κατάσταση

2.1.

Επισκόπηση

Η χαρτογράφηση της κατάστασης των ατόµων µε αναπηρία σε όλη την Ευρώπη είναι
δύσκολη. Οι ορισµοί και τα κριτήρια όσον αφορά την αναπηρία διαφέρουν ανάλογα µε τους
πολιτικούς στόχους, τη νοµοθεσία και τα διοικητικά πρότυπα6. Οι απογραφές πληθυσµού
παρέχουν υποκειµενικά στοιχεία, που επηρεάζονται από πολιτισµικές αντιλήψεις που
διαφέρουν στα επιµέρους κράτη µέλη7. Επίσης, τα δεδοµένα εστιάζονται στον ενεργό
πληθυσµό και εξαιρούν παιδιά και άτοµα που διαµένουν σε ιδρύµατα.
Ωστόσο, το σύστηµα εναρµονισµένης µεθοδολογίας για τη συλλογή στοιχείων της ΕΕ8, το
οποίο χρησιµοποιείται από τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες
διαβίωσης (SILC) και την ενότητα ad hoc του 2002 για τα άτοµα µε αναπηρία της έρευνας
για το ευρωπαϊκό εργατικό δυναµικό (LFS)9, επιτρέπει µια αξιόλογη µέτρηση της προόδου10.
Περίπου 44,6 εκατοµµύρια άτοµα ηλικίας 16 έως 64 ετών θεωρούν ότι έχουν ένα
µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή αναπηρία (LSHPD)11, αριθµός που αντιστοιχεί περίπου στο
16% του συνολικού ενεργού πληθυσµού της ΕΕ. Τα στοιχεία αυτά δεν κάνουν διάκριση
ανάµεσα σε άτοµα µε αναπηρία και σε άτοµα µε µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας. Επιπλέον,
πρέπει να αντιµετωπίζονται µε επιφύλαξη επειδή αποτελούν αποτέλεσµα έρευνας και δεν
πρόκειται για διοικητικά στοιχεία. Από την πλευρά τους, τα άτοµα µε αναπηρία, από κοινού
µε τα άτοµα που τους παρέχουν φροντίδα και υπηρεσίες, συνιστούν ένα σηµαντικό
οικονοµικό τµήµα του πληθυσµού και πολλά άτοµα µε αναπηρία είναι ικανά προς εργασία
και για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντική η διευθέτηση της εργασιακής κατάστασης.
Υπάρχει ένας στενός συσχετισµός ανάµεσα στην αναπηρία και την αυξανόµενη ηλικία. Το
2002, περίπου το 30% των ατόµων στην ηλικιακή οµάδα 55-64 ετών ανέφερε την ύπαρξη
LSHPD12. Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί νέες υποχρεώσεις στις οικογένειες και θέτει
πιεστικά ερωτηµατικά όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα και τη διαχείριση των
υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης για άτοµα µε αναπηρία, συµπεριλαµβανοµένων των
ηλικιωµένων ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας.
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Μελέτη της Επιτροπής «Definitions of disability in Europe: a comparative analysis», Πανεπιστήµιο
Brunel, Σεπτέµβριος 2002
Ζητείται από τους ερωτηθέντες να δηλώσουν εάν θεωρούν ότι έχουν κάποιο µακροχρόνιο πρόβληµα
υγείας ή αναπηρία
Κανονισµός της Επιτροπής αριθ. 1566/2001 της 12/07/2001
Eurostat statistics in focus, θέµα 3-26/2003.
Το βασικό ερώτηµα ήταν αν το άτοµο έχει κάποιο µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή αναπηρία (LSHPD)
για περισσότερο από 6 µήνες (ή αν αναµένεται να διαρκέσει περισσότερο από 6 µήνες). Η έννοια της
LHSPD καλύπτει κάθε είδος σοβαρού προβλήµατος όσον αφορά τη λειτουργία του ατόµου, εκτός της
αρχής να έχει τουλάχιστον κάποια επίδραση στις καθηµερινές του δραστηριότητες
Ενότητα ad hoc του 2002 για τα άτοµα µε αναπηρία της έρευνας για το ευρωπαϊκό εργατικό δυναµικό
(LFS)
Ενότητα ad hoc του 2002 για τα άτοµα µε αναπηρία της έρευνας για το ευρωπαϊκό εργατικό δυναµικό
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Επίσης, από την έρευνα Share13 προκύπτει ότι τα συστήµατα αναπηρίας επηρεάζουν την
πρόωρη συνταξιοδότηση. Γι’ αυτό, οι σχετικές δράσεις πρέπει να υποστηρίζουν την
περαιτέρω συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό και να προωθούν την παράταση του
επαγγελµατικού βίου, ιδίως για την πρόληψη της πρόωρης συνταξιοδότησης.
Τα στοιχεία δείχνουν επίσης µια διαφορά ανάµεσα στο ποσοστό απασχόλησης των ατόµων
µε αναπηρία σε σχέση µε αυτό των ατόµων χωρίς αναπηρία: το 2003, απασχολείτο το 40%
των ατόµων µε αναπηρία, σε σύγκριση µε το 64,2% των ατόµων χωρίς αναπηρία14. Το
ποσοστό των ατόµων των οποίων η σχετικά ελαφρά αναπηρία δεν περιόριζε την καθηµερινή
τους ζωή ήταν 50%15. Συνολικά, απασχολούνται λιγότερα από τα µισά άτοµα µε αναπηρία.
Αυτό το σχετικά χαµηλό ποσοστό απασχόλησης δείχνει ότι πρέπει να εξακολουθήσει να
δίνεται σοβαρή προσοχή στην ανεργία που πλήττει τα άτοµα µε αναπηρία.
ratio employed amongst people with a LSHPD
ratio employed amongst people without a LSHPD
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Πίνακας 1: Ποσοστό απασχόλησης ατόµων µε αναπηρία και ατόµων χωρίς αναπηρία16

Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε αναπηρία είναι διπλάσιο από αυτό των ατόµων χωρίς
αναπηρία και οφείλεται τόσο στα χαµηλά επίπεδα επανένταξης ύστερα από LSHPD όσο και
στα σχετικά χαµηλά επίπεδα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι λόγοι για το
υψηλό επίπεδο ανεργίας διαφέρουν µεταξύ των χωρών. Η ύπαρξη «παροχών παγίδων» και ο
κίνδυνος απώλειας παροχών µε την ανάληψη εργασίας αποτελούν βασικά αντικίνητρα. Ένας
άλλος πιθανός λόγος µπορεί να είναι η απροθυµία των εργοδοτών να προσλάβουν άτοµα µε
αναπηρία, φοβούµενοι δαπανηρές προσαρµογές του χώρου εργασίας.
Ωστόσο, το 43,7% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι θα µπορούσαν να εργαστούν µε
κατάλληλη υποστήριξη. Αν και τα στοιχεία διαφέρουν µεταξύ των κρατών µελών, και
ανάλογα επίσης µε το είδος της εργασίας, µόνο το 15,9% των ατόµων µε αναπηρία
λαµβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται ώστε να µπορέσουν να εργαστούν. Οι
13
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Σχέδιο Share: http://www.share-project.org.
Έκθεση Kok 2003 «Θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας»
Βλ. υποσηµείωση 9
Οι γραφικές παραστάσεις για τα «άτοµα µε αναπηρία» και τα «άτοµα χωρίς αναπηρία» είναι
παρόµοιες, όταν σε µια χώρα το ποσοστό ανεβαίνει για τα άτοµα χωρίς αναπηρία τότε αυξάνεται και
για τα άτοµα αναπηρία
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δηµογραφικές προβλέψεις για την Ευρώπη δείχνουν ότι ο ενεργός πληθυσµός ως ποσοστό
του συνολικού πληθυσµού µειώνεται. Σήµερα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αξιοποιηθεί
πλήρως ο διαθέσιµος ενεργός πληθυσµός, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία.
Τέλος, οι στατιστικές σε όλα τα κράτη µέλη δείχνουν ένα συσχετισµό ανάµεσα στην ύπαρξη
LSHPD και το επίπεδο εκπαίδευσης17.

Πίνακας 2: Κατανοµή αναπηρίας σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο18
Πηγή: Έρευνα για το εργατικό δυναµικό (LFS ad hoc ενότητα του 2002 για την αναπηρία)

2.2.

Προώθηση της απασχόλησης

Η πρώτη φάση του Σ∆Α εστιαζόταν στην πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στην αγορά
εργασίας και σε µέτρα που αφορούσαν την απασχολησιµότητα, όπως η διά βίου µάθηση, η
τεχνολογία πληροφοριών και η πρόσβαση στο δοµηµένο περιβάλλον. Το αποτέλεσµα των
µέτρων αυτών ήταν η επίτευξη σχετικής προόδου µέσω της υλοποίησης δράσεων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η νοµοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων παρέχει το νοµικό πλαίσιο για την ίση µεταχείριση
στην απασχόληση και στο επάγγελµα19. Η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση
απαγορεύει τις άµεσες και έµµεσες διακρίσεις καθώς επίσης και την παρενόχληση καθώς και
τις διακρίσεις για µια σειρά λόγους, συµπεριλαµβανοµένης της αναπηρίας20. Επίσης,
υπάρχουν ειδικές διατάξεις για την προώθηση της ίσης µεταχείρισης για άτοµα µε αναπηρία.
Οι εργοδότες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα και άλλοι στους οποίους απευθύνεται η
οδηγία, όπως οι πάροχοι κατάρτισης, πρέπει να προσφέρουν κατάλληλη υποδοµή για τα
άτοµα µε αναπηρία. Πρέπει να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για να διευκολύνουν την

17
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Η αναπηρία κατά τη γέννηση ή κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας/εφηβείας µπορεί να περιορίσει
τις δυνατότητες σπουδών. Ενδέχεται επίσης άτοµα µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης να ασκούν εργασίες
χαµηλής ειδίκευσης σε επικίνδυνο περιβάλλον. ∆εν µπορεί ακόµη να διαπιστωθεί ποιος από αυτούς
τους παράγοντες είναι σηµαντικότερος ή το αν αλληλοενισχύονται.
Όσο χαµηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο υψηλότερος είναι ο αριθµός των ατόµων µε
µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή αναπηρία. Στο ISCED0_2 περιλαµβάνονται όλα τα άτοµα που
διαθέτουν έως και κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στο ISCED3_4 άτοµα µε ανώτερη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στο ISCED5_6 άτοµα µε µεταδευτεροβάθµια µη τριτοβάθµια
εκπαίδευση και άτοµα µε τριτοβάθµια εκπαίδευση
Οδηγία 2000/78 της 27ης Νοεµβρίου 2000
pp 5-11 στην ετήσια έκθεση περί ισότητας και µη διακρίσεων για το 2005

6

EL

πρόσβαση και τη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία στην απασχόληση και τη
σταδιοδροµία τους σε αυτή όπως επίσης και την πρόσβασή τους στην κατάρτιση. Εποµένως,
η αποτελεσµατική εφαρµογή της οδηγίας αποτελεί το κλειδί για την προώθηση της
απασχόλησης των ατόµων µε αναπηρία. Η εν λόγω οδηγία εισάγει νέα εννοιολογικά πλαίσια
και ως εκ τούτου η εφαρµογή της αποτελεί πρόκληση21.
Σχεδόν ολόκληρη η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση22 αφορά την κατάσταση των
ατόµων µε αναπηρία στην αγορά εργασίας. Το 2004, οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπέβαλαν
στην επιτροπή απασχόλησης ένα έγγραφο εργασίας23, στο οποίο ανέλυαν την ενσωµάτωση
των θεµάτων που αφορούν την αναπηρία στην ΕΕΑ.
Ο κανονισµός της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση24 δίνει τη
δυνατότητα στα κράτη µέλη να προσφέρουν κίνητρα στους εργοδότες και στα
προστατευόµενα εργαστήρια ώστε να προσλαµβάνουν και να απασχολούν εργαζόµενους µε
αναπηρία.
Μέσω του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή ενθαρρύνει τους κοινωνικούς
εταίρους, ιδίως σε διακλαδικό επίπεδο, να εφαρµόζουν τις συστάσεις που έχουν διατυπωθεί
στις δηλώσεις τους περί απασχόλησης ατόµων µε αναπηρία25. Στην έκθεση του 2004 για τις
δράσεις των κοινωνικών εταίρων αναφέρονται πολλές πρωτοβουλίες σχετικά µε τα άτοµα µε
αναπηρία26.
Στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η ολοκληρωµένη εντολή της οµάδας
εργασίας για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, τις ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική συνοχή
αποσκοπεί στην παραγωγή πολιτικών συστάσεων και συγκεκριµένου υλικού που στοχεύουν
σε µειονεκτούσες οµάδες. Οι συστάσεις θα ενσωµατωθούν σε µια ανακοίνωση σχετικά µε
την αποτελεσµατικότητα των θεµάτων ισότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση που θα
δηµοσιευθεί το 2006.
Από επιχειρησιακής πλευράς, το κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την καταπολέµηση των
διακρίσεων υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιότητας και την αύξηση της ευαισθητοποίησης
όσον αφορά τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, για παράδειγµα στο νέο κύκλο των
πολιτικών διασκέψεων της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή ηµέρα για τα άτοµα µε αναπηρία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες υποστηρίζουν
συνεχώς την ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην αγορά εργασίας.

21
22
23

pp 5-11 στην ετήσια έκθεση περί ισότητας και µη διακρίσεων για το 2005
Απόφαση του Συµβουλίου της 12/07/2005 σχετικά µε κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές
απασχόλησης των κρατών µελών
Ενσωµάτωση
της
αναπηρίας
στην
ευρωπαϊκή
στρατηγική
για
την
απασχόληση
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm
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Κανονισµός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2204/2002
∆ήλωση των κοινωνικών εταίρων για την απασχόληση ατόµων µε αναπηρία
http://europa.eu.int/comm/employment_social/dsw/dspDetails.do?id=1123&d-1588-p=1&d-1588s=&d-1588-o=null και δήλωση των «UNI- Europa Commerce» και «EUROCommerce» για την
προώθηση της απασχόλησης και της ένταξης των ατόµων µε αναπηρία στον ευρωπαϊκό τοµέα
εµπορίου και διανοµής, http://europa.eu.int/comm/employment_social/dsw/dspDetails.do?id=1088&d1588-p=1&d-1588-s=&d-1588-o=null
CEEP, UNICE/UEAPME και ETUC 2004 «Έκθεση σχετικά µε τις δράσεις των κοινωνικών εταίρων
στα κράτη µέλη για την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση»
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2.3.

Ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνία

Το ευρωπαϊκό έτος για τα άτοµα µε αναπηρία έδωσε ώθηση στην πρόοδο για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα θεµελιώδη
δικαιώµατα και τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία. Η Επιτροπή συνέβαλε στη βελτίωση
της προσβασιµότητας µε ένα ευρύ φάσµα πρωτοβουλιών, συµπεριλαµβανοµένων
δοκιµαστικών σχεδίων και µελετών.
Πολλά σχέδια που συγχρηµατοδοτούνται από την Επιτροπή εστιάζονται στην ανταλλαγή
γνώσεων µεταξύ επαγγελµατιών στον τοµέα των δοµικών κατασκευών και στην ανάπτυξη
εργαλείων κατάρτισης (Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής).
Η ανακοίνωση για την ηλεκτρονική προσβασιµότητα (eAccessibility) που εκδόθηκε το
Σεπτέµβριο του 200527, προωθεί µια συνεκτική προσέγγιση στις πρωτοβουλίες που
αναλαµβάνονται στα κράτη µέλη σχετικά µε την ηλεκτρονική προσβασιµότητα σε εθελοντική
βάση και προάγει την αυτορύθµιση του κλάδου. Εντός δύο ετών θα γίνει επισκόπηση της
κατάστασης σχετικά µε την ηλεκτρονική προσβασιµότητα. Η Επιτροπή ενδέχεται να εξετάσει
πρόσθετα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης νέας νοµοθεσίας, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Βρίσκεται σε εξέλιξη µια πρωτοβουλία για την εναρµόνιση σε επίπεδο ΕΕ των προδιαγραφών
προσβασιµότητας για δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα των ΤΠΕ, µέσω ενός προτύπου της
ΕΕ. Έχει σηµειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη δοκιµή και την υλοποίηση των κατευθυντήριων
γραµµών για την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό όπως επίσης και την ανάπτυξη του
ευρωπαϊκού προγράµµατος σπουδών στον τοµέα του «Σχεδιασµού για Όλους».
Επιπλέον, στο πλαίσιο της προτεραιότητας IST του 6ου προγράµµατος πλαισίου έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης28, διατίθενται 30 εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση πολλών σχεδίων
για την ηλεκτρονική προσβασιµότητα. Το 2005 προκηρύχθηκε µια νέα πρόσκληση υποβολής
προτάσεων µε προϋπολογισµό ύψους 29 εκατ. ευρώ.
∆όθηκε νέα ώθηση στην έρευνα για οικονοµικά συµφέρουσες εναλλακτικές λύσεις που θα
βοηθούν τα άτοµα µε αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα στην κοινωνία ή στην οικογένεια, αντί
σε κλειστά ιδρύµατα29. Η αποϊδρυµατοποίηση λειτουργεί καλύτερα όταν πλαισιώνεται από
την κατάλληλη παροχή µέριµνας για την υγεία και από υπηρεσίες µακροχρόνιας µέριµνας και
υποστήριξης στις τοπικές κοινωνίες ώστε να αντιµετωπίζεται η αυξανόµενη ζήτηση.
Κατά το ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού 2004 διερευνήθηκαν τρόποι για
την ενεργητική κοινωνική ενσωµάτωση.
Στο παράρτηµα 1 παρατίθεται µια επισκόπηση των δράσεων της ΕΕ. Στο παράρτηµα 3
παρουσιάζεται η κατάσταση στα κράτη µέλη.

27
28
29
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COM(2005) 425 τελικό της 13.9.2005
6ο πρόγραµµα πλαίσιο για δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (20022006), προτεραιότητα IST: Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας, έχουν επιλεγεί και
υλοποιούνται 14 σχέδια
Πρόσκληση υποβολής προσφορών VT/2005/0344
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3.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αναπηρία (Σ∆Α)

Το Σ∆Α έχει τρεις επιχειρησιακούς στόχους: 1) την πλήρη εφαρµογή της οδηγίας για την
ισότητα στην απασχόληση· 2) την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των θεµάτων σχετικά µε
αναπηρίες στις συναφείς κοινοτικές πολιτικές· και 3) τη βελτίωση της προσβασιµότητας για
όλους.
Το Σ∆Α καλύπτει την περίοδο 2004 – 2010 σε διαδοχικές φάσεις, εκ των οποίων κάθε µια
δίνει έµφαση σε µια σειρά αλληλοσυνδεόµενων προτεραιοτήτων. Η φάση 1 διαρκεί από το
2004 έως το 2005, η φάση 2 από το 2006 έως το 2007.
Από την προκαταρκτική ανάλυση της πρώτης φάσης διαπιστώνεται ότι σε ορισµένους τοµείς,
ιδίως στην απασχόληση, στις ΤΠΕ και στην εκπαίδευση (eLearning) έχει επιτευχθεί η
ενσωµάτωση των θεµάτων που αφορούν τις αναπηρίες. Μεγαλύτερος αντίκτυπος και πιο
επιτυχής ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην αγορά εργασίας επιτυγχάνεται µε το
συνδυασµό της έννοιας της ενσωµάτωσης των θεµάτων που αφορούν την αναπηρία σε όλες
τις πολιτικές µε ειδικές δράσεις για τις αναπηρίες.
Το Σώµα των Επιτρόπων για τα θεµελιώδη δικαιώµατα, την καταπολέµηση των διακρίσεων
και τις ίσες ευκαιρίες, µε την υποστήριξη της διυπηρεσιακής οµάδας της Επιτροπής για τις
αναπηρίες, θα προσδώσει πολιτική ώθηση στο Σ∆Α. Θα ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των
κρατών µελών µέσω του θεµατικού διαλόγου µε την οµάδα υψηλού επιπέδου για τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες της ΕΕ (HLGD), την ευρωπαϊκή επιτροπή απασχόλησης και την επιτροπή
κοινωνικής προστασίας. Με τη στρατηγική της πλαίσιο για τις µη διακρίσεις και τις ίσες
ευκαιρίες για όλους30, η Επιτροπή θα υποστηρίξει και θα παρακολουθεί στενά την εφαρµογή
της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση31.
3.1

Τοµείς προτεραιότητας για τη δεύτερη φάση (2006-2007)

Η επόµενη, δεύτερη, φάση θα επικεντρωθεί στην ενεργητική ένταξη των ατόµων µε
αναπηρία, µε βάση την έννοια του πολίτη σχετικά µε την αναπηρία όπως αυτή
αντικατοπτρίζεται στο Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της ΕΕ32 και τις αξίες που διέπουν
την επικείµενη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την προστασία και την προώθηση των
δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των ατόµων µε αναπηρία.
Στην έννοια του πολίτη αναφέρεται ρητώς ότι τα άτοµα µε αναπηρία διαθέτουν τις ίδιες
προσωπικές επιλογές και τον ίδιο έλεγχο στην καθηµερινή τους ζωή µε τα άτοµα χωρίς
αναπηρίες. Αυτό υπογραµµίζει την ανάγκη για ένα περιβάλλον που θα παρέχει τη δυνατότητα
στα άτοµα µε αναπηρία να είναι πιο ανεξάρτητα. Εποµένως, τα άτοµα µε αναπηρία και οι
ατοµικές τους ανάγκες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της παροχής υπηρεσιών
φροντίδας και υποστήριξης.
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COM(2005) Ιούνιος 2005
Οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27/11/2000 (ΕΕ L 303 της 2/12/2000, σ. 16)
Άρθρο 26: «Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρία να επωφελούνται
από µέτρα σχεδιασµένα για να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την κοινωνική και επαγγελµατική
ένταξη και τη συµµετοχή τους στη ζωή της κοινότητας»
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Στο πλαίσιο των ακόλουθων τεσσάρων προτεραιοτήτων, δράσεις όπως αυτές που
περιγράφονται στο παράρτηµα 2 θα προωθήσουν περαιτέρω την ανεξάρτητη διαβίωση των
ατόµων µε αναπηρία:
• Ενθάρρυνση της ενεργοποίησης
Ένα κύριο θέµα της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβώνας για την απασχόληση είναι
«η προσέλκυση και η διατήρηση περισσοτέρων ατόµων στην αγορά εργασίας, η αύξηση της
παροχής εργατικού δυναµικού και ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής
προστασίας». Εποµένως, η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και ενεργοποίησης των
ατόµων µε αναπηρία θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα.
Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την ενσωµάτωση των θεµάτων που
αφορούν την αναπηρία στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση αποτελεί έναν
πολύτιµο οδηγό για την ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Οι
νέες ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές αφήνουν περιθώριο για τον καθορισµό εθνικών
στόχων, όµως η διαδικασία πρέπει να είναι στοχοθετηµένη και να υποστηρίζεται από
στατιστικά δεδοµένα. Στο παρόν έγγραφο επισηµαίνεται, µεταξύ άλλων προβληµάτων, ο
µικρός αριθµός ατόµων που επιστρέφουν στην εργασία ύστερα από LSHPD, γεγονός που
παρεµποδίζει την ανεξάρτητη διαβίωση. Θα ενθαρρυνθούν στρατηγικές για την προσαρµογή
και την επανένταξη στην εργασία ατόµων που έγιναν ανάπηροι κατά την επαγγελµατική τους
ζωή. Θα προωθηθεί η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης, η παροχή εξατοµικευµένης
υποστήριξης και η ανταµοιβή της εργασίας.
Το ΕΚΤ έχει υποστηρίξει και θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την ενεργητική ενσωµάτωση
ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Στον επόµενο γύρο
προγραµµατισµού (2007 έως 2013), ένας από τους τοµείς προτεραιότητας για την ανάληψη
δράσης που προτείνονται από την Επιτροπή θα είναι η «αναζήτηση τρόπων για την
ενσωµάτωση και την επιστροφή στην αγορά εργασίας» ατόµων µε µειονεκτήµατα, όπως των
ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων που φροντίζουν εξαρτώµενα πρόσωπα.
• Προώθηση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας
Η προώθηση ποιοτικών, οικονοµικά προσιτών και προσβάσιµων κοινωνικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών υποστήριξης για τα άτοµα µε αναπηρία, µέσω ενοποιηµένων διατάξεων για την
κοινωνική προστασία και την ενσωµάτωση, θα αποτελέσει τον πυρήνα των δράσεων
ενσωµάτωσης σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Με τις πολλές κοινωνιολογικές αλλαγές που
επιδρούν στις δοµές των νοικοκυριών και θέτουν νέες απαιτήσεις στις οικογένειες,
προκύπτουν πολλά ερωτήµατα όσον αφορά τις βέλτιστες πολιτικές και τις δράσεις για την
παροχή υπηρεσιών µακροχρόνιας φροντίδας και υποστήριξης, συµπεριλαµβανοµένων των
ηλικιωµένων ατόµων µε αναπηρία.
Στο λευκό βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας33, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή
της να εκδώσει το 2005 ανακοίνωση σχετικά µε τις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, να προσδιορίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών
υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και να διασαφηνίσει το πλαίσιο µέσα
στο οποίο λειτουργούν. Θα εξεταστούν επίσης θέµατα ποιότητας που αφορούν τις κοινωνικές

33
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COM (2004) 374 της 12ης Μαΐου 2004
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υπηρεσίες για άτοµα µε αναπηρία, συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης προώθησης µιας
συντονισµένης παροχής υπηρεσιών.
Η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης µια πρόταση για το συνδυασµό των διαφόρων ανοιχτών
µεθόδων συντονισµού στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής
ενσωµάτωσης και θα αναπτύξει την πολιτική συνεργασία στον τοµέα της µακροχρόνιας
φροντίδας παράλληλα µε τις τρέχουσες εργασίες στον τοµέα της κοινωνικής ενσωµάτωσης
και των συντάξεων. Θα µεριµνήσει για την κάλυψη θεµάτων που αφορούν τις πολιτικές
κοινωνικής προστασίας, όπως η πρόσβαση σε ολοκληρωµένη παροχή φροντίδας και τα
συστήµατα υποστήριξης.
Θα υποστηριχθεί περαιτέρω το θέµα της αποϊδρυµατοποίησης ατόµων µε αναπηρία που
διαµένουν σε µεγάλα ιδρύµατα. Θα ενθαρρυνθεί η προώθηση ενός επιπέδου υπηρεσιών που
θα επιφέρει την κατάλληλη εξισορρόπηση της ασφάλειας, της ελευθερίας και της
ανεξαρτησίας.
• Επιδίωξη προσβάσιµων αγαθών και υπηρεσιών
Στις υφιστάµενες ενέργειες για την προσβασιµότητα των δηµόσιων κτιρίων θα προστεθούν
ενέργειες για τις υπηρεσίες, τις µεταφορές και την προσβασιµότητα των ΤΠΕ,
συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε συστήµατα υποστήριξης. Η ύπαρξη προσβάσιµων
συστηµάτων µεταφοράς συνιστά σηµαντικό στοιχείο για την ανεξάρτητη διαβίωση: οι
προσβάσιµες δηµόσιες µεταφορές και το προσβάσιµο δηµόσιο περιβάλλον συµπληρώνουν
και ενισχύουν αµοιβαία τις εξελίξεις σε κάθε τοµέα. Θα προωθηθούν εντός αλλά και µεταξύ
αστικών περιοχών.
Στις υπηρεσίες µεταφορών, τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε
µειωµένη κινητικότητα δεν µπορούν να περιορίζονται στην προσβασιµότητα των µέσων
µεταφοράς, αφού περιλαµβάνουν επίσης τη µη διάκριση και την απρόσκοπτη παροχή
υποστήριξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα για την προώθηση
αυτών των δικαιωµάτων, µε την έκδοση πολιτικών εγγράφων και νοµοθετικών προτάσεων.
Στο λευκό της βιβλίο «Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα
των επιλογών»34, η Επιτροπή προβλέπει τη θέσπιση δικαιωµάτων των επιβατών σε όλους
τους τρόπους µεταφοράς. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενίσχυση των δικαιωµάτων
των επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της 16ης Φεβρουαρίου 200535 εντοπίζει µια σειρά
τοµέων για την ανάληψη δράσης, στους οποίους αναγνωρίζεται ως πρώτη προτεραιότητα η
µη διάκριση και η παροχή υποστήριξης σε άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα σε όλα τα µέσα
µεταφοράς. Η πρόταση της Επιτροπής του 2004, για την έκδοση κανονισµού σχετικά µε τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδροµικών γραµµών36
προβλέπει τη µη διάκριση των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα που ταξιδεύουν
σιδηροδροµικώς όπως επίσης και την παροχή προς αυτά υποστήριξης πριν και κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού. Η πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισµού σχετικά µε τα
δικαιώµατα των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα που ταξιδεύουν αεροπορικώς37 εγγυάται
την υποχρεωτική παροχή υποστήριξης στους εν λόγω επιβάτες, στα αεροδρόµια και στα
αεροσκάφη, σε συνδυασµό µε τον καθορισµό ποιοτικών προτύπων εξυπηρέτησης από τους
αερολιµένες. Η Επιτροπή εξετάζει τον τρόπο επέκτασης αυτών των δικαιωµάτων των
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επιβατών στις θαλάσσιες µεταφορές και στις διεθνείς µεταφορές µε πούλµαν. Για το σκοπό
αυτό, τον Ιούλιο του 2005, η Επιτροπή ξεκίνησε µια δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα
δικαιώµατα των επιβατών σε λεωφορεία και πούλµαν διεθνών µεταφορών και σκοπεύει να
ξεκινήσει διαβούλευση σχετικά µε τα δικαιώµατα των επιβατών θαλάσσιων µεταφορών. Η
αποτελεσµατικότητα των µέτρων που θεσπίζονται υπέρ των ατόµων µε µειωµένη
κινητικότητα θα εξασφαλίζεται καλύτερα από τις αρµόδιες εθνικές αρχές επιβολής.
Το δυναµικό των νέων τεχνολογιών για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης χωρίς περιορισµούς
είναι σηµαντικό. Οι προσβάσιµες διαδεδοµένες ΤΠΕ, σε διαλειτουργικότητα µε
υποβοηθητικές τεχνολογίες που υποστηρίζονται από ευρωπαϊκά πρότυπα, η ζήτηση των
καταναλωτών και άλλες πτυχές ανάπτυξης δηµιουργούν νέες αγορές. Με την ενθάρρυνση,
µέσω δηµόσιων συµβάσεων, της ανάπτυξης προϊόντων σχεδιασµένων για ένα όσο το δυνατόν
µεγαλύτερο τµήµα των καταναλωτών, µπορούν να δηµιουργηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης
νέων αγορών και διείσδυσης σε αυτές. Αυτή η εξέλιξη υπάρχει ήδη στις ΗΠΑ και έχει
αρχίσει να σηµειώνεται στην Ιαπωνία. Ως εκ τούτου, η προώθηση µιας κοινωνίας της γνώσης
χωρίς περιορισµούς αποτελεί κύριο στόχο για την πρωτοβουλία i2010. Σε αυτήν
ανακοινώνονται «µέτρα ενθάρρυνσης ώστε τα συστήµατα ΤΠΕ να καταστούν πλέον
εύχρηστα σε ευρύτερο φάσµα του πληθυσµού» και η «έκδοση κατευθύνσεων πολιτικής για
την ηλεκτρονική προσβασιµότητα». Αφορά τεχνολογίες για την ανεξάρτητη διαβίωση και
κάνει αναφορά στην ανακοίνωση περί ηλεκτρονικής προσβασιµότητας η οποία επιδιώκει
τρεις προσεγγίσεις που ακόµη δεν χρησιµοποιούνται ευρέως στην Ευρώπη: δηµόσιες
συµβάσεις, πιστοποίηση, καλύτερη αξιοποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας µε ταυτόχρονη
ενίσχυση των δραστηριοτήτων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.
• Αύξηση της αναλυτικής ικανότητας της ΕΕ
Η ύπαρξη αξιόπιστων και συγκρίσιµων στοιχείων είναι σηµαντική για την κατανόηση της
εξελισσόµενης κατάστασης των ατόµων µε αναπηρία και του τρόπου αλληλεπίδρασης αυτών
των εξελίξεων µε άλλους τοµείς της πολιτικής. Θα ξεκινήσουν µελέτες για την ανάλυση των
στοιχείων που έχουν ληφθεί από προηγούµενες έρευνες της Eurostat και από την ad hoc
ενότητα «Απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία» της έρευνας για το εργατικό δυναµικό,
όπως επίσης και από διοικητικά µητρώα των κρατών µελών.
Θα αναπτυχθούν συνκτικές στατιστικές για την ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην
κοινωνία, µέσω του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος (ΕΣΣ) και στο πλαίσιο του
κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος 2002 – 2007. Η Eurostat επεξεργάζεται µια «ενότητα
για την κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία» στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας
ερωτηµατολογίου για την υγεία.
Το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο για δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης (2002-2006, ΠΠ6), και το επερχόµενο έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο έρευνας (20072013) θα εξακολουθήσουν να χρηµατοδοτούν την έρευνα στον τοµέα των αναπηριών. Κατά
τη διάρκεια του ΠΠ 6, µεταξύ των προτεραιοτήτων που τέθηκαν σε πολιτικό επίπεδο
περιλαµβάνονταν και θέµατα έρευνας για την υποστήριξη της πολιτικής στον τοµέα των
αναπηριών.
Σε εναρµόνιση µε τη νέα στρατηγική πλαίσιο της ΕΕ για τις µη διακρίσεις και τις ίσες
ευκαιρίες για όλους, θα αντιµετωπιστούν οι πολλαπλές διακρίσεις που αφορούν τα άτοµα µε
αναπηρία.
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4.

Συµπέρασµα

Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει την ευρεία συναίνεση στην ΕΕ όσον αφορά την
ανάγκη αντιµετώπισης των θεµάτων που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία. ∆ίνεται έµφαση
στην αξιοπρέπεια, τα θεµελιώδη δικαιώµατα, την προστασία έναντι διακρίσεων, τη δίκαιη
µεταχείριση και την κοινωνική συνοχή.
Οι δράσεις που αφορούν τις αναπηρίες αποτελούν κυρίως αρµοδιότητα των κρατών µελών
και αντιµετωπίζονται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Η αυξηµένη ενσωµάτωση της αναπηρίας
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ, µε επιχειρησιακή υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο, συµβάλλει στην επίτευξη ίσων ευκαιριών στη διευρυµένη Ευρώπη. Ο
θετικός διάλογος ανάµεσα στην Επιτροπή και τα κράτη µέλη όπως επίσης και τα άτοµα µε
αναπηρία και τους κύριους ενδιαφερόµενους επιτρέπει την επίτευξη προόδου όσον αφορά τη
θέσπιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την υποστήριξη της ενεργητικής ενσωµάτωσης
στην κοινωνία και την οικονοµία. Αποτέλεσµα αυτής της προόδου είναι ότι σήµερα
αναγνωρίζεται ευρέως ότι η ενσωµάτωση αυτής της προόδου σε όλες τις κύριες πολιτικές
είναι σηµαντική για την προώθηση τους. Για το λόγο αυτό, η αναθεωρηµένη στρατηγική της
Λισσαβώνας αποδίδει πολύ µεγαλύτερη έµφαση στην ενσωµάτωση των θεµάτων αυτών σε
όλες τις κύριες πολιτικές σε εθνικό επίπεδο.
Οι νέες ενέργειες που προβλέπονται για τη δεύτερη φάση του Σ∆Α θα ενθαρρύνουν την
ενεργοποίηση και θα προωθήσουν την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες ενώ θα προωθούν
την ανάπτυξη προσβάσιµων αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, θα συλλεγούν αξιόπιστα και
συγκρίσιµα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις αναπηρίες καθώς και πληροφορίες για
πολλαπλές διακρίσεις. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την υλοποίηση των προτεινόµενων
ενεργειών µέσω ενός συνεχούς διαλόγου µε όλους τους ενδιαφερόµενους. Η ενδιάµεση
αξιολόγηση του σχεδίου δράσης προβλέπεται να διενεργηθεί το 2008.
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