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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις κοινές αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Όλες οι
ευρωπαϊκές κοινωνίες διέπονται από την κοινή, θεµελιώδη παραδοχή ότι όλα τα άτοµα έχουν
ίση αξία και ότι πρέπει να έχουν ισότιµη πρόσβαση στις ευκαιρίες της ζωής. Οι πρακτικές
διακρίσεων υπονοµεύουν τις κοινές αυτές αξίες.
Η ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση της ισότητας των ατόµων
συνιστά µακρά παράδοση. Η συνθήκη του Άµστερνταµ θέσπισε νέες εξουσίες για ανάληψη
δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε στόχο την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου,
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού. Οι διακρίσεις στην απασχόληση και τα επαγγελµατικά θέµατα
για όλους τους ανωτέρω λόγους έχουν απαγορευθεί. Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής καλύπτει ευρύ φάσµα τοµέων πέραν της
απασχόλησης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σήµερα ένα από τα πιο προηγµένα νοµικά πλαίσια στον κόσµο
για την καταπολέµηση των διακρίσεων. Παρά το γεγονός όµως ότι έχει σηµειωθεί µεγάλη
πρόοδος, πολλοί Ευρωπαίοι εξακολουθούν να αισθάνονται ότι οι πρακτικές διακρίσεων είναι
ακόµη ευρύτατα διαδεδοµένες: σε ποσοστό 15% αναφέρουν ότι είχαν σχετική προσωπική
εµπειρία το περασµένο έτος, ενώ σε ποσοστό 29% αναφέρουν ότι υπήρξαν µάρτυρες
διακρίσεων1.
Στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Ανανεωµένη κοινωνική ατζέντα: ευκαιρίες, πρόσβαση και
αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα»2, η οποία συνοδεύεται από την παρούσα
ανακοίνωση, η Επιτροπή ανανεώνει τη δέσµευσή της να εξασφαλίσει ότι σε όλους δίδονται
ίσες ευκαιρίες για πραγµάτωση του δυναµικού που διαθέτουν.
Αξιοποιώντας την επιτυχή εφαρµογή της στρατηγικής–πλαισίου του 2005 για την
απαγόρευση των διακρίσεων3 και το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους 2007, καθώς
και τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, την κοινωνία των
πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους, η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση για την εντατικοποίηση της καταπολέµησης των διακρίσεων και
την προώθηση των ίσων ευκαιριών.
Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα ανακοίνωση συνοδεύεται από πρόταση νέας οδηγίας για την
απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισµού και
θρησκείας ή πεποιθήσεων εκτός του τοµέα της απασχόλησης. Αυτή η πρόταση–ορόσηµο
ανοίγει το δρόµο για την ολοκλήρωση του νοµικού πλαισίου που διέπει τη δράση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο κατά των διακρίσεων κάθε µορφής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της
συνθήκης ΕΚ.
Η βελτίωση της νοµοθετικής προστασίας κατά των διακρίσεων πρέπει να συνοδεύεται από
ενεργό στρατηγική για την εξάλειψη των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες. Για το λόγο αυτό,
η παρούσα ανακοίνωση προτείνει επίσης ενέργειες που θα δώσουν νέα ώθηση στο διάλογο
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σχετικά µε την πολιτική για την καταπολέµηση των διακρίσεων και οι οποίες θα κάνουν πιο
αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων µέσων, τόσο γενικά όσο και ειδικότερα στο πλαίσιο
της προώθησης της κοινωνικής ένταξης των Ροµ, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων
προβληµάτων διακρίσεων που αντιµετωπίζουν.
2.

ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Οι διακρίσεις δεν είναι δυνατό να καταπολεµηθούν µόνο µε νοµοθετικά µέσα. Πρωτίστως και
κυρίως, είναι απαραίτητη η αλλαγή των νοοτροπιών και των συµπεριφορών. Ωστόσο, δεν
υπάρχει αµφιβολία ότι ένα αποτελεσµατικό και καταλλήλως εφαρµοζόµενο νοµικό πλαίσιο
που καθιστά τις διακρίσεις παράνοµες και εξασφαλίζει στα θύµατα των διακρίσεων
αποτελεσµατική έννοµη προστασία συνιστά προϋπόθεση για την επίτευξη πραγµατικής
αλλαγής. Η Επιτροπή έχει δεσµευθεί να εξασφαλίσει την τήρηση του υφιστάµενου νοµικού
πλαισίου, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητη η υποβολή νέων νοµοθετικών προτάσεων µε
στόχο την επέκταση της έννοµης προστασίας έναντι των διακρίσεων κάθε µορφής σε όλους
τους τοµείς του βίου.
2.1

Εφαρµογή του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου

Έχουν ήδη εκδοθεί τρεις οδηγίες4 για να υλοποιήσουν το άρθρο 13 της συνθήκης ΕΚ, το
οποίο επιτρέπει την ανάληψη δράσης µε σκοπό να καταστούν παράνοµες και να
καταπολεµηθούν οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Οι εν λόγω οδηγίες
απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού, αναπηρίας και
θρησκείας ή πεποιθήσεων στην απασχόληση, το επάγγελµα και την επαγγελµατική
κατάρτιση, ενώ η προστασία από τις διακρίσεις λόγω φυλετικής καταγωγής και φύλου δεν
περιορίζεται στον τοµέα της απασχόλησης, αλλά συµπεριλαµβάνει την κοινωνική προστασία
και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.
Η Επιτροπή δραστηριοποιείται έντονα προκειµένου να εξασφαλίσει την ορθή εφαρµογή των
οδηγιών. Η γενική εικόνα είναι θετική. Οι εθνικές διατάξεις που µεταφέρουν τις οδηγίες είχαν
απτά αποτελέσµατα όσον αφορά την καταπολέµηση των διακρίσεων. Αρκετά κράτη µέλη
έχουν ήδη προχωρήσει πέραν των απαιτήσεων του δικαίου της ΕΕ όσον αφορά την παροχή
προστασίας από τις διακρίσεις. Το 20065 και το 20086 η Επιτροπή υπέβαλε εκθέσεις σχετικά
µε την εφαρµογή των οδηγιών για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής και
εθνοτικής καταγωγής και των διακρίσεων στην απασχόληση και την εργασία. Στις
περιπτώσεις που η Επιτροπή δεν έµεινε ικανοποιηµένη από την τήρηση των υποχρεώσεων
των κρατών µελών, κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει. Αυτό συνέβη για τα µισά περίπου
κράτη µέλη. Τα προβλήµατα έχουν κατά κύριο λόγο σχέση µε τη µη κάλυψη όλων των
ατόµων και των τοµέων που καλύπτουν οι οδηγίες, µε ορισµούς των διακρίσεων οι οποίοι
διαφέρουν από τους αντίστοιχους ορισµούς των οδηγιών και µε ανακολουθίες των διατάξεων
που προβλέπουν την παροχή αρωγής στα θύµατα διακρίσεων. Η Επιτροπή επί του παρόντος
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ελέγχει επίσης εάν τα κράτη µέλη έχουν συµµορφωθεί µε την υποχρέωσή τους να
µεταφέρουν την οδηγία του 2004 για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου όσον
αφορά την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες. Το 2010 θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε
την εφαρµογή της οδηγίας αυτής και, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας, ενδέχεται, εάν
κριθεί σκόπιµο, να προτείνει τροποποιήσεις.
Ωστόσο, η ορθή µεταφορά των ευρωπαϊκών κανόνων στο εθνικό δίκαιο είναι µόνον ένα
µέρος του εγχειρήµατος. Τα κράτη µέλη είναι επίσης απαραίτητο να εξασφαλίσουν ότι τα
συστήµατα έννοµης προστασίας των θυµάτων διακρίσεων και οι δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης που αναπτύσσουν είναι πράγµατι αποτελεσµατικά7. Τα άτοµα είναι
απαραίτητο να γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους και να έχουν τη δυνατότητα να τα ασκήσουν.
Οι εθνικοί φορείς για την ισότητα, οι οποίες συστάθηκαν δυνάµει των οδηγιών για να
προωθήσουν την ίση µεταχείριση και την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής ή φύλου, προσφέρουν σηµαντική βοήθεια στα θύµατα διακρίσεων
παρέχοντάς τους ενηµέρωση και προωθώντας τις καταγγελίες τους. Οι αρχές αυτές µπορούν
να καθοδηγήσουν τους παρόχους υπηρεσιών και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε τον
τρόπο µε τον οποίο µπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και να
ενθαρρύνουν τη διαµεσολάβηση και την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Ως αποτέλεσµα, οι
καταγγελίες συχνά είναι δυνατό να επιλύονται χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια. Μέσω του
προγράµµατος Progress8, η Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των
φορέων για την ισότητα καθώς και την ενίσχυσή τους µέσω του δικτύου Equinet9.
Η Επιτροπή διοργανώνει επίσης τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ των φορέων για
την ισότητα όσον αφορά τις πρόσφατες νοµικές εξελίξεις και τα κοινά προβλήµατα στην
καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή εξετάζει την
αποτελεσµατικότητα των εθνικών κυρώσεων και τις χρονικές προθεσµίες για προσφυγή στα
εθνικά δικαστήρια. Πρόκειται για δύο στοιχεία που έχουν θεµελιώδη σηµασία για την
καταπολέµηση των συµπεριφορών διάκρισης και για την παροχή στα θύµατα
αποτελεσµατικών µέσων έννοµης προστασίας. Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης µε τους εν
λόγω φορείς προκειµένου να εξετάσει την αποτελεσµατικότητα της νοµοθεσίας περί ίσων
αποδοχών όσον αφορά τη γεφύρωση των συνεχιζόµενων διαφορών στις αποδοχές µεταξύ των
φύλων.
2.2

Περαιτέρω ανάπτυξη του νοµικού πλαισίου

Παρά τα ανωτέρω επιτεύγµατα, παραµένει γεγονός ότι το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο για την
καταπολέµηση των διακρίσεων δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Πιο συγκεκριµένα, παρά το ότι
ορισµένα κράτη µέλη έχουν προβεί σε ενέργειες για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού, αναπηρίας και θρησκείας ή πεποιθήσεων εκτός του
τοµέα της απασχόλησης, δεν υπάρχει ένα ενιαίο ελάχιστο επίπεδο προστασίας στο εσωτερικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτοµα που υπήρξαν θύµατα των διακρίσεων αυτών.
Παρ’ όλα αυτά, είναι σαφές ότι οι διακρίσεις για τους ανωτέρω λόγους είναι απαράδεκτες
τόσο στον τοµέα της απασχόλησης όσο και σε άλλους τοµείς. Τα θέµατα που άπτονται της
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προστασίας από διακρίσεις δεν είναι δυνατό να ιεραρχηθούν. Αυτός είναι ο λόγος που η
Επιτροπή, στο πλαίσιο του νοµοθετικού της προγράµµατος καθώς και του προγράµµατος
εργασίας της για το 2008, ανακοίνωσε ότι θα προτείνει νέες πρωτοβουλίες για την
ολοκλήρωση του νοµικού πλαισίου, βάσει των αποτελεσµάτων εκτεταµένων δηµόσιων
διαβουλεύσεων. Η δέσµευση αυτή ανταποκρίνεται επίσης στο αίτηµα που διατύπωσε το
Συµβούλιο προς την Επιτροπή προκειµένου αυτή να εξετάσει οιαδήποτε κενά που
ενδεχοµένως υπάρχουν στο υφιστάµενο κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο για την καταπολέµηση
των διακρίσεων, καθώς και στο αίτηµα που διατύπωσε επανειληµµένως το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για επέκταση του πλαισίου αυτού.
Η πρόταση οδηγίας, η οποία συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση, ανοίγει το δρόµο για την
ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού νοµικού πλαισίου σχετικά µε την καταπολέµηση των
διακρίσεων. Η οδηγία θα εξασφαλίσει ότι σε όλα τα 27 κράτη µέλη θα απαγορεύονται οι
διακρίσεις κάθε µορφής, συµπεριλαµβανοµένης της παρενόχλησης, λόγω ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισµού, αναπηρίας και θρησκείας ή πεποιθήσεων, καθώς και ότι τα θύµατα θα
απολαύουν αποτελεσµατικής έννοµης προστασίας. Με την έκδοση της οδηγίας θα
ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 13 της συνθήκης ΕΚ
σχετικά µε όλους τους λόγους διακρίσεων και θα σηµάνει το τέλος όλων των αντιλήψεων
περί ιεράρχησης της προστασίας.
Για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου απαιτείται λύση που να έχει ευρύ πεδίο
εφαρµογής, αλλά παράλληλα να είναι ρεαλιστική και να λαµβάνει δεόντως υπόψη τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών τοµέων. Οι εθνικές παραδόσεις και προσεγγίσεις σε
τοµείς όπως η υγειονοµική περίθαλψη, η κοινωνική προστασία και η εκπαίδευση, τείνουν να
παρουσιάζουν µεγαλύτερες διαφορές απ’ ό,τι σε τοµείς που σχετίζονται µε την απασχόληση.
Οι τοµείς αυτοί χαρακτηρίζονται από θεµιτές κοινωνικές επιλογές σε τοµείς που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα των κρατών µελών.
Η πολυµορφία των ευρωπαϊκών κοινωνιών είναι ένα από τα πλεονεκτήµατα της Ευρώπης και
πρέπει να γίνεται σεβαστή σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. Οι αποφάσεις για
ζητήµατα, όπως η οργάνωση και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, η αναγνώριση της
οικογενειακής κατάστασης, η υιοθεσία, τα αναπαραγωγικά δικαιώµατα και άλλα παρόµοια
ζητήµατα, είναι καλύτερο να λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, το σχέδιο
οδηγίας δεν απαιτεί από τα κράτη µέλη να τροποποιήσουν την ισχύουσα νοµοθεσία τους και
τις υφιστάµενες πρακτικές τους σε σχέση µε τα ζητήµατα αυτά. Ούτε έχει επίδραση στους
εθνικούς κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες των εκκλησιών και άλλων θρησκευτικών
οργανισµών ή τη σχέση τους µε το κράτος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα κράτη µέλη θα
εξακολουθήσουν, για παράδειγµα, να είναι αποκλειστικά αρµόδια για τη λήψη αποφάσεων
όσον αφορά θέµατα, όπως η επιλεκτική εισαγωγή στα σχολεία, η αναγνώριση των γάµων
µεταξύ ατόµων του ίδιου φύλου και η φύση της σχέσης της οργανωµένης θρησκείας µε το
κράτος.
Μεταξύ των διαφόρων λόγων διακρίσεων υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές και για κάθε έναν
από αυτούς απαιτείται ειδικά σχεδιασµένη λύση. Αυτό δεν σηµαίνει ιεράρχηση των διαφόρων
λόγων διακρίσεων, αλλά παροχή της πλέον κατάλληλης µορφής προστασίας για κάθε έναν
από αυτούς.
Όσον αφορά την ηλικία, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαφορετική µεταχείριση
ενός ατόµου απλώς και µόνο λόγω της ηλικίας του είναι δυνατό να δικαιολογείται για λόγους
γενικού δηµόσιου συµφέροντος. Παραδείγµατα προς τούτο συνιστούν οι απαιτήσεις
αναφορικά µε το ελάχιστο όριο ηλικίας για την πρόσβαση στην εκπαίδευση ή σε ορισµένα

EL

5

EL

αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και οι µειωµένες τιµές που ισχύουν για ορισµένες ηλικιακές
οµάδες όταν χρησιµοποιούν τα δηµόσια µέσα µεταφοράς ή επισκέπτονται µουσεία. Οι
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι τράπεζες χρησιµοποιούν την
ηλικία ως αναλογιστικό παράγοντα για την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου των πελατών
τους δεν συνιστούν απαραίτητα πρακτικές διακρίσεων, παρά το γεγονός ότι ο παράγοντας
αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον κατά περίπτωση και όταν βασίζεται σε αντικειµενικά
αποδεικτικά στοιχεία. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά και την αναπηρία. Η Επιτροπή σκοπεύει να
ξεκινήσει διάλογο µε τους παρόχους χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και µε άλλους
ενδιαφεροµένους, µε στόχο την ανταλλαγή και την προαγωγή των βέλτιστων πρακτικών.
Η αναπηρία απαιτεί επίσης συγκεκριµένη και ειδικά σχεδιασµένη λύση. Πολλά κράτη µέλη
έχουν ήδη θεσπίσει νοµοθεσία για την προστασία των ατόµων µε αναπηρία, αλλά οι
νοµοθετικοί αυτοί κανόνες διαφέρουν σηµαντικά ως προς την εξασφαλιζόµενη προστασία
και τους καλυπτόµενους τοµείς. Πέραν τούτου, η υιοθέτηση της σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, την οποία συνυπέγραψαν η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και τα κράτη µέλη της, απαιτεί τη θέσπιση κοινών προτύπων για τη µεταφορά στο
εθνικό δίκαιο των δικαιωµάτων που παρέχει.
Η πραγµατική ισότητα για τα άτοµα µε αναπηρία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί µόνον µέσω
της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η επίτευξη της ισότητας αυτής εξαρτάται αντιθέτως από
την πραγµατοποίηση θετικών ενεργειών, συµπεριλαµβανοµένης της αντιµετώπισης των
αναγκών των ατόµων µε αναπηρία. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θεωρούν ολοένα και
περισσότερο µη αποδεκτή την έλλειψη προσβασιµότητας. Η παροχή στα άτοµα µε αναπηρία
δυνατοτήτων για ενεργό συµβολή αποφέρει πραγµατικά οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη. Τα
µέτρα που λαµβάνονται για την κάλυψη των αναγκών των ατόµων αυτών πρέπει, όπως
συνέβη στην περίπτωση της οδηγίας του 2000 για τον τοµέα της απασχόλησης, να είναι
εύλογα - ανάλογα προς τις ανάγκες των πελατών ή χρηστών και προς τις δαπάνες του οικείου
φορέα ή επιχείρησης. Τα κράτη µέλη θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν
εκπαίδευση στα άτοµα µε αναπηρία, τόσο στις συνήθεις όσο και σε ειδικές εγκαταστάσεις.
Το πεδίο εφαρµογής της µελλοντικής οδηγίας θα καλύπτει πολύ διαφορετικές καταστάσεις σε
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί περιθώριο ευελιξίας
για τα κράτη µέλη. Για παράδειγµα, οι κανόνες που φαίνονται ουδέτεροι, αλλά θα µπορούσαν
στην πράξη να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις για µια οµάδα, είναι δυνατόν να επιτρέπονται
εάν είναι εύλογοι και επιδιώκουν έναν θεµιτό στόχο. Κατά την παρακολούθηση της
εφαρµογής της οδηγίας, η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση της δυνατότητας
αυτής.
Το σχέδιο οδηγίας αφορά την παροχή όλων των αγαθών και υπηρεσιών. Θα ήταν δυσανάλογο
να ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο σχέδιο οδηγίας για τα άτοµα που
ενεργούν αµιγώς ως ιδιώτες. Για το λόγο αυτό, η πρόταση αξιοποιεί τις πρακτικές ορισµένων
κρατών µελών και περιλαµβάνει διατάξεις που περιορίζουν την εφαρµογή της στην εµπορική
παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Οι ιδιώτες καλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
µόνο στο βαθµό που εκτελούν εµπορική δραστηριότητα.
Όσον αφορά τις κύριες έννοιες και µηχανισµούς, η προτεινόµενη οδηγία υιοθετεί το ίδιο
επιτυχηµένο µοντέλο που χρησιµοποιείται στις υφιστάµενες οδηγίες. Κατά συνέπεια,
λαµβάνει υπόψη την υφιστάµενη νοµοθεσία όσον αφορά τους ορισµούς της άµεσης και
έµµεσης διάκρισης, της παρενόχλησης και των εντολών για εφαρµογή διακρίσεων. Οι
διατάξεις σχετικά µε το ρόλο των φορέων για την ισότητα και την υποχρέωση των κρατών
µελών να παρέχουν κατάλληλη έννοµη προστασία έναντι των διακρίσεων στα εθνικά
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δικαστήρια είναι οι ίδιες µε αυτές της υφιστάµενης νοµοθεσίας. Οι δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί
φορείς των κρατών µελών είναι λοιπόν ήδη εξοικειωµένοι µε τις έννοιες και τους
µηχανισµούς αυτούς, γεγονός που αναµένεται να καταστήσει ευκολότερη τη µεταφορά και
την εφαρµογή του νέου νοµοθετικού µέσου. Παράλληλα, επειδή η προτεινόµενη προσέγγιση
συµπληρώνει τις ισχύουσες οδηγίες, αποφεύγει να ανοίξει νέες συζητήσεις και να
δηµιουργήσει αβεβαιότητα όσον αφορά το υπάρχον κεκτηµένο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η
παρούσα πρόταση συνιστά ένα ισόρροπο και ρεαλιστικό τρόπο για τη µελλοντική
ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού πλαισίου καταπολέµησης των διακρίσεων και καλεί το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσουν στη σχετική συζήτηση δίνοντας
στο θέµα αυτό προτεραιότητα.

3.

ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Για την καταπολέµηση των διακρίσεων όλων των µορφών και την παροχή ίσων ευκαιριών
απαιτείται τόσο µια στέρεη νοµοθετική βάση όσο και διάφορα µέσα άσκησης πολιτικής.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η ευαισθητοποίηση, η ενσωµάτωση της διάστασης της
καταπολέµησης των διακρίσεων σε όλες τις πολιτικές, η συλλογή δεδοµένων και η θετική
δράση. Στην απόφαση που εξέδωσε το Συµβούλιο σε συνέχεια του ευρωπαϊκού έτους 2007
υπογραµµίστηκε η σηµασία της πλήρους εξέτασης και περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των
µέσων άσκησης πολιτικής.
3.1

Ενισχυµένα µέσα άσκησης πολιτικής

Ενσωµάτωση της διάστασης της καταπολέµησης των διακρίσεων
Για τη µείωση των ανισοτήτων και των διακρίσεων που υφίστανται όλες οι οµάδες πρέπει να
εφαρµόζονται αρχές που ενσωµατώνουν τη διάσταση της καταπολέµησης των διακρίσεων για
όλους τους λόγους που περιλαµβάνονται στο άρθρο 13 ΕΚ. ∆ύο από τους λόγους αυτούς
αποτελούν ήδη αντικείµενο συγκεκριµένων πολιτικών της ΕΕ οι οποίες συγκροτούν ένα καλά
σχεδιασµένο σύνολο ενεργειών ενσωµάτωσης της διάστασης της καταπολέµησης των
διακρίσεων. Πρώτον, η στρατηγική της ΕΕ για τα άτοµα µε αναπηρία βασίζεται στο σχέδιο
δράσης για τα άτοµα µε αναπηρία 2003-10, και πιο συγκεκριµένα στο ευρωπαϊκό σχέδιο
δράσης 2008-0910. Η εφαρµογή από την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία θα παράσχει τη βάση για
στενότερη συνεργασία στον τοµέα αυτό. ∆εύτερον, ο χάρτης πορείας για την ισότητα µεταξύ
γυναικών και ανδρών 2006-1011 παρέχει το πλαίσιο δράσης στον τοµέα της ισότητας των
φύλων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενσωµάτωση της διάστασης των φύλων στις
προτεινόµενες ενέργειες.
Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει τα επιτεύγµατα αυτά προάγοντας τη συστηµατική ενσωµάτωση
της διάστασης της καταπολέµησης των διακρίσεων και της παροχής ίσων ευκαιριών για
όλους τους λόγους που προβλέπει το άρθρο 13 σε όλες τις πολιτικές, ιδιαίτερα στο πλαίσιο
των υφιστάµενων µηχανισµών συντονισµού στους τοµείς της απασχόλησης, της κοινωνικής
ένταξης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Από τη µεριά της, η Επιτροπή θα εντείνει την
εξέταση των επιπτώσεων των νέων προτάσεών της από την άποψη της καταπολέµησης των
διακρίσεων και της παροχής ίσων ευκαιριών και θα ενθαρρύνει τις µη κυβερνητικές
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οργανώσεις που έχουν εµπειρία σε συγκεκριµένες πτυχές της καταπολέµησης των διακρίσεων
να συµµετάσχουν στις διαβουλεύσεις.
Καλεί τα κράτη µέλη να χρησιµοποιήσουν τα διάφορα µέσα για την ενσωµάτωση της
διάστασης της καταπολέµησης των διακρίσεων και τις ορθές πρακτικές και τις µεθοδολογίες
που είναι ήδη διαθέσιµες σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο12. Ο σχεδιαζόµενος οδηγός για
δηµόσιες συµβάσεις µε κοινωνική υπευθυνότητα θα καλύπτει τα θέµατα που άπτονται της
παροχής ίσων ευκαιριών και της καταπολέµησης των διακρίσεων, καθώς και τις απαιτήσεις
προσβασιµότητας, έτσι ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στα κράτη µέλη σχετικά µε τον
τρόπο ενίσχυσης της καταπολέµησης των διακρίσεων και της παροχής ίσων ευκαιριών µέσω
της πολιτικής και των πρακτικών στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να προωθεί τις αξίες της µη διακριτικής µεταχείρισης και
των ίσων ευκαιριών σε άλλες πολιτικές, όπως αυτές που αφορούν τα δικαιώµατα του
παιδιού13 και τη διεύρυνση, καθώς και γενικότερα στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ,
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που συνάπτονται σε πολυµερές επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή θα
δοθεί στα δικαιώµατα των ατόµων που ανήκουν σε µειονότητες σε χώρες µη µέλη της ΕΕ.
Μέτρηση των διακρίσεων και αξιολόγηση της προόδου
Τα ακριβή στοιχεία είναι απολύτως αναγκαία για την αξιολόγηση της κλίµακας και της
φύσης των διακρίσεων που υφίστανται τα άτοµα, καθώς και για το σχεδιασµό, την
προσαρµογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών. Υπάρχει αξιοσηµείωτη
ζήτηση για στοιχεία αναφορικά µε όλους τους λόγους διακρίσεων. Οι διαφορές που
παρατηρούνται µεταξύ των διαθέσιµων στοιχείων ανά λόγο διάκρισης και ανά κράτος µέλος
είναι σηµαντικές14, γεγονός που καθιστά τη συγκρισιµότητα των στοιχείων δύσκολη, αν όχι
αδύνατη.
Οι νοµοθετικές πράξεις σχετικά µε τον ιδιωτικό βίο και την προστασία των δεδοµένων
θέσπισαν κριτήρια για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδοµένων15. Σε γενικές
γραµµές, οι ευρωπαίοι πολίτες είναι πρόθυµοι να παράσχουν ανώνυµα πληροφορίες
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο απογραφών µε στόχο την καταπολέµηση των
διακρίσεων16. Η Επιτροπή διερευνά τις δυνατότητες: (i) τακτικής συλλογής στατιστικών
στοιχείων σχετικά µε την κλίµακα και τις επιπτώσεις των διακρίσεων, σε συνεργασία µε τις
στατιστικές υπηρεσίες των κρατών µελών, στο πλαίσιο του κοινοτικού στατιστικού
προγράµµατος, ιδιαίτερα των διακρίσεων λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής,
θρησκείας/πεποιθήσεων και γενετήσιου προσανατολισµού, στις περιπτώσεις όπου
εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη πληροφοριών, και ii) κατάρτισης µιας ευρωπαϊκής ενότητας
έρευνας για τις διακρίσεις. Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης στενά µε το δίκτυο Equinet
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«Non-discrimination mainstreaming: instruments, case studies and the way forwards», Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Απρίλιος 2007
Ανακοίνωση σχετικά µε µια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώµατα του παιδιού
[COM(2006) 367 τελικό].
Βλ. «Conceptual Framework Study Report», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιανουάριος 2008:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/measprog08_en.pdf.
Βλ. «Measuring discrimination: Data collection and EU equality law», European network of legal
experts in the non-discrimination field, Φεβρουάριος 2007:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/07measdis_en.pdf.
Το 75% των Ευρωπαίων αναφέρει τη φυλετική του καταγωγή, το 74% τη θρησκεία και το 65% το
γενετήσιο προσανατολισµό: βλ. Έκτακτο Ευρωβαρόµετρο 263, Ιανουάριος 2007.
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προκειµένου να αναπτύξει σύστηµα συγκέντρωσης πληροφοριών για τις καταγγελίες που
επεξεργάζονται οι εθνικοί φορείς για την ισότητα.
Θετική δράση
Η ίση µεταχείριση είναι δυνατό να είναι αποτέλεσµα της τυπικής ισότητας (ισότητας στα
χαρτιά), αλλά δεν επαρκεί για την επίτευξη ισότητας στην πράξη. Το νοµοθετικό πλαίσιο της
ΕΕ για την καταπολέµηση των διακρίσεων δεν εµποδίζει κανένα κράτος µέλος να διατηρήσει
ή να υιοθετήσει συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη ή την αντιστάθµιση των δυσµενών
διακρίσεων για λόγους για τους οποίους προβλέπεται η παροχή προστασίας.
Ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει η θετική δράση για την αντιστάθµιση της έλλειψης
ουσιαστικής ισότητας στις κοινωνίες αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο17. Ορισµένα
κράτη µέλη18 έχουν εισαγάγει διατάξεις που καθιστούν καθήκον των δηµόσιων αρχών να
προάγουν την αρχή της ισότητας ως κύριο στόχο των δραστηριοτήτων τους. Η Επιτροπή θα
αξιοποιήσει το µόνιµο διάλογο µε τα κράτη µέλη προκειµένου να ενθαρρύνει την πλήρη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων για ανάληψη θετικής δράσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την
πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση και την υγειονοµική περίθαλψη.
Ευαισθητοποίηση και δραστηριότητες κατάρτισης
Η παροχή ενηµέρωσης σχετικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία αποτελεί προϋπόθεση για την
πραγµατική αξιοποίησή της από τα ενδεχόµενα θύµατα διακρίσεων καθώς και για την
ευαισθητοποίηση των εργοδοτών, των παρόχων υπηρεσιών και των διοικητικών φορέων
σχετικά µε τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η νοµοθεσία περί
απαγόρευσης των διακρίσεων εξακολουθεί να µην είναι ευρύτερα διαδεδοµένη19. Οι
µεγαλύτερες –και δυσκολότερες- αλλαγές που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την επίτευξη
περαιτέρω προόδου συνίστανται στην εξάλειψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων
κάθε µορφής. Η ενηµερωτική εκστρατεία της ΕΕ µε τίτλο «Για την πολυµορφία – Κατά των
διακρίσεων» θα συνεχισθεί σε στενή συνεργασία µε τις εθνικές οµάδες εργασίας, φέρνοντας
σε επαφή τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, διοικητικούς υπαλλήλους,
κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφεροµένους. Η Επιτροπή θα παράσχει επίσης
περαιτέρω υποστήριξη στις δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
εστιάζοντας στους κύριους ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων για την
ισότητα, των δικαστών, των νοµικών, των µη κυβερνητικών οργανώσεων και των
κοινωνικών εταίρων.
Προώθηση των οφελών από την πολυµορφία στο χώρο εργασίας
Αναγνωρίζοντας ότι η νοµοθεσία είναι πιο αποτελεσµατική όταν συµβαδίζει µε προοδευτικές
και καινοτόµους στρατηγικές που εφαρµόζουν οι εργοδότες για τη διοίκηση ενός ολοένα και
πιο πολύµορφου εργατικού δυναµικού, η Επιτροπή20 και τα κράτη µέλη21 υποστηρίζουν την
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«Beyond Formal Equality: Positive Action under Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC», Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Οκτώβριος 2007:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/bfe07_en.pdf.
Ηνωµένο Βασίλειο και Φινλανδία.
Έκτακτο Ευρωβαρόµετρο 263 / TNS Opinion and Social
«The Business Case for Diversity – Good practices in the workplace», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/events/busicase_en.pdf.
Γαλλία, Βέλγιο (Περιφέρεια Βρυξελλών) και Γερµανία.
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ανάπτυξη της διοίκησης της πολυµορφίας, τόσο στις µεγαλύτερες εταιρείες όσο και στις
ΜΜΕ22.
Το Συµβούλιο κάλεσε τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν περαιτέρω την
πολυµορφία του εργατικού δυναµικού και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των κατάλληλων
επιχειρηµατικών µέσων, µεταξύ άλλων των εθελοντικών χαρτών23. Ανταποκρινόµενη στην
προτροπή αυτή, η Επιτροπή, µε την υποστήριξη των οργανώσεων επιχειρήσεων και
εργοδοτών, θα ενθαρρύνει τις εθελοντικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ. Προωθεί επίσης τη
συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων, των εµπορικών σχολών και των πανεπιστηµίων
σχετικά µε τις δυνατότητες στενότερης συνεργασίας στους τοµείς της έρευνας και της
κατάρτισης για θέµατα που έχουν σχέση µε την πολυµορφία. Πέραν τούτου, θα προωθήσει
την πολυµορφία και τη βελτιωµένη διοίκηση της πολυµορφίας στις δηµόσιες υπηρεσίες τόσο
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο24.
3.2

Ανάπτυξη του διαλόγου για την καταπολέµηση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες

Το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους 2007 άνοιξε νέους δρόµους για την
καταπολέµηση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες, µέσω της συµµετοχής όλων των
παραγόντων σε διάλογο µε θέµα τις διακρίσεις κάθε µορφής τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε
εθνικό επίπεδο. Τα κράτη µέλη και η κοινωνία των πολιτών αναγνώρισαν την αξία της
διεξαγωγής του διαλόγου αυτού σε πιο τακτική βάση. Τέτοιου είδους ανταλλαγές απόψεων
θα πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των ετήσιων συνόδων κορυφής µε θέµα την ισότητα,
κατά τις οποίες θα έρχονται σε επαφή οι ενδιαφερόµενοι φορείς στο ανώτατο επίπεδο, µε
σκοπό να εξετάσουν την κατάσταση και να δώσουν περαιτέρω ώθηση και καθοδήγηση.
Η Επιτροπή έχει συγκροτήσει µια οµάδα κυβερνητικών εµπειρογνωµόνων για την
καταπολέµηση των διακρίσεων25 µε στόχο την εξέταση των επιπτώσεων των µέτρων που
λαµβάνονται για το θέµα αυτό σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, την επιβεβαίωση των
ορθών πρακτικών µέσω της αλληλοδιδαχής οµολόγων, και τον καθορισµό κριτηρίων για την
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών κατά των διακρίσεων. Για παράδειγµα,
η Επιτροπή σκοπεύει να συνεργαστεί µε την εν λόγω οµάδα για την παρακολούθηση της
εφαρµογής των συµπερασµάτων της συγκριτικής µελέτης για την οµοφοβία και τις διακρίσεις
λόγω γενετήσιου προσανατολισµού στην ΕΕ, την οποία συνέταξε ο Οργανισµός Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οµάδα θα πραγµατοποιεί τακτικές συναντήσεις µε
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και του δικτύου Equinet.
Η Κοινότητα θα µπορούσε να αξιοποιήσει το πρόγραµµα Progress για τον εντοπισµό
καινοτόµων πρακτικών µέσω της διαδικασίας αυτής. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση
σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών στο πλαίσιο των συνόδων κορυφής για την
ισότητα.
Η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιµοποιήσει αυτούς τους νέους µηχανισµούς διακυβέρνησης για
την αντιµετώπιση του ζητήµατος των πολλαπλών διακρίσεων αξιοποιώντας πρακτικές που
έχουν καθιερώσει ορισµένα κράτη µέλη για την εφαρµογή ενιαίας νοµικής διαδικασίας για τα
θύµατα των διακρίσεων αυτών όσον αφορά την υποβολή καταγγελιών και την επεξεργασία

22
23
24
25
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«Diversity at work: 8 steps for small and medium-sized businesses», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/broch/8steps07_en.pdf.
Ψήφισµα 2007/C 308/01 του Συµβουλίου της 5ης ∆εκεµβρίου 2007.
Για παράδειγµα, µέσω της έναρξης διερευνητικής µελέτης σχετικά µε τις πρακτικές των εργοδοτών του
δηµόσιου τοµέα όσον αφορά την καταπολέµηση των διακρίσεων και την προώθηση της πολυµορφίας.
C(2008)3261.
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των στοιχείων που αποδεικνύουν την ύπαρξη διάκρισης για περισσότερους από έναν λόγους
ως επιβαρυντικούς παράγοντες. Η Επιτροπή θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις
περιπτώσεις πολλαπλών διακρίσεων µέσω της χρηµατοδότησης δραστηριοτήτων και της
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης σε µικρά δίκτυα µη κυβερνητικών οργανώσεων που εκπροσωπούν
διατοµεακές οµάδες.
3.3 Εφαρµογή καλύτερων µέσων για την προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης των Ροµ
Η ενίσχυση του αγώνα κατά των διακρίσεων µέσω της χρησιµοποίησης νοµοθετικών µέσων
και µέσων άσκησης πολιτικής θα αποφέρει οφέλη σε όλες τις πιθανές οµάδες
ενδιαφεροµένων. Εξακολουθεί, ωστόσο, να είναι απαραίτητο να βρεθούν λύσεις στα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν ειδικές οµάδες. Η περίπτωση των Ροµ προκαλεί επί του
παρόντος ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς χαρακτηρίζεται από σταθερές ατοµικές και θεσµικές
πρακτικές διακρίσεων και από εκτεταµένο κοινωνικό αποκλεισµό. Η περιθωριοποίηση
εκατοµµυρίων ατόµων είναι απαράδεκτη κυρίως από την άποψη της ισότητας και της
αποτελεσµατικής άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. ∆εν είναι δυνατό να δικαιολογηθεί
επίσης από την άποψη της κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον, η εκτεταµένη ανεργία και φτώχεια
που χαρακτηρίζουν µια τόσο µεγάλη οµάδα ατόµων συνιστά απώλεια από οικονοµική άποψη.
Η αντιµετώπιση αυτού του επείγοντος προβλήµατος αποτελεί κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών µελών.
Η Επιτροπή έχει επανειληµµένως καταδικάσει όλες τις αρνητικές εκδηλώσεις κατά των Ροµ
ως ειδική µορφή ρατσισµού που δεν είναι σύµφωνη µε τις αρχές της ΕΕ. Η εφαρµογή στα
κράτη µέλη της νοµοθεσίας της ΕΕ κατά των διακρίσεων συνιστά βασικό σηµείο έναρξης της
προσπάθειας για ένταξη των Ροµ. Η Επιτροπή θα εξακολουθεί να παρακολουθεί µε προσοχή
τον τοµέα αυτό και θα εντείνει τη συνεργασία της µε τους εθνικούς φορείς για την ισότητα,
έτσι ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους να αντιµετωπίσουν περιπτώσεις διακρίσεων κατά
των Ροµ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ενίσχυση των ικανοτήτων των µελών
της κοινωνίας των πολιτών Ροµ, καθώς και την προώθηση της συµµετοχής τους σε όλα τα
επίπεδα ανάπτυξης και εφαρµογής πολιτικής.
Η κατάσταση των Ροµ έχει αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο τον
∆εκέµβριο του 2007 ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει τις υφιστάµενες πολιτικές και
µέσα και να υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο σχετικά µε την επιτευχθείσα πρόοδο. Το
συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής είναι η ανταπόκριση στο
αίτηµα αυτό. Επισηµαίνει ότι υπάρχει ισχυρό πλαίσιο διαθέσιµων µέσων για το συντονισµό
στο νοµοθετικό τοµέα, τον οικονοµικό τοµέα και στις πολιτικές και ότι τα µέσα αυτά
χρησιµοποιούνται ολοένα και περισσότερο, αλλά ότι είναι δυνατό να γίνουν περισσότερες
προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους.
Ο επιτόπιος αντίκτυπος των µέσων αυτών εξαρτάται, ωστόσο, από το βαθµό δέσµευσης των
κρατών µελών και την ικανότητα όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων να τα αξιοποιήσουν
πλήρως. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2008 ζήτησε από το Συµβούλιο να ασχοληθεί
µε το θέµα αυτό ως θέµα επείγουσας προτεραιότητας. Η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει όλα τα
µέσα που έχει στη διάθεσή της για να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή προσδοκώντας σαφή
δέσµευση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο τέλος της γαλλικής προεδρίας.
Προκειµένου να υποστηρίξει και να προωθήσει την ανάληψη κοινής δέσµευσης από τα κράτη
µέλη, τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και την κοινωνία των πολιτών, η Επιτροπή θα διοργανώσει,
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισµικού διαλόγου, σύνοδο κορυφής της ΕΕ για
τους Ροµ τον Σεπτέµβριο του 2008 µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων παραγόντων.
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Τα συµπεράσµατα της συνόδου κορυφής θα διαβιβαστούν από τη γαλλική προεδρία στο
Συµβούλιο Υπουργών πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2008 προς
εξέταση. Επιπροσθέτως, αξιοποιώντας την εκτεταµένη έρευνα που έχει ήδη διενεργηθεί, η
Επιτροπή θα αναλάβει να µελετήσει ενδελεχώς τις υφιστάµενες πολιτικές και θεσµικούς
µηχανισµούς, καθώς και τη σύνδεσή τους µε τα προγράµµατα και τα σχέδια που στοχεύουν
στους Ροµ, επιδιώκοντας να εντοπίσει τις επιτυχείς µεταβιβάσιµες πρακτικές, έτσι ώστε να
γίνει καλύτερη χρήση των κοινοτικών και εθνικών µέσων.
4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή έχει αναλάβει ισχυρή δέσµευση για την καταπολέµηση των διακρίσεων κάθε
µορφής σύµφωνα µε το άρθρο 13 ΕΚ και θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τη
µεταφορά των υφιστάµενων οδηγιών. Για να ολοκληρωθεί το νοµικό πλαίσιο της ΕΕ στον
τοµέα αυτό, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση οδηγίας για την απαγόρευση των διακρίσεων
λόγω ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισµού και θρησκείας ή πεποιθήσεων πέραν
του τοµέα της απασχόλησης. Η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο να
συζητήσουν ταχύτατα την πρόταση αυτή ως θέµα προτεραιότητας.
Η αποτελεσµατική νοµική προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να συµβαδίζει µε
την ενεργό προώθηση της καταπολέµησης των διακρίσεων και της εξασφάλισης ίσων
ευκαιριών. Η Επιτροπή έχει δεσµευτεί για την επίτευξη περαιτέρω προόδου στην ΕΕ και σε
εθνικό επίπεδο όσον αφορά κύριους τοµείς, όπως η ευαισθητοποίηση, η ενσωµάτωση της
διάστασης της καταπολέµησης των διακρίσεων, η θετική δράση και η συλλογή στοιχείων. Η
ενδυνάµωση της διακυβέρνησης των πολιτικών για την καταπολέµηση των διακρίσεων
αναµένεται να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την αλληλοδιδαχή οµολόγων
και τη θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και να ενθαρρύνει
την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων, όπως για παράδειγµα την αντιµετώπιση των πολλαπλών
διακρίσεων.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους, θα
παρακολουθεί την εφαρµογή των πρωτοβουλιών που παρουσιάζονται στην παρούσα
ανακοίνωση. Θα αξιολογήσει επίσης την πρόοδο και τον αντίκτυπο συγκεκριµένων
δραστηριοτήτων.
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