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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 

Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger den stærke sammenhæng mellem handicap – som berører mere end 15 % af 

EU's befolkning – og sundhedsproblemer, hvor problemer og vedvarende hindringer i 

forhold til adgang medfører, at sundhedsydelserne til personer med handicap er 

utilstrækkelige eller ikke bliver opfyldt, f.eks. når handicappet skyldes en bivirkning; 

bemærker, at den manglende adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet har en negativ 

indvirkning på handicappedes mulighed for at leve selvstændigt, integreret og på lige fod 

med andre; 

2. bemærker med bekymring, at personer med handicap væsentligt hyppigere beretter om 

utilstrækkelig pleje eller afvisning af adgang til pleje og om tilfælde af tvangsbehandling 

eller mishandling, hvilket understreger, at sundhedspersoners uddannelse i de 

sundhedsplejebehov, som personer med handicap har, er mangelfuld; opfordrer 

medlemsstaterne til at investere i uddannelsen af det personale, der behandler og bistår 

personer med handicap; 

3. understreger behovet for at behandle og tage hånd om tværsektorielle og forskellige 

former for problemer med forskelsbehandling i lyset af det meget høje antal af 

indberettede alvorlige sundhedsproblemer blandt handicappede kvinder, de generelt højere 

procentsatser for mentale sundhedsproblemer blandt kvinder, især migranter, flygtninge 

og asylsøgere og andre tilfælde af forskelsbehandling af personer med handicap, såsom på 

grund af alder, køn, seksuel orientering og identitet samt sociale uligheder, der kan 

forebygges; 

4. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage lovbestemmelser og procedurer, som 

udtrykkeligt anerkender, forebygger og imødegår mangeartede og tværgående former for 

forskelsbehandling, og til at træffe passende foranstaltninger til at sikre information om og 

uddannelse i mangeartede og tværgående former for forskelsbehandling for både 

offentlige og private aktører, idet der skal lægges særlig vægt på kvinder, børn, lesbiske, 

bøsser, biseksuelle, transpersoner og interkønnede (LGBTI) og migranter med handicap; 

5. understreger, at informeret samtykke og tilgængelige procedurer er en forudsætning for, at 

personer med handicap – med særlig fokus på personer med indlæringsvanskeligheder – i 

videst mulig udstrækning frit kan træffe beslutninger vedrørende deres lægebehandling; 

opfordrer til, at patientrettighederne sættes i centrum for plejen; 

6. minder om Kommissionens privilegerede position med hensyn til at lette og tilskynde til 

gennemførelsen af bedste praksis i medlemsstaterne for så vidt angår lige adgang til 

generelle sundhedsydelser og tilvejebringelse af handicapspecifik pleje og behandling; 

7. opfordrer Kommissionen til at integrere handicaporienterede tilgange i sine 

sundhedsinstrumenter og -politikker med henblik på at bidrage til bedre 

sundhedsresultater for personer med handicap i medlemsstaterne gennem bedre fysisk, 

miljømæssig og sensorisk tilgængelighed, kvalitet og prisoverkommelighed og til – 
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samtidig med at instrumenterne og politikkerne udvikles i denne retning – at gennemføre 

grundige høringer af personer med handicap; 

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde om at udvikle 

støttefaciliteter, som kan hjælpe børn og teenagere med handicap med at realisere deres 

fulde potentiale; henleder navnlig opmærksomheden på behovet for at tilskynde til at lade 

dem vokse op inden for den familie- og lokalsamfundsmæssige ramme frem for at 

institutionalisere dem; 

9. gentager, at de reproduktive rettigheder er blandt de grundlæggende frihedsrettigheder, 

der garanteres i Wienererklæringen og -handlingsprogrammet fra 1993 og FN's 

konvention om rettigheder for personer med handicap, bl.a.: retten til lighed og ikke-

forskelsbehandling, retten til at indgå ægteskab og stifte familie, retten til omfattende 

reproduktive sundhedsydelser, herunder familieplanlægning og sundhedstjenester, 

uddannelse og information til mødre, retten til at give et informeret samtykke til alle 

medicinske procedurer, herunder sterilisering og abort og retten til ikke at blive udsat for 

seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse; 

10. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger til at sikre, at alle 

sundhedsbehandlinger og -ydelser til kvinder med handicap, herunder alle behandlinger 

og ydelser vedrørende reproduktiv sundhed og mental sundhed, er tilgængelige og baseret 

på et frit og informeret samtykke fra den berørte person; 

11. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at vedtage retningslinjer for at sikre, at alle 

uddannelser, oplysninger, sundhedsydelser og tjenester vedrørende seksuel og reproduktiv 

sundhed stilles til rådighed for kvinder og piger med handicap i tilgængelige og 

alderssvarende formater, herunder tegnsprog, blindeskrift, taktil kommunikation, 

MagnaPrint og andre alternative kommunikationsmåder, -midler og -formater; 

12. opfordrer endvidere medlemsstaterne til at sikre, at ufrivillig behandling og indespærring 

er forbudt ved lov i overensstemmelse med de seneste internationale standarder; 

13. bemærker, at manglen på disaggregerede data og statistikker på subnationalt plan og 

opdelt efter undergrupper i befolkningen er en hindring for at udarbejde passende 

politikker til at reducere uligheder med hensyn til adgang; opfordrer Kommissionen til at 

støtte medlemsstaterne ved at harmonisere definitionen og indsamlingen af 

ventetidsindikatorer og ved at fastsætte og håndhæve standarder for adgang til 

sundhedsfaciliteter for personer med handicap; 

14. opfordrer Kommissionen til at undlade at støtte besparelsesforanstaltninger, som kan 

forventes at medføre omfattende negative konsekvenser for leveringen af passende 

sundhedspleje for personer med handicap i hele EU; 

15. opfordrer medlemsstaterne til at undlade at foretage nedskæringer i handicapbetingede 

former for støtte eller tilskud, samfundsbaserede tjenester og sundhedsydelser, som vil 

munde ud i en forværring af sundheden og trivslen blandt personer med handicap og 

personer, som plejer familiemedlemmer; 

16. opfordrer indtrængende Kommissionen til at indføje et særligt afsnit om handicap i sin 

evaluering af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser og opfordrer 
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indtrængende medlemsstaterne til at fremme dets gennemførelse med udgangspunkt i de 

handicappedes behov og deres ret til på lige fod med andre at kende, og effektivt udnytte 

bestemmelserne og instrumenterne i direktivet, som selv den brede befolkning kun har 

ringe kendskab til; 

17. opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde retningslinjer på EU-plan til de 

nationale kontaktpunkter for, hvordan oplysninger vedrørende pleje i andre medlemsstater 

kan gøres tilgængelige for alle patienter, idet der tages hensyn til den særlige rolle, som 

patientorganisationer spiller; 

18. tilskynder Kommissionen til at bistå medlemsstaterne og medlemmerne af det europæiske 

netværk af referencecentre med at udvide netværkets ressourcer og ekspertise til ligeledes 

at omfatte former for handicap, der, selv om de ikke nødvendigvis er sjældne, også kræver 

højt specialiserede sundhedsydelser, som ydes af tværfaglige sundhedsgrupper og en 

koncentration af viden og ressourcer gennem denne ramme; 

19. glæder sig over pilotprojektet om EU-handicapkortet; tilskynder alle medlemsstaterne til 

at tilslutte sig initiativet om EU-handicapkortet og opfordrer Kommissionen til, om 

nødvendigt, at afsætte de nødvendige økonomiske ressourcer til at udvikle EU-

handicapkortet som et EU-dækkende projekt; 

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at elektroniske og mobile 

sundhedstjenester, applikationer og instrumenter, herunder alarmnummeret 112, som skal 

være let at anvende overalt i Europa, og det avancerede system til lokalisering af 

mobiltelefoner (AML), er fuldt tilgængelige for handicappede patienter og deres plejere, 

og at den udnytter potentialet i telemedicin yderligere for at forbedre adgang og pleje i 

denne sammenhæng. 

21. bemærker, at de europæiske struktur- og investeringsfonde i programmeringsperioden 

2014-2020 giver mulighed for tiltag til fremme af konventionens mål; opfordrer derfor til 

en mere strømlinet anvendelse af EU's strukturfonde, der, om nødvendigt, skal suppleres 

med nationale foranstaltninger som et af midlerne til at sikre personer med handicap en 

sundhedspleje af høj kvalitet, som er tilpasset deres forhold, eliminering af skævheder for 

så vidt angår adgangen til pleje, forbedring af livskvaliteten og fremme af adgangen til 

sundhedspleje, herunder elektroniske tjenester, applikationer og apparater, for personer 

med handicap; 

22. fastholder, at produkter og tjenesteydelser skal gøres mere tilgængelige for personer med 

handicap; påpeger, at økonomiske barrierer og cost-benefit-barrierer står i vejen for 

udvikling og gennemførelse af tilgængelighed; mener, at en større inddragelse af personer 

med handicap i forbindelse med udviklingen af sundhedsrelaterede produkter og tjenester 

vil øge sikkerheden og tilgængeligheden; 

23. opfordrer til, at handicaporganisationer inddrages fuldt ud i udviklingen og revisionen af 

handicappolitikkerne; 

24. understreger, at personer med fysiske handicap også støder på problemer på det 

digitaliserede mobilitetsmarked, og opfordrer til at lette adgangen for alle personer med 

alle typer handicap på et tilgængeligt sprog, i et tilgængeligt format og i en tilgængelig 

teknologi, der er tilpasset forskellige former for handicap, bl.a. tegnsprog, blindeskrift, 
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forstørrende og alternative kommunikationssystemer og andre tilgængelige 

kommunikationsmidler, -metoder og -former efter eget valg, herunder et letlæseligt sprog, 

tekstning og personlige tekstbeskeder, navnlig med hensyn til sundhedsoplysninger, ved at 

anvende mere end én sensorisk kanal; 

25. tilskynder Kommissionen til at gøre en vedvarende indsats for at styrke forebyggelse og 

fremme af den offentlige sundhed med henblik på at afhjælpe de alvorlige skævheder med 

hensyn til sundhed og adgang, der rammer de mest sårbare personer med handicap; 

26. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være fortalere for, at 

hukommelsesinvaliderende sygdomme bliver klassificeret som et handicap;  

27. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre fremskridt så hurtigt som muligt 

med hensyn til gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi 2010-2020; 

28. opfordrer Kommissionen til at bringe den europæiske handicapstrategi i 

overensstemmelse med FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap med 

en klar tidsramme, benchmarks og indikatorer; 

29. opfordrer Kommissionen til i den europæiske handicapstrategi at indføje et særligt afsnit 

om beskyttelse af plejekrævende personer med handicap, som ikke har familie til at støtte 

sig; påpeger, at dette afsnit først og fremmest bør behandle de sociale og 

sundhedsmæssige behov hos personer med handicap og dernæst alle andre aspekter af 

deres liv. 

30. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til på behørig vis at 

anerkende familieplejeres centrale rolle og sikre, at også de får passende adgang til 

sundhedstjenester, i betragtning af den betydning, som pleje af personer med handicap har 

på plejerens egen fysiske og mentale sundhed og trivsel, har; 

31. understreger, at afskaffelse af forskelsbehandling af personer med handicap inden for alle 

aspekter af livet, herunder i adgangen til sundhedsydelser, afhænger af, at direktivet om 

horisontal ligebehandling vedtages og gennemføres; 
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