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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: 

A. der henviser til, at målsætningerne om sundhed og trivsel i 2030-dagsordenen for 

bæredygtig udvikling er at opnå en universel sundhedsdækning, herunder beskyttelse 

mod økonomiske risici, og sikre, effektive og prismæssigt overkommelige lægemidler 

og vacciner af god kvalitet for alle; der henviser til, at medlemsstaterne alt for ofte 

reducerer sociale ydelser og sundhedsydelser, som er relaterede til handicap, hvilket 

undergraver FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) og 

forårsager yderligere stigende fattigdom og social udstødelse; 

B. der henviser til, at artikel 168, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) giver medlemsstaterne ansvaret for at udforme deres 

sundhedspolitik samt for levering af sundhedsydelser; der anerkender den afgørende 

betydning af samråd og samarbejde med medlemsstaterne med henblik på at få succes 

med den europæiske handicapstrategi; 

C. der henviser til, at personer med handicap ifølge Verdenssundhedsorganisationen 

(WHO)1 i mindre omfang har adgang til sundhedsydelser og oplever, at deres 

sundhedsbehov ikke opfyldes, fordi sundhedsfremme sjældent rettes mod personer med 

handicap (f.eks. modtager kvinder med handicap mindre screening for brystkræft end 

kvinder uden handicap, og unge med handicap risikerer i højere grad at blive udelukket 

fra seksualoplysningsprogrammer);  

D. der henviser til, at artikel 25 i FN's konvention om rettigheder for personer med 

handicap (UNCRPD) styrker personer med handicaps ret til at nyde godt af de højeste 

opnåelige standarder for sundhedspleje uden forskelsbehandling; 

E. der henviser til, at EU fører an med hensyn til ratifikation af menneskerettighederne; der 

henviser til, at princippet om ikke-forskelsbehandling på ny bekræftes i artikel 21 og 26 

i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og retten til 

sundhedsydelser i artikel 35; der henviser til, at alle medlemsstaterne bør ratificere 

konventionen og undertegne protokollen; 

F. der henviser til, at alle personer med handicap har lige rettigheder og ret til umistelig 

værdighed, ligebehandling og til fuld deltagelse i samfundet; 

G. der henviser til, at forekomsten af handicap, som er højere blandt kvinder i Europa, 

forventes at stige i takt med den aldrende befolkning; 

H. der henviser til, at de otte områder i strategien er tæt forbundne med hinanden; 

I. der henviser til, at personer med handicap er særlig sårbare over for mangler i 

forbindelse med sundhedstjenester, sundhedsrisikobetonet adfærd og er i højere risiko 

                                                 
1 Disability and Health Fact Sheet, november 2016. 
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for at dø tidligt; 

J. der henviser til, at personer med handicap møder en række forhindringer, når de 

forsøger at få adgang til sundhedsydelser, herunder omkostninger, som overstiger deres 

formåen, et begrænset udbud af sundhedsydelser, fysiske barrierer samt utilstrækkelige 

færdigheder og viden blandt sundhedspersonalet; 

1. fastholder, at en menneskerettighedsbaseret tilgang til handicappolitikker er afgørende 

for at opnå den højest opnåelige sundhedsstandard som en grundlæggende rettighed; 

erkender, at anskuelsen af handicap ud fra en medicinsk synsvinkel, som er mest 

udbredt inden for politikudformningen, undervurderer de sociale og fysiske barrierers 

indvirkning på den overordnede sundhed og trivsel for personer med handicap; 

2. understreger, at adgang til den højest opnåelige standard inden for sundhedspleje uden 

forskelsbehandling på grund af handicap er en grundlæggende ret, men at personer med 

handicap fortsat støder på vedholdende hindringer, der modvirker deres lige adgang til 

sundhedsydelser, herunder en manglende adgang til oplysninger om retten til 

sundhedsydelser, forskelsbehandling fra private sundhedsforsikringsselskabers side, 

utilgængelige sundhedsfaciliteter og ofte en ringere kvalitet af pleje, som ikke er 

tilpasset til den enkeltes behov; fastholder, 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; 

3. understreger, at der bør sikres den nødvendige sociale støtte til at garantere, at personer 

med handicap, navnlig personer med psykosociale handicap, kan udøve deres 

rettigheder og nyde fuld selvstændighed; opfordrer i denne forbindelse til, at 

institutionalisering af disse personer undgås, samt til, at der tages skridt til at sikre, at de 

ikke underkastes behandling uden deres samtykke; 

4. er meget bekymret over, at adgangen til seksuelle og reproduktive rettigheder stort set 

er umulig for mange piger og kvinder med handicap, og opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til hurtigst muligt at vedtage retningslinjer for at sikre, at al uddannelse 

og information og alle sundhedsydelser og tjenester i forbindelse med seksuel og 

reproduktiv sundhed er fuldt tilgængelige, og at oplysningerne gives i alderssvarende 

formater; mener, at informeret samtykke om brugen af svangerskabsforebyggende 

midler og medicinske procedurer bør støtte kvinder med handicaps valgfrihed og 

selvbestemmelse i deres seksuelle og reproduktive liv; 

5. påpeger, at det haster med at gøre noget ved den generelle mangel på adgang til 

tværfaglig speciallægebehandling for personer med handicap, og – hvor denne adgang 

eksisterer – ved de lange ventetider for patienterne, som er en stor hindring for lige 

adgang til forebyggelse og behandling inden for sundhedspleje, hvilket ofte resulterer i 

en forværring af de handicappede patienters tilstand og en unødig byrde på 

sundhedssystemerne; 

6. minder om de reproduktive rettigheder, der er nedfældet i FN's konvention om 

rettigheder for personer med handicap, som omfatter adgang til omfattende reproduktive 

sundhedsydelser, herunder familieplanlægning og sundhedstjenester til mødre, og 

information samt retten til at give informeret samtykke til alle medicinske procedurer, 

herunder sterilisering og abort, og til at bevare sin fertilitet på lige fod med andre; 
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7. påpeger, at sundhedssystemerne bør sikre påvisning, indberetning og forebyggelse af 

seksuel vold og/eller misbrug; 

8. understreger, at adgangen til sundhedsydelser fortsat er et alvorligt problem i forhold til 

at sikre en optimal kvalitet af sundhedspleje for personer med handicap, herunder 

personer med mentale sundhedsproblemer; erkender, at der skal gøres mere inden for 

sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter rettet mod personer med handicap, f.eks. 

kampagner for at øge bevidstheden om tidlig påvisning af visse former for kræft, 

herunder bryst- og livmoderhalskræft; 

9. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at øge antallet af tværfaglige vurderinger og 

revurderinger for voksne med handicap med henblik på at udvikle skræddersyede 

planer, som kan gennemføres ved hjælp af territoriale ressourcer (f.eks. 

hjemmehjælp/hjemmesygepleje/handicaphjælp), der opfylder de konstaterede 

biopsykosociale behov; 

10. gentager sin bekymring for sårbare patienter, såsom personer med psykosociale og 

intellektuelle handicap; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at en patients ret til 

informeret samtykke til behandling ikke uretmæssigt nægtes; understreger behovet for, 

at EU's handicappolitik specifikt sikrer beskyttelse af sådanne personer, der er i øget 

risiko for at blive udelukket fra sundhedsvæsenet, og som ofte ikke er i stand til at give 

frit og informeret samtykke til sundhedsydelser; 

11. udtrykker bekymring over, at der ofte er utilstrækkelig retlig beskyttelse mod 

mangeartede og tværgående former for forskelsbehandling; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre lige adgang til sundhedsydelser uanset patientens handicap, 

alder, køn, seksuelle orientering, race eller etniske oprindelse; 

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre den europæiske 

handicapstrategi så hurtigt som muligt; 

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

digitaliserede mobilitetsmarked; opfordrer til, at adgangen gøres lettere for personer 

med alle slags handicap ved at anvende de sprog, formater og teknologier, der er 

nødvendige for forskellige former for handicap, herunder tegnsprog, punktskrift, 

forstørrende og alternative kommunikationssystemer og andre tilgængelige 

kommunikationsmidler, -metoder og -formater efter eget valg, herunder et letlæseligt 

sprog, tekstning og personlige tekstbeskeder, navnlig i forbindelse med 

sundhedsoplysning, under anvendelse af mere end én sensorisk kanal; 

14. understreger, at sygesikringsordninger ikke må forskelsbehandle personer med 

handicap; 

15. glæder sig over pilotprojektet om EU-handicapkort og opfordrer medlemsstaterne til at 

tilslutte sig initiativet; opfordrer Kommissionen til at mobilisere de nødvendige midler 

til udvikling af projektet i hele EU, hvis det er nødvendigt; 

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at personer med handicap har 

nem adgang til alarmnummeret 112 overalt i Europa; 
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17. understreger, at der er behov for at se på og gøre noget ved det vedvarende ringe niveau 

af kendskab til og anvendelse af bestemmelserne i direktiv 2011/24/EU om 

patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (i det 

følgende benævnt direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser) blandt patienter 

med handicap; fremhæver det presserende behov for, at dette direktiv bringes i 

overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UN 

CRPD) for at sikre adgang til sundhedsydelser, som er prismæssigt overkommelige og 

af god kvalitet, på tværs af grænserne; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til 

yderligere at fremme gennemførelsen af direktivet, bl.a. ved at lægge særlig vægt på 

rettigheder for personer med handicap; 

 

18. understreger, at den manglende mulighed for personer med handicap for at benytte sig 

af grænseoverskridende sundhedsydelser, hvis patienten ikke har råd til de 

ekstraomkostninger, der måtte opstå som følge af deres handicap, fratager dem 

udøvelsen af denne rettighed på lige fod; opfordrer indtrængende Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre ikkediskriminerende anvendelse af direktivet om 

grænseoverskridende sundhedsydelser; 

19. glæder sig over anvendelsen af direktivet om grænseoverskridende sundhedspleje, som i 

teorien har gjort det lettere for handicappede patienter at få adgang til sundhedsydelser; 

beklager imidlertid det manglende kendskab til dette instrument, som reelt i høj grad har 

begrænset dets objektive potentiale; finder det i denne forbindelse tilrådeligt at udvide 

uddannelsesindsatsen over for alment praktiserende læger, således at de bliver i stand til 

at yde værdifuld rådgivning om de muligheder, som direktivet byder på; håber 

imidlertid, at de nationale kontaktpunkter, der er oprettet som et bindeled mellem 

brugere og udbydere af sundhedsydelser, kan styrkes for at give borgerne — der, som 

det fremgår af Eurobarometer, ikke er klar over, at disse informationsskranker eksisterer 

— klare og gennemsigtige oplysninger om den nationale sundhedstjenestes kvalitets- og 

sikkerhedsstandarder og for at følge dem på vej i de valg af sundhedsydelser, de skal 

træffe; 

20. opfordrer til, at virkningen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser for 

personer med handicap vurderes; 

21. anbefaler, at Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder med patientorganisationer 

for personer med handicap med henblik på at sikre, at de nationale kontaktpunkter giver 

og formidler oplysninger om grænseoverskridende sundhedsydelser i tilgængelige 

formater; 

22. opfordrer Kommissionen til at lade sin indsamling af dokumentation og sine politiske 

aktiviteter styre af en menneskerettighedsbaseret tilgang, således at der ændres fokus fra 

individuelle funktionsnedsættelser og fuldt ud tages højde for de barrierer, som personer 

med handicap oplever, når deres fysiske, psykiske, intellektuelle eller sensoriske 

funktionsnedsættelser interagerer med det eksterne miljø; 

23. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at muliggøre vedtagelsen af direktivet om 

horisontal ligebehandling med henblik på at udvide beskyttelsen mod 

forskelsbehandling på grund af handicap, bl.a. adgangen til sundhedspleje, og dermed 
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også imødegå multidiskrimination; 

24. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at gøre brug af 

det europæiske referencenetværk til at udvikle og udvide adgangen til tværfaglige og 

specialiserede sundhedsydelser for personer med handicap i almindelighed, og især for 

personer med sjældne handicap. 

25. opfordrer Kommissionen til at påbegynde arbejdet med en europæisk handicapstrategi 

for perioden efter 2020 i fuldt samråd med medlemsstaterne, Parlamentet, andre 

institutioner og den brede offentlighed; mener, at engagement er særlig vigtigt, idet den 

europæiske handicapstrategi ikke har undergået nogen væsentlig revision i perioden 

2010-2020; henleder navnlig Kommissionens opmærksomhed på Europa-Parlamentets 

beslutning af 7. juli 2016 om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for 

personer med handicap (UNCRPD) og til resultaterne af projektet VulnerABLE, der 

finansieres af Europa-Parlamentet; 

26. fremhæver Kommissionens manglende opmærksomhed på handicap i handlingsplanen 

for sundhedspersonalesituationen i EU og EU's dagsorden om effektive, tilgængelige og 

elastiske sundhedssystemer, idet de ikke er omtalt specifikt i nogen af de to tekster; 

27. opfordrer medlemsstaterne til at afholde sig fra at foretage nedskæringer i 

handicaprelaterede sociale ydelser, tjenesteydelser i nærmiljøet, sundhedsydelser og 

uddannelsesprogrammer, da dette vil undergrave FN-konventionen om rettigheder for 

personer med handicap og få fattigdomsniveauet og den sociale marginalisering til at 

vokse yderligere; 

28. tilskynder til vedtagelse gennem forskningsrammeprogrammer og andre finansielle 

instrumenter af pilotprojekter, f.eks. vedrørende telemedicin, der skal forenkle adgangen 

til nødvendige sundhedsydelser, herunder alarmtjenester for patienter med handicap; 

29. håber, i tråd med EU's strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 

2014-2020, at medlemsstaterne vil anvende Den Europæiske Socialfond og andre 

europæiske struktur- og investeringsfonde til at finansiere alle foranstaltninger, der kan 

bidrage til at beskytte sundheden for personer med handicap gennem integrerede 

tilgange og individualiserede støtte- og rådgivningstjenester og vejlede dem i retning af 

sundhedstjenester og sociale tjenester; 

30. opfordrer Kommissionen til at følge op på forslagene om at mobilisere strukturfondene 

med henblik på at uddanne sundhedspersonale i bevidsthed om handicap og for at 

modvirke konkrete huller i deres viden om dertil knyttede forhold; 

31. anbefaler, at de europæiske strukturfondsmidler til sundhedspleje og andre tjenester 

konsekvent kanaliseres i retning af at fremme afinstitutionalisering og en uafhængig 

tilværelse i samfundet samt inddragelse og høring af patientforeninger; 

32. fremhæver succesen med den anden fælles aktion om demens, men håber imidlertid, at 

der i den kommende treårige periode vil tilflyde yderligere midler fra de 

lægemiddelvirksomheder, der deltager i initiativet om innovative lægemidler; 

33. understreger, at det at leve et uafhængigt liv og bo i lokalsamfundet er vigtige faktorer i 
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forhold til at opnå selvbestemmelse, og at mennesker med handicap har ret til at have 

kontrol med deres eget liv, og opfordrer indtrængende Kommissionen og 

medlemsstaterne til derfor at gennemføre foranstaltninger, der kan sikre en god kvalitet 

og individuel støtte til en uafhængig tilværelse; 

34. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en strategi for at hjælpe personer med 

alvorlige handicap efter pårørendes død — som var ansvarlige for deres daglige pleje 

(dvs. den nyligt vedtagne italienske lov "dopo di noi"); 

35. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge bevidstheden om 

handicapspørgsmål og fremme inddragelsen af handicap som et element i de nationale 

sundhedspolitikker og -programmer; 

36. minder Kommissionen om den krise inden for mental sundhed, som Europa lige nu er 

ramt af; bemærker, at WHO anslår, at hver fjerde person vil opleve mentale 

sundhedsproblemer mindst én gang i deres liv; mener, at disse spørgsmål bør behandles 

på lige fod med fysisk sundhed; bemærker, at dette er særlig vigtigt, fordi den fælles 

aktion om mental sundhed og trivsel blev afsluttet i 2016; bemærker betydningen af 

EU-Compass til aktion om mental sundhed og trivsel i forhold til at skabe en europæisk 

tilgang til håndtering af mentale sundhedsproblemer; 

37. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme strategier til at sikre, at 

personer med handicap er vidende om deres egne helbredsforhold, og til at yde 

sundhedspersonale støtte samt til at beskytte personer med handicaps rettigheder og 

værdighed; 

38. opfordrer indtrængende Kommissionen til at foretage en grundig analyse af forskellene 

mellem FN's afsluttende bemærkninger og dens egen fremskridtsrapport specifikt i 

forhold til det prioriterede sundhedsområde i den europæiske handicapstrategi; 

39. bemærker vanskelighederne med at identificere konkrete fordele og resultater af den 

europæiske handicapstrategi; udtrykker sin skuffelse over, at der ikke er rapporteret om 

nogen anvendelse af Den Europæiske Socialfond til at fremme uddannelsen af fagfolk 

inden for sundhedssektoren i handicapspørgsmål; opfordrer Kommissionen til at 

revidere dette særlige område, med henblik på at drøfte, hvordan der kan gøres 

fremskridt; 

40. opfordrer til konsekvent at fremme lokal barselspleje som en offentlig tjeneste i 

medlemsstaterne med henblik på at reducere antallet af handicap, som skyldes 

fødselskomplikationer, og for at sikre både mødre og spædbørn en sikker fødsel i 

overensstemmelse med WHO's tjekliste for sikre fødsler; 

41. glæder sig over de fremskridt, der er gjort i den europæiske telemedicinsektor, som 

fundamentalt kan ændre muligheden for at få adgang til tjenesteydelser for personer 

med handicap; mener endvidere, at udbredelsen af 4G-teknologi, indførelsen af 5G og 

udbredelsen af tingenes internet vil føre til forbedringer inden for sundhedsydelser for 

personer med handicap; opfordrer Kommissionen til at sikre, at den europæiske 

sundhedsteknologisektor ikke er tynget af overdreven regulering og også har 

tilstrækkelig adgang til finansiering. 
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