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FORSLAG 

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som 

er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. tillægger artikel 33 i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap 

("National gennemførelse og overvågning") og de afsluttende bemærkninger 76 og 77 fra 

FN's komité meget stor betydning og glæder sig derfor over, at FN's komité tilslutter sig, 

at Europa-Parlamentet deltager inden for rammerne af den uafhængige kontrol; 

2. minder om, at Udvalget for Andragender yder en aktiv beskyttelse af de europæiske 

borgere (fysiske eller juridiske personer) i henhold til artikel 227 i TEUF, der giver dem 

mulighed for at klage over en tilsidesættelse af deres rettigheder fra de europæiske, 

nationale og lokale myndigheders side, herunder rettigheder i forbindelse med 

gennemførelsen af EU-politikker, der har til formål at gennemføre FN's konvention om 

rettigheder for personer med handicap inden for rammerne af erklæringen om afgrænsning 

af kompetence, der er knyttet som bilag til slutakten om indgåelse af traktaten; 

3. noterer sig anerkendelsen af Udvalget for Andragender som et af EU's institutionelle 

instrumenter (sammen med Ombudsmanden, der skal beskytte borgerne i tilfælde af fejl 

og forsømmelser), der kan varetage en beskyttelsesfunktion inden for rammerne af den 

uafhængige kontrol, i overensstemmelse med principperne vedrørende de nationale 

menneskerettighedsinstitutioners status og funktion ("Parisprincipperne"), der blev 

vedtaget af FN's Generalforsamling i resolution 48/134 af 1993; 

4. påpeger, at Udvalget for Andragender med henblik på at udøve sin beskyttelsesfunktion 

inden for rammerne af den uafhængige kontrol foretager foreløbige undersøgelser 

vedrørende overtrædelser af EU-retten i forbindelse med gennemførelsen af FN's 

konvention om rettigheder for personer med handicap, fremsender andragender til andre 

af Parlamentets udvalg, så de kan foretage undersøgelser eller træffe relevante 

foranstaltninger, og foretager besøg på stedet for at indsamle oplysninger og komme i 

kontakt med nationale myndigheder; 

5. henviser til, at Udvalget for Andragender hvert år modtager et betydeligt antal 

andragender fra personer med handicap, som viser realiteterne for millioner af mennesker 

i hele Europa, der dagligt støder på vanskeligheder med hensyn til adgang til arbejde og 

beskæftigelse, uddannelse og transport eller deltagelse i det politiske og offentlige liv og 

kulturlivet; understreger betydningen af artikel 29 i konventionen om rettigheder for 

personer med handicap vedrørende deltagelse og ikke-forskelsbehandling af personer med 

handicap i det politiske og offentlige liv; 

6. minder om, at fuld inklusion af personer med handicap ikke blot er en ret og et berettiget 

gode for de pågældende, men et aktiv for samfundet som helhed, fordi det kan nyde godt 

af disse personers individuelle egenskaber og kvalifikationer; 

7. påpeger, at de andragender, der får størst opmærksomhed, ofte støttes af 

civilsamfundsorganisationer, som repræsenterer personer med handicap, og at der således 

er behov for at fremme og udbrede kendskabet til den beskyttende rolle, som andragender 
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om tilsidesættelse af disse rettigheder spiller, og deres effektivitet; roser den rolle, som 

disse organisationer spiller med hensyn til at fremme social inklusion og forbedring af 

livskvaliteten for personer med handicap, og mener, at denne opgave yderligere bør støttes 

af de offentlige institutioner, også med målrettet finansiering; 

8. glæder sig over, at den offentlige høring om beskyttelse af rettigheder for personer med 

handicap i lyset af de modtagne andragender, som Udvalget for Andragender afholdt den 

15. oktober 2015, opfyldte høje standarder for tilgængelighed, og henstiller, at alle 

Parlamentets udvalgsmøder gøres tilgængelige for personer med handicap i fremtiden;  

9. finder det vigtigt, at Udvalget for Andragender tilrettelægger målrettede arrangementer, 

hvor der fokuseres på andragender vedrørende handicap, og understreger den vigtige rolle, 

som dialog med input fra flere forskellige interessenter spiller, herunder andre relevante 

udvalg i Europa-Parlamentet, medlemmer af EU-rammen for FN's konvention om 

rettigheder for personer med handicap, civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer 

personer med handicap, samt akademikere; 

10. glæder sig over anvendelsen af blindskrift i kommunikationen med andragere og opfordrer 

alle EU-institutioner til at anvende tegnsprog, letlæselige formater og blindskrift i deres 

kommunikation med borgerne med henblik på at opretholde og forstærke bestræbelserne 

på at inddrage borgerne i institutionernes arbejde og i det europæiske projekt; 

11. opfordrer indtrængende Europa-Parlamentets tjenestegrene til at styrke den interne 

mekanisme til koordinering af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for 

personer med handicap ("UNCRPD Network"), så den bliver en overordnet mekanisme på 

tværs af alle parlamentariske udvalg til overvågning og gennemførelse af konventionen 

med eget sekretariat og med medarbejdere, der udelukkende arbejder for mekanismen på 

fuld tid;  

12. henviser til, at nogle medlemsstater, som har ratificeret konventionen om rettigheder for 

personer med handicap, endnu ikke har oprettet eller udpeget de organer, der skal 

gennemføre og overvåge konventionen i overensstemmelse med artikel 33, og at arbejdet i 

de allerede oprettede organer, navnlig de i artikel 33, stk. 2, omhandlede 

overvågningsrammer, hæmmes af manglende økonomiske og menneskelige ressourcer og 

manglen på et solidt retsgrundlag for udpegelsen af dem; 

13. opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at tage hurtige skridt til at 

afslutte de sidste reformer, der hindrer en ratifikation af konventionen om rettigheder for 

personer med handicap; opfordrer EU og medlemsstaterne til supplere deres ratifikation af 

konventionen med vedtagelse af den valgfrie protokol; mener, at Udvalget for 

Andragenders rolle bør præciseres og anerkendes i forretningsordenen inden indgåelsen af 

protokollen; 

14. opfordrer EU og medlemsstaterne til at intensivere bestræbelserne på at tilpasse deres 

retlige rammer til kravene i konventionen om rettigheder for personer med handicap, 

herunder en omfattende revision af deres lovgivning for at sikre fuld harmonisering med 

bestemmelserne i konventionen, idet der opstilles klare mål og tidsrammer for reformer, 

og de ansvarlige aktører identificeres; 

15. opfordrer medlemsstaterne til øjeblikkeligt at gennemføre bestemmelserne i FN's 
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konvention om rettigheder for personer med handicap, revidere deres lovgivning i 

overensstemmelse hermed og sikre behørig håndhævelse; opfordrer til, at der udvikles 

nationale værktøjer, og de bestående værktøjer styrkes med henblik på at bistå personer 

med handicap og deres familier bedst muligt; 

16. mener, at EU bør gå forrest for så vidt angår respekt for og fremme af 

menneskerettigheder; glæder sig over, at EU's opfyldelse af dets internationale 

forpligtelser på menneskerettighedsområdet for første gang er blevet kontrolleret af et FN-

traktatorgan; mener, at FN's komité for rettigheder for personer med handicap med dens 

afsluttende bemærkninger om EU's gennemførelse af konventionen, som blev 

offentliggjort i 2015, sender et vigtigt signal om EU's engagement for lighed og respekt 

for menneskerettighederne og udstikker en retning for lovgivningsmæssige og politiske 

foranstaltninger inden for hele EU's kompetenceområde; 

17. opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med andre EU-institutioner, -organer 

og -agenturer samt med medlemsstaterne om at koordinere en effektiv og systematisk 

opfølgning af de afsluttende bemærkninger ved hjælp af en strategi for gennemførelsen af 

FN's konventionen om rettigheder for personer med handicap; 

18. opfordrer til en omfattende revision af den europæiske handicapstrategi (2010-2020); 

19. henviser til, at Kommissionen ifølge henstillingerne fra FN's første vurdering af 

konvention om rettigheder for personer med handicap skal oprette et uafhængigt 

instrument til opfølgning og revision af konventionen samt etablere en interinstitutionel 

koordinationsmekanisme og oprette lokale informationssteder og agenturer i de enkelte 

medlemsstater på permanent basis; 

20. opfordrer alle medlemsstater til at tildele de i artikel 33, stk. 2, fastsatte 

overvågningsrammer tilstrækkelige og stabile økonomiske og menneskelige ressourcer til, 

at de kan udføre deres funktion; mener, at medlemsstaterne ligeledes bør garantere 

overvågningsnetværkets uafhængighed ved at sikre, at det i sin sammensætning og 

funktionsmåde tager hensyn til Parisprincipperne vedrørende de nationale 

menneskerettighedsinstitutioners funktion, jf. artikel 33, stk. 2, og at dette kan 

understøttes ved at etablere et formelt retsgrundlag, som klart fastlægger rammernes rolle 

og omfang; opfordrer indtrængende de medlemsstater, der stadig mangler at udpege de i 

artikel 33 omhandlede organer, til hurtigst muligt at gøre dette og udstyre dem med de 

nødvendige ressourcer og mandater til effektivt at gennemføre og overvåge deres 

forpligtelser i henhold til konventionen om rettigheder for personer med handicap; 

21. mener, at personer med handicap og handicaporganisationer bør inddrages i alle faser af 

beslutningstagningen; henviser til, at tilsynsorganernes kontrolprocedurer udgør en 

værdifuld mulighed for at få input fra civilsamfundsorganisationer, herunder 

handicaporganisationer; opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre struktureret og 

systematisk høring af repræsentanter for organisationer for personer med handicap, når de 

tager skridt til at gennemføre deres respektive afsluttende bemærkninger, og til at fremme 

indsamling af oplysninger og udveksling af god praksis; opfordrer til, at en sådan høring 

bliver fuldt tilgængelig og giver alle personer med handicap mulighed for at deltage, 

uanset arten af deres handicap; 

22. mener, at personer med handicap skal sikres information om deres rettigheder og fuld 
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deltagelse i alle politikker og foranstaltninger, der kan berøre dem, hvilket bør indbefatte 

en klagemekanisme, og at der bør gives prioriteret deltagelse for børn med handicap samt 

i givet fald for handicaporganisationer; 

23. finder det på grundlag af artikel 35 i konventionen om rettigheder for personer med 

handicap, hvori de medlemsstater, der har undertegnet konventionen, pålægges at afgive 

en indledende beretning og derefter opfølgningsberetninger, nødvendigt, at disse 

beretninger udarbejdes hvert fjerde år og med deltagelse af handicaporganisationer; 

24. opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe klarhed hvad angår den brede definition af 

handicap på EU-plan; 

25. opfordrer alle EU-institutioner til at fremme oplysningskampagner om spørgsmål 

vedrørende handicap, ud fra et menneskerettighedsperspektiv; mener, at medierne bør 

bestræbe sig på at give personer med handicap et positivt image ved at fokusere på deres 

kvalifikationer og deres bidrag til samfundet og øge deres synlighed; 

26. opfordrer indtrængende alle EU-medlemsstater til behørigt at anerkende den vigtige rolle, 

som plejeydende pårørende spiller, ved at sikre dem passende social og økonomisk 

anerkendelse og gennemføre foranstaltninger til direkte materiel støtte såsom beskyttelse 

af pensionsrettigheder eller tilskud, der reducerer de fulde omkostninger ved plejeydende 

pårørendes tjenester; opfordrer Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse med 

henblik på at analysere plejeydende pårørendes retsstilling – eller mangel heraf – i alle 

medlemsstater; 

27. minder om, at personer med handicap i henhold til konventionen har rets- og handleevne 

på lige fod med andre i alle livets aspekter, herunder adgang til domstolsprøvelse – deres 

økonomiske situation bør derfor ikke udgøre nogen hindring for denne adgang – adgang 

til valgdeltagelse og adgang til banktjenester samt sundhedsfaciliteter, -goder og -

tjenester; opfordrer EU til at sikre, at personer med handicap kan udøve alle de 

rettigheder, der er nedfældet i traktaterne og EU-retten; 

28. påpeger, at rets- og handleevnen er af afgørende betydning for at bibeholde personers 

selvstændighed, og at enhver begrænsning heraf og repræsentation ved værger bør 

fastsættes på grundlag af klare kriterier, der er harmoniseret inden for EU, og at det 

ligeledes bør kontrolleres med periodiske mellemrum, om en sådan langsigtet legal 

repræsentation fortsat er påkrævet, samt om den pågældende værge er egnet hertil; 

29. mener, at restriktive fortolkninger i medlemsstaternes lovgivning af 

beskyttelsesforanstaltninger vedrørende stemmeretten bør revideres, hvis disse forhindrer 

personer med psykosocialt handicap i at udøve denne ret (artikel 29 i konventionen); 

30. glæder sig over Kommissionens offentliggørelse af forslaget til en europæisk lov om 

tilgængelighed den 2. december 2015; minder om, at der er behov for en samlet tilgang til 

tilgængelighed, og at retten til tilgængelighed, som anført i artikel 9 FN's konvention om 

rettigheder for personer med handicap, skal sikres for personer med alle slags handicap; 

31. opfordrer Kommissionen til at fremme og øge anvendelsen af strukturfondene i 

medlemsstaterne med henblik på at udvikle sociale tjenester af høj kvalitet for personer 

med handicap og sikre overgangen fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet; 
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32. understreger, at alle personer med handicap har ret til at leve i et samfund, hvor de har 

samme muligheder som andre, således at de er sikret fuld integration og deltagelse i 

samfundet; 

33. anmoder om, at de europæiske struktur- og investeringsfonde bliver brugt mere retfærdigt, 

at de bruges til at fremme udviklingen af mere inklusive samfund og 

institutionaliseringssystemer, hvor disse er nødvendige, således at personer med handicap, 

herunder børn og unge, i begge tilfælde kan modtage passende støtte og bistand i hele EU, 

og således at målet om større selvstændighed inden for den enkeltes muligheder fremmes; 

34. opfordrer medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger til at fremme adgangen 

til strukturfonde for støttetjenester, især tjenesteydelser til børn og unge og deres familier; 

35. mener, at institutioner, der har til formål at yde støtte til personer med handicap, navnlig 

institutioner, der er er ansvarlige for sikkerhedsfaciliteter, skal være underlagt behørigt 

certificerede standarder (der endnu ikke er fastlagt) og underkastes regelmæssig kontrol; 

36. opfordrer EU og medlemsstaterne til at indføre effektive foranstaltninger til at håndtere 

segregering af elever med handicap i skoler og læringsmiljøer og udfolde alle de 

nødvendige bestræbelser for at sikre, at de i fuldt omfang kan udøve deres ret til inklusiv 

formel, ikkeformel og uformel uddannelse af høj kvalitet; 

37. opfordrer Kommissionen til at foretage en analyse af konsekvenserne af EU's vigtigste 

politikker og investeringsfonde for personer med handicap; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at inddrage handicaporganisationer mest muligt i planlægningen af 

operationelle programmer; understreger desuden, at det er vigtigt at sikre personer med 

handicap fuld adgang til EU-programmer som Erasmus+, ungdomsgarantien og Eures-

initiativerne; 

38. understreger, at børn med handicap står over for specifikke problemer, og at der bør gøres 

en indsats for at fjerne alle former for hindringer for og begrænsninger af deres mulighed 

for at opnå fuld selvstændighed og ligestilling, og at det derfor er af afgørende betydning 

at inddrage dem i de politikker, som berører dem; finder det af den grund nødvendigt at 

indføre instrumenter, der giver mulighed for, at børn med handicap høres og inddrages; 

39. opfordrer Kommissionen til at sikre inklusiv uddannelse af høj kvalitet i Europaskolerne 

fra en tidlig alder ved hjælp af en visionsorienteret og forebyggende strategi, for så vidt 

angår handicap, og til i overensstemmelse med kravene i FN's konvention om rettigheder 

for personer med handicap om en tværfaglig bedømmelse af individuelle behov at sikre, at 

handicappede børn ikke udelukkes, og at der foretages passende rimelige tilpasninger; 

40. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne og de organisationer, der 

repræsenterer personer med handicap, omgående at træffe foranstaltninger til at sikre 

social beskyttelse af og passende levestandard for sådanne personer og beskytte dem mod 

konsekvenserne af de økonomiske stramninger, der er indført som følge af den 

økonomiske krise; 

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

handicapydelser, tjenesteydelser i nærmiljøet, sundhedsydelser og 

uddannelsesprogrammer, der vil underminere FN's konvention om rettigheder for personer 



 

PE569.630v02-00 8/10 AD\1092598DA.doc 

DA 

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

yderligere; 

42. noterer sig andragender, der omhandler tilfælde af uregelmæssigheder i visse 

medlemsstater i forbindelse med sikring af eksistensgrundlaget for personer med 

handicap, ikke kun med hensyn til manglende udbetaling af lovbestemte tilskud, men selv 

tilfælde som f.eks. i andragende 1062/2014, hvor myndighederne på grundlag af 

tvivlsomme medicinske vurderinger, der nedsætter invaliditetsgraden, angiveligt har 

truffet vilkårlige administrative afgørelser for at reducere allerede bevilligede ydelser; 

opfordrer de pågældende nationale, regionale og lokale myndigheder til at være mere 

opmærksomme på, hvilke konsekvenser sådanne foranstaltninger har for de berørte 

personers og deres families tilværelse, og opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge de 

forskellige politikker og de dermed forbundne foranstaltninger på handicapområdet, som 

iværksættes i de forskellige medlemsstater; 

43. opfordrer indtrængende EU-institutionerne til at revidere tjenestemandsvedtægten, interne 

regler og gennemførelsesbestemmelser med henblik på at indføre udførlige 

ansættelsespolitikker, herunder positive foranstaltninger, for aktivt at øge antallet af 

medarbejdere og praktikanter med handicap samt for at sikre, at ansatte i EU-

institutionerne, der selv har et handicap eller har omsorgskrævende familiemedlemmer 

med handicap, modtager den fornødne rimelige bistand til at udøve deres rettigheder på 

lige fod med andre; opfordrer Kommissionen til at revidere EU-institutionernes fælles 

sygeforsikringsordning, således at den fuldstændigt dækker handicaprelaterede 

sundhedsbehov på en måde, der er forenelig med konventionen; 

44. understreger, at EU-borgernes frie bevægelighed bør garanteres for personer med 

handicap, og at deres situation og deres sociale rettigheder (artikel 18 i konventionen) 

derfor må anerkendes af medlemsstaterne; 

45. mener, at et europæisk handicapkort ville give personer med handicap mulighed for at 

rejse uden for deres hjemland og nyde godt af fordele ved adgang til bl.a. kultur, transport 

eller sport, og at også andre fordele bør undersøges, og den gensidige anerkendelse heraf 

fremmes; 

46. mener, at strategien for et digitalt indre marked bør gennemføres på en sådan måde, at 

personer med handicap garanteres fuld adgang til dette; 

47. bemærker, at kun omkring 48 % af personer med handicap i EU er i arbejde, og at kun 

27,8 % har gennemført en videregående uddannelse; understreger nødvendigheden af, at 

EU-institutionerne og medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 27 i konventionen 

fjerner alle eksisterende hindringer for adgang til beskæftigelse for personer med handicap 

og fremmer en aktiv beskæftigelsespolitik ved hjælp af skræddersyet undervisning og 

konkrete instrumenter, som fremmer og letter disse personers adgang til arbejdsmarkedet; 

opfordrer til udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne med hensyn til de mest 

effektive redskaber til at øge beskæftigelsesniveauet; 

48.  mener, at personer med handicap skal være sikret adgang til sundheds- og plejesystemer 

uden forskelsbehandling, og at der bør gives behørig opmærksomhed til de 

vanskeligheder, som denne type patienter kan frembyde; understreger, at der navnlig bør 

sikres adgang til seksuel og reproduktiv sundhed uden forskelsbehandling, og at der under 
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ingen omstændigheder må tillades tvungen sterilisering eller abort, samt at 

sundhedssystemerne desuden bør sikre påvisning, indberetning og forebyggelse af seksuel 

vold og/eller misbrug; 

49. understreger, at sygesikringsordningerne skal sikre, at personer med handicap ikke 

forskelsbehandles; 

50. mener, at virkningen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser for personer 

med handicap bør vurderes; 

51. understreger, at der bør opnås informeret samtykke fra personer med handicap til alle 

medicinske indgreb, som kræver det, og at alle de nødvendige foranstaltninger må være på 

plads for at sikre, at disse personer har adgang til og forstår den relevante information; 

understreger, at dette samtykke skal gives personligt, på forhånd og på et velinformeret 

grundlag med støtte fra alle de nødvendige mekanismer til at sikre, at disse principper 

overholdes, og at der skal træffes lignende, passende foranstaltninger for så vidt angår 

personer med psykosociale handicap; 

52. mener, at reglerne om luft- og søtransport bør revideres for så vidt angår passagerer med 

henblik på at sikre, at der ikke forekommer nogen form for forskelsbehandling af fysisk 

eller økonomisk art af personer med handicap, og at alle hindringer på dette område bør 

fjernes; 

53. gør opmærksom på FN's henstilling om behovet for at sikre et kønsperspektiv i al 

handicappolitik, navnlig i forbindelse med politik, der har til formål at bekæmpe vold og 

forskelsbehandling; opfordrer EU til at tilslutte sig Europarådets konvention til 

forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbul-

konventionen) som endnu et skridt mod bekæmpelsen af vold mod kvinder og piger med 

handicap; opfordrer ligeledes EU til at fremme politikker til bekæmpelse af 

forskelsbehandling af personer med handicap; 

54. opfordrer alle EU-medlemsstater til at nå til enighed om et stærkt direktiv om 

tilgængeligheden af offentlige organers websteder, der bør omfatte alle websteder, som 

leverer offentlige tjenesteydelser, herunder tjenester, der ydes af private enheder og/eller 

finansieres helt eller delvis med offentlige midler, mobile netværk og mobile applikationer 

samt dokumenter, der kan downloades (Word, PDF, osv.), og som i høj grad anvendes i 

forbindelse med onlineprocedurer; opfordrer EU-institutionerne til at garantere, at alle 

deres websteder og dokumenter er tilgængelige for personer med handicap; 

55. opfordrer til en hurtig ratifikation af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til 

offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde 

læsehandicappede; noterer sig med dyb forargelse, at syv EU-medlemsstater har dannet en 

mindretalsblok, som stiller sig hindrende i vejen for processen til ratificering af 

Marrakeshtraktaten, og opfordrer dem indtrængende til at genoverveje deres holdning og 

fremme ratificeringen, uanset om der er behov for en revision af EU-lovgivningen eller 

Domstolens forventede afgørelse om kompetencespørgsmålet, som måske lader vente på 

sig flere måneder; 

56. opfordrer til en øjeblikkelig genoptagelse af behandlingen af EU-direktivet om ikke-

forskelsbehandling, hvor der ikke er sket nogen fremskridt i Rådet siden 2008. 
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