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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. minder om, at Udvalget for Andragender hvert år modtager et betragteligt antal 

andragender, hvor der henvises til de vanskeligheder, som handicappede støder på i 

deres dagligdag overalt i EU i forbindelse med de otte vigtigste aktionsområder, som er 

identificeret i den europæiske handicapstrategi og i forbindelse med andre spørgsmål 

om adgang, såsom adgang til sundhedspleje og social sikring, uddannelse, 

arbejdsmarkedet, det bebyggede miljø og transport, varer og tjenesteydelser, 

information og kommunikation og deltagelse i det politiske, offentlige og kulturelle liv; 

fremhæver de udfordringer, der er identificeret i fremskridtsrapporten om 

gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi (2010-2020) om adgang til 

transport og det bebyggede miljø, og opfordrer til en snarlig vedtagelse og 

gennemførelse af EU's kommende krav om tilgængelighed; understreger, at 

forskelsbehandling udgør en af de største hindringer for en effektiv gennemførelse af 

den europæiske handicapstrategi;  

2. bemærker, at EU er den førende region med hensyn til ratifikation af 

menneskerettighedstraktaterne, og at princippet om ikke-forskelsbehandling er forankret 

i artikel 21 og 26 i EU's charter om grundlæggende rettigheder; opfordrer 

medlemsstaterne til at ratificere FN's konvention om handicappedes rettigheder 

(UNCRPD) og til at undertegne protokollen; 

3. fremhæver FN's handicapkonventions centrale position som et redskab til beskyttelse af 

menneskerettighederne, navnlig for personer med handicap, som udgør en særlig sårbar 

kategori; 

4. opfordrer Kommissionen til at lægge særlig vægt på børn med handicap i 

overensstemmelse med FN's konvention om handicappedes rettigheder og i 

overensstemmelse med FN's konvention om barnets rettigheder; 

5. understreger den beskyttende rolle, som Udvalget for Andragender spiller via 

proceduren for andragender (sammen med Den Europæiske Ombudsmand, der er 

udpeget til at beskytte borgerne i tilfælde af dårlig forvaltning) i forbindelse med EU-

rammen for FN's konvention om handicappedes rettigheder, hvorved andrageren får 

mulighed for at indgive klage over en krænkelse af hans rettigheder, der er begået af 

EU-myndigheder, nationale og lokale myndigheder; understreger, at de andragender, 

som udvalget modtager, illustrerer nødvendigheden af at anlægge en effektiv, 

horisontal, ikke-diskriminerende og menneskerettighedsbaseret tilgang til 

handicappolitikker; understreger den rolle, som Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder spiller med hensyn til at styrke de grundlæggende 

rettigheder for personer med handicap i EU og med hensyn til at støtte EU's 

gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap; 

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

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

er behov for at fremme og udbrede kendskabet til den beskyttende rolle, som 
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andragender 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; 

7. anerkender handicapkonventionens rolle som et instrument, der sikrer 

menneskerettighederne med en social dimension, idet den har til formål at sikre, at 

personer med handicap nyder godt af alle menneskerettigheder og grundlæggende 

rettigheder, der så ofte krænkes, og som har behov for større beskyttelse; 

8. opfordrer i overensstemmelse med henstillingerne fra FN's første vurdering af 

konventionen om handicappedes rettigheder Kommissionen til at oprette et uafhængigt 

instrument til opfølgning og revision af konventionen samt en interinstitutionel 

koordinationsmekanisme og til at fremme oprettelsen af lokale informationssteder og 

agenturer i de enkelte medlemsstater på permanent basis; 

9. understreger navnlig, at tilgængelighed er et centralt princip i FN's konvention om 

rettigheder for personer med handicap og en forudsætning for udøvelsen af de andre 

rettigheder, der er forankret i konventionen; understreger, at et vedholdende antal 

andragender, som indgives af europæiske borgere, omhandler klager over manglende 

tilgængelighed eller arkitekturbestemte barrierer; understreger, at retten til 

tilgængelighed, som er fastlagt i artikel 9 i FN's konvention om rettigheder for personer 

med handicap, skal gennemføres på en omfattende måde for at sikre, at personer med 

handicap kan få adgang til deres omgivelser, transport, offentlige faciliteter og tjenester 

samt informations- og kommunikationsteknologier; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at tilgængelighed prioriteres højt, og at den integreres bedre 

på alle handicappolitiske områder; 

10. minder om, at FN’s komité for rettigheder for personer med handicap i sine afsluttende 

bemærkninger påpegede, at de økonomiske stramninger, som EU og medlemsstaterne 

har gennemført, har forværret levestandarden for personer med handicap, idet de har 

ført til større fattigdom og en større grad af social eksklusion samt til nedskæringer i 

sociale og lokalsamfundsbaserede tjenester og støtte til familier; 

11. mener, at der under henvisning til artikel 4 i handicapkonventionen bør gøres 

bestræbelser på at ændre EU's og medlemsstaternes lovgivning om handicappede for at 

sikre fuld harmonisering på alle områder, og opfordrer til effektiv inddragelse af 

repræsentanter for handicaporganisationer i denne proces; 

12. opfordrer Kommissionen til at sikre inklusiv kvalitetsuddannelse i de europæiske skoler 

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

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

handicappedes rettigheder om en tværfaglig bedømmelse af individuelle behov at sikre, 

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

tilpasninger; 

13. opfordrer indtrængende både EU og medlemsstaterne til vedtage den fornødne 

lovgivning med henblik på at opnå fuldstændig og konsekvent overholdelse af FN’s 

konvention om rettigheder for personer med handicap og blandt andet garantere 

passende niveauer for handicapydelser, lokalsamfundsbaserede tjenester, 
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sundhedstjenester og uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer af høj kvalitet; 

14. understreger, at Den Europæiske Unions Domstol i sin udtalelse af 14. februar 2017 

fastslog, at indgåelsen af Marrakesh-traktaten om fremme af adgang til offentliggjorte 

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

læsehandicappede henhører under Unionens enekompetence, fordi alle forpligtelserne i 

Marrakesh-traktaten falder inden for et område, der allerede i vidt omfang dækkes af 

fælles EU-regler; 

15. bemærker, at handicaporganisationerne i overensstemmelse med FN's henstillinger bør 

inddrages i alle faser af beslutningstagningen; minder om, at der bør etableres en 

struktureret dialog med personer med handicap; 

16. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en rapport om indvirkningen af EU' s vigtigste 

politikker og investeringsfonde på personer med handicap samt til at sikre 

handicaporganisationernes deltagelse i udformningen af disse, navnlig for så vidt angår 

strukturfondene; 

17. minder om, at Udvalget for Andragender har slået til lyd for vedtagelsen af en bindende 

traktat vedrørende adgang for blinde og svagsynede personer til offentliggjorte værker 

siden 2011; glæder sig over den interinstitutionelle aftale, som er indgået om at 

gennemføre Marrakeshtraktaten i EU's ophavsretslovgivning og gentager sin opfordring 

til, at EU og dets medlemsstater hurtigt ratificerer Marrakeshtraktaten; 

18. bemærker, at Udvalget for Andragender med jævne mellemrum får stillet spørgsmål 

angående handicappede personers ret til et selvstændigt liv, som er forankret i artikel 19 

i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, og har opfordret til 

udvikling af mere inkluderende samfund og institutionaliseringssystemer, hvor det er 

påkrævet, således at personer med handicap i begge tilfælde kan modtage passende 

støtte og bistand overalt i EU, og således at målet om større autonomi inden for den 

enkeltes muligheder fremmes; erindrer om, at PETI har foretaget en undersøgelsesrejse 

til Slovakiet i september 2016 for at søge oplysninger om brugen af de europæiske 

struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) i forbindelse med fremme af overgangen 

fra institutionel pleje af mennesker med handicap til lokalsamfundsbaserede tjenester; 

19. mener, at personer med handicap skal sikres information om deres rettigheder og have 

mulighed for fuldt ud at deltage i alle politikker og foranstaltninger, der kan berøre dem, 

hvilket bør indbefatte en klagemekanisme, og at deltagelse for børn med handicap samt 

i givet fald for handicaporganisationer bør prioriteres; 

20. bemærker, at 30 % af de handicappede i Europa trues af fattigdom eller social 

marginalisering, og at der findes en betydelig forskel mellem beskæftigelsesprocenten 

for handicappede (48,7 %) og andre personer (72,5 %); understreger i lyset heraf, at det 

er vigtigt med en global arbejds- og beskæftigelsesstrategi; 

21. understreger, at børn med handicap står over for specifikke problemer, og påpeger, at 

der bør gøres bestræbelser på at udrydde alle former for hindringer og barrierer, så disse 

børn kan opnå fuld autonomi og ligestilling; finder det derfor af afgørende betydning, at 

de kan inddrages i udformningen af de politikker, der berører dem; tilskynder med dette 

formål for øje til, at der indføres instrumenter, som giver børn med handicap mulighed 
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for, at deres synspunkter høres, og sikrer, at de inddrages; 

22. understreger, at der skal ydes passende social støtte til personer med handicap, og at 

adgangen til domstolsprøvelse, passende pleje og sundhedsbeskyttelse altid skal stå i 

centrum for en sådan aktion; 

23. erindrer om, at udøvelsen af rettighederne i traktaterne og EU-lovgivningen, såsom 

adgang til domstolsprøvelse, varer og tjenesteydelser, herunder banktjenester og 

beskæftigelse, og til sundhedspleje samt til stemmeret, skal sikres for personer med 

handicap, som er berøvet deres rets- og handleevne; bemærker, at der bør gøres 

bestræbelser på at fremme indsamling af data, udveksling af god praksis og høring af 

repræsentanter for handicaporganisationer, jf. artikel 12 i handicapkonventionen; 

understreger, at restriktive fortolkninger i medlemsstaternes lovgivning af 

beskyttelsesforanstaltninger vedrørende stemmeretten bør revideres, hvis de forhindrer 

personer med psykosocialt handicap i at udøve denne ret, jf. artikel 29 i 

handicapkonventionen; 

24. understreger, at et dårligt uddannelsesniveau kan medføre social marginalisering, og at 

kun 27,8 % af de handicappede har afsluttet videregående studier; erindrer om, at der 

ikke må ske forskelsbehandling i forbindelse med retten til at studere, til et godt 

uddannelsesniveau og adgang til skoler og universiteter, men at denne ret bør garanteres 

og fremmes på passende måde; 

25. understreger, at EU-institutionerne bør sikre, at dokumenter og IT-tjenester er 

tilgængelige for personer med handicap, og sørge for, at denne ret faktisk gennemføres; 

26. understreger, at medlemsstaternes offentlige administrationer og navnlig de lokale 

myndigheder, som er tættere på borgerne og deres daglige behov, bør sikre maksimal 

adgang til deres tjenester, dokumenter og praksis for personer med handicap; 

understreger, at sådanne foranstaltninger også bør omfatte tjenester, der ydes via 

internettet og websteder; 

27. understreger den centrale betydning af alle handicappedes ret til et selvstændigt liv og 

opfordrer Kommissionen til at gøre medlemsstaternes brug af ESI-fondene optimal med 

henblik på at udvikle sociale tjenester af høj kvalitet for mennesker med handicap, idet 

afinstitutionaliseringsprocessen virkeliggøres, bevidstheden om handicapspørgsmål 

øges, og ligestilling på regionalt, nationalt og EU-niveau fremmes; understreger, at der 

bør træffes foranstaltninger til at fremme adgangen til strukturfondene for 

handicaptjenesteydelser, især tjenesteydelser beregnet til børn og familier samt 

tjenesteydelser til forebyggelse af institutionalisering; 

28. bemærker, at EU-borgernes frie bevægelighed bør garanteres for personer med 

handicap, og at medlemsstaterne derfor skal sikre gensidig anerkendelse af deres 

situation og deres sociale rettigheder i henhold til artikel 18 i handicapkonventionen; 

understreger, at personer med handicap bør kunne rejse ud over deres eget lands 

grænser og nyde godt af fordelene ved at have adgang til kultur, transport og sport; 

bemærker, at andre fordele bør undersøges og den gensidige anerkendelse heraf 

fremmes; 

29. erindrer om den rolle, som Europa-Parlamentets "Disability Intergroup" i 
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overensstemmelse med FN-konventionen spiller for gennemførelsen af den europæiske 

handicapstrategi som en platform, der samler medlemmer af Europa-Parlamentet og 

nationale parlamentsmedlemmer, repræsentanter for organisationer og civilsamfundet 

på både nationalt og lokalt niveau; bemærker, at denne "Disability Intergroup" er et 

privilegeret forum, hvor der kan tilskyndes til diskussioner og debatter med henblik på 

at sikre gennemførelse af strategien; 

30. understreger, at der bør garanteres gratis adgang til juridisk bistand for personer med 

handicap, og at deres økonomiske situation derfor ikke bør være nogen hindring for 

denne adgang; 

31. efterlyser stærkere participatoriske kanaler for handicaporganisationer, således at de kan 

opnå fuld deltagelse i beslutningstagningen; 

32. fremhæver den centrale betydning af maksimal mobilitet og tilgængelighed som 

retningslinjer, der skal gennemføres og følges som led i gennemførelsen af den 

europæiske handicapstrategi; 

33. bemærker, at strategien for et digitalt indre marked bør gennemføres på en sådan måde, 

at personer med handicap garanteres fuld adgang til dette; 

34. bemærker, at mobilitet og tilgængelighed på grund af deres tværgående karakter er 

uomgængelige kriterier for at få fuldt udbytte af en lang række friheder og rettigheder 

såsom mulighed for at rejse og flytte til andre medlemsstater, retten til kultur og retten 

til sport; 

35. opfordrer EU-institutionerne til at sikre, at alle deres websteder og dokumenter er 

tilgængelige for personer med sensoriske handicap; 

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

selvstændighed, således 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; 

37. mener, at et betydeligt antal personer med handicap ikke er fuldstændigt klar over deres 

rettigheder og over, på hvilken måde de kan nyde godt af dem; opfordrer Kommission 

til som et første skridt at iværksætte en omfattende oplysningskampagne om 

handicappedes rettigheder med henblik på at fremme fuldstændigt kendskab til og 

opmærksomhed på disse rettigheder; 

38. fremhæver, at de fleste af de andragender, der indgives af EU-borgere, vedrører 

vanskeligheder i forbindelse med procedurerne for ansøgning om og tilkendelse af 

invalidepension samt i forbindelse med de relevante myndigheders forsinkede 

udbetaling af denne pension; understreger, at der i forbindelse med gennemførelsen af 

den europæiske handicapstrategi og dens foranstaltninger på socialsikringsområdet, 

hvor der skal gøres en indsats, bør lægges særlig vægt på disse spørgsmål i 

overensstemmelse med handicapkonventionens artikel 28 om tilstrækkelig levestandard 

og social tryghed; 



 

PE603.231v02-00 8/11 AD\1133839DA.docx 

DA 

39. påpeger, at der bør sikres den nødvendige sociale støtte til at garantere, at personer med 

handicap, især personer med psykosociale handicap, kan udøve deres rettigheder og 

nyde godt af fuld selvstændighed; bemærker i denne forbindelse, at institutionalisering 

af disse personer bør undgås, og at det bør sikres, at de ikke underkastes behandling 

uden deres samtykke; 

40. bemærker, at personer med handicap skal være sikret adgang til sundheds- og 

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

de vanskeligheder, der kan opstå i forbindelse med behandling af denne type patienter; 

understreger navnlig, at der skal sikres adgang, hvad angår seksuel og reproduktiv 

sundhed uden forskelsbehandling, og at sterilisation og abort ikke under nogen 

omstændigheder må påtvinges nogen mod deres vilje; bemærker, at 

sundhedssystemerne desuden bør sikre påvisning, indberetning og forebyggelse af 

seksuel vold og/eller misbrug; 

41. opfordrer Kommissionen til at udforme politikker og programmer, der specifikt er 

målrettet til børn med handicap; understreger, at sådanne politikker ikke kun bør 

fokusere på at fjerne arkitekturbestemte barrierer og hindringer for mobiliteten, men 

også bør bekæmpe social marginalisering samt fremme og sikre ligestilling; 

42. bemærker, 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; påpeger, at dette samtykke skal gives personligt, på forhånd og på et 

velinformeret grundlag, idet alle de nødvendige mekanismer skal være til stede for at 

sikre, at disse principper overholdes; bemærker, at der også skal træffes lignende 

passende foranstaltninger i forbindelse med personer med psykosociale handicap; 

43. opfordrer Kommissionen til at styrke sit engagement til fordel for forældre og 

omsorgspersoner til personer med handicap ved hjælp af sine programmer og politikker; 

understreger, at der er behov for en retlig ramme på EU-plan for at få klarhed over disse 

personers status, sikre beskyttelse af deres rettigheder og adgang til et normalt liv; 

44. bemærker, at sygesikringsordninger ikke må forskelsbehandle personer med handicap; 

45. bemærker, at indvirkningen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser på 

personer med handicap bør vurderes; 

46. understreger, at uligheden er særlig tydelig på beskæftigelsesområdet, idet 48 % af de 

handicappede i EU er beskæftiget, og kun 27,8 % har afsluttet en videregående 

uddannelse, hvilket betyder, at personer med handicap er i større risiko for at leve i 

fattigdom; opfordrer Kommissionen til at foretage en horisontal vurdering af 

indvirkningen af alle dens politikker, navnlig den europæiske beskæftigelsespolitik, på 

beskæftigelsen for personer med handicap; 

47. bemærker, at reglerne om luft- og søtransport bør revideres for at sikre, at der ikke 

forekommer nogen form for forskelsbehandling, fysisk eller økonomisk, af passagerer 

med handicap, og at alle hindringer på dette område fjernes; 

48. understreger, at der bør tages hensyn til FN's henstilling om at sikre et kønsperspektiv i 
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al handicappolitik, især i forbindelse med politikker, der har til formål at bekæmpe 

kønsbetinget vold; opfordrer til målrettede foranstaltninger, der skal styrke 

handicappede kvinders stilling samt fremme udvikling af en specifik kønsstrategi for 

kvinder med handicap. 
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