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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 

overalt i EU i forbindelse med alle områder, som er identificeret i den europæiske 

handicapstrategi, især adgang til arbejde og beskæftigelse, uddannelse og transport og 

deltagelse i det politiske, offentlige og kulturelle liv; 

2. understreger den beskyttende rolle, som Udvalget for Andragender spiller gennem 

proceduren for andragender i forbindelse med EU-rammen for FN's konvention om 

rettigheder for personer med handicap, og understreger, at de andragender, som 

udvalget modtager, illustrerer nødvendigheden af at anlægge en horisontal 

menneskerettighedsbaseret tilgang til handicappolitikker; 

3. 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 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; 

4. 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 om fremme af adgang til offentliggjorte værker for 

personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede i EU's 

ophavsretslovgivning og gentager sin opfordring til, at EU og dets medlemsstater 

hurtigt ratificerer Marrakeshtraktaten; 

5. 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 vedholdende har ført 

nøje kontrol med afinstitutionaliseringsprocessen i medlemsstaterne; 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 lokalsamfunds-baserede tjenester; 

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

opfordrer Kommissionen til at øge medlemsstaternes brug af ESI-fondene med henblik 

på at udvikle sociale tjenester af høj kvalitet for mennesker med handicap og 

virkeliggøre afinstitutionaliseringsprocessen. 

 


