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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om mobilitet og integrering af handicappede og den europæiske handicapstrategi for 
2010-2020
(2010/2272(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder1,

– der henviser til fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende 
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder2,

– der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. maj 2000 "På vej mod et Europa uden 
barrierer for handicappede" (KOM(2000)0284), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. september 2001 "eEuropa 2002:
Tilgængeligheden af offentlige websteder og deres indhold" (KOM(2001)0529),

– der henviser til Verdenssundhedsorganisationens internationale klassifikation af 
funktionsevne og funktionsnedsættelse (ICF) af 22. maj 2001 
(Verdenssundhedsforsamlingens (WHA) resolution 54.21),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. november 2003 "Lige muligheder for 
handicappede: En europæisk handlingsplan" (KOM(2003)0650),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. januar 2003 ”Mod et juridisk bindende 
FN-instrument til fremme og beskyttelse af handicappedes rettigheder og værdighed” 
(KOM(2003)0016),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. marts 2005 ”Grønbogen "Demografiske 
ændringer – behov for ny solidaritet mellem generationerne"” (KOM(2005)0094),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2007 "Handicappedes 
forhold i EU: EU-handlingsplanen for 2008-2009" (KOM(2007)0738),

– der henviser til Kommissionens forslag til direktiv af 2. juli 2008 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering (KOM(2008)0140),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. november 2010 "Den europæiske 
handicapstrategi 2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer" 

                                               
1 EFT C 54 af 25.2.2000.
2 EUT C 364 af 18.12.2000.
3 EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
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(KOM(2010)0636),

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2008)0530) og til Europa-Parlamentets 
holdning af 24. april 2009 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De 
Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder1,

– der henviser til den valgfrie protokol til De Forenede Nationers konvention om 
handicappedes rettigheder ("den valgfrie protokol"), vedtaget den 13. december 20062,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2008)0530) og til Europa-Parlamentets 
holdning af 24. april 2009 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De 
Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder3,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådets afgørelse af 27. april 2010 om 
"retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker — Del II i de integrerede 
retningslinjer for Europa 2020" (KOM(2010)0193) og til Europa-Parlamentets holdning 
hertil af 8. september4

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om 
Kvinders Rettigheder og Ligestilling og Udvalget for Andragender (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at handicappede som fuldgyldige borgere har lige rettigheder og ret til 
ubestridelig værdighed, ligebehandling, en uafhængig tilværelse og fuld deltagelse i 
samfundet,

B. der henviser til, at over 80 mio. mennesker eller ca. 16 % af EU’s samlede erhvervsaktive 
befolkning er handicappede, hvortil regnes autistiske personer, og at 
arbejdsløshedsprocenten fortsat er uacceptabelt høj, da den er dobbelt så høj som for 
personer uden handicap og derfor kan føre til social udstødelse,

C. der henviser til, at beskyttelsen af handicappede er begrænset til beskæftigelse, erhverv og 
erhvervsuddannelse (2000/78/EF),

D. der henviser til, at politikker for handicappede ofte henhører under medlemsstaternes 
kompetence og derfor bygger på de enkelte landes nationale arv, sociale traditioner, 
økonomiske udvikling og økonomiske situation,

E. der henviser til, at der er en stærk sammenhæng mellem (fysisk) mobilitet og (social) 
inklusion, især med hensyn til kommunikationsfrihed (kommunikationsmidler og adgang 
til kommunikation) samt tegnsprog og bevægelsesfrihed inden for alle livets områder 
med henblik på fuld deltagelse i samfundet,

                                               
1 EUT C 187E af 8.7.2010, s. 413.
2 De Forenede Nationers Generalforsamling, vedtaget den 13.12.2006.
3 OJ C 184E, 8.7.2010, p.414.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0309.



PR\861632DA.doc 5/12 PE460.981v01-00

DA

F. der henviser til, at handicappede har ret til tilstrækkelige lokalt baserede serviceydelser, 
der giver bedre muligheder for en uafhængig tilværelse, ret til personlig assistance, ret til 
økonomisk og social uafhængighed og fuld deltagelse i samfundet,

G. der henviser til, at barrierer i forbindelse med benyttelse af tjenesteydelser og varer, der 
udbydes til alle, er betydelige hindringer for handicappede,

H. der henviser til, at handicappede diskrimineres inden for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, herunder ved manglende tidlig diagnosticering og indgriben for 
handicappede børn og elever, hvorfor deres beskæftigelsesmuligheder er yderst 
begrænsede,

Målsætninger

1. understreger, at udgifter til og investeringer i handicappede er en investering, der på lang 
sigt giver afkast i form af velfærd for alle og et samfund med et bæredygtigt fundament;

2. bemærker, at der er en indre solidaritet i de europæiske samfund, som fuldt ud anerkender 
behovet for tilpasninger for personer med mindre handicap; understreger imidlertid, at 
alvorligt handicappede eller multihandicappede har brug for mere hjælp med hensyn til 
menneskerettigheder og værdighed;

3. understreger vigtigheden af målsætningerne i den nye europæiske handicapstrategi 2010-
2020 og kræver navnlig, at der identificeres flere detaljerede tiltag for alle 
forvaltningsniveauer;

4. understreger behovet for en ny effektiv tilgang til handicappede begyndende med 
oprettelse af en mere effektiv mekanisme til koordinering af og kontrol med 
gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi;

5. minder om, at et bæredygtigt samfund, hvor folk lever længere med et bedre helbred, også 
bør indebære, at der på forhånd tages hensyn til handicappedes behov i miljøet gennem 
større adgang til varer og tjenesteydelser;

Borgerlige rettigheder og menneskerettigheder

6. kræver, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og begrebet 
design for alle overholdes;

7. gør opmærksom på, at mange handicappede fortsat diskrimineres med hensyn til 
manglende anerkendelse af lighed for loven, og opfordrer medlemsstaterne til at afhjælpe 
disse mangler, bl.a. med hensyn til valgret og det offentliges håndtering af naturkatastrofer 
og menneskeskabte katastrofer;

8. understreger, at mentalt handicappede i særlig grad risikerer misbrug og vold, og 
opfordrer medlemsstaterne til at indføre en veludviklet kontrolmekanisme for at sikre
overholdelse af menneskerettighederne og frihedsrettighederne for personer i institutioner, 
særligt handicappede kvinder;
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Vigtigheden af at indsamle data og høre berørte parter

9. understreger, at der i dag mangler eller kun i begrænset omfang findes sammenhængende 
data om handicapspørgsmål og handicaprelaterede tjenesteydelser i medlemsstaterne, 
herunder om antallet af handicapboliger og deres kvalitet;

10. er skuffet over, at handicappede i så begrænset omgang inddrages i dataindsamling og 
høringer, og mener, at de 336 svar fra civilsamfundet i forbindelse med den høring, 
Kommissionen gennemførte på sit centrale høringswebsted i 2009, viser, at 
oplysningskampagnen ikke nåede de grupper, den var rettet mod;

11. opfordrer Kommissionen til at sætte skub i samarbejdet mellem medlemsstaterne, navnlig 
med hensyn til indsamling af sammenlignelige data; understreger, at måling af handicap 
ikke kun bør baseres på lægelige aspekter, men også bør omfatte sociale og miljømæssige 
aspekter;

Demografiske ændringer og et miljø uden barrierer

12. understreger, at de demografiske ændringer også kan bidrage til handicappedes situation, 
da tjenesteydelser og løsninger for ældre i vidt omfang er uundværlige for handicappede;

13. bemærker, at dette ikke bør føre til konkurrence mellem de to samfundsgrupper, men kan 
ses som et bidrag til beskæftigelsesbaseret vækst, innovation og social udvikling i 
medlemsstaterne;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje og evaluere anvendelsen af 
artikel 16 i direktiv 1083/2006/EF og indsatsen med hensyn til tilgængelighed i lyset af 
det bidrag, der kunne ydes ved at anvende de europæiske strukturfonde, navnlig Den 
Europæiske Socialfond;

Fri bevægelighed og uhindret adgang til tjenesteydelser

15. anerkender, at fri bevægelighed er en grundlæggende rettighed i EU; understreger, at den 
har positiv indflydelse på handicappedes livskvalitet og deltagelse i samfundet;

16. bemærker, at et gensidigt anerkendt parkeringskort for handicappede og et fælles EU-
charter for rejsendes rettigheder har betydning for handicappedes inklusion i samfundet;

17. understreger, at innovative og videnbaserede økonomier ikke kan udvikle sig uden et 
indhold og en form, der er tilgængelige for handicappede, f.eks. websteder, der er 
tilgængelige for blinde, og indhold og tjenesteydelser for personer, der benytter tegnsprog;

18. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre adgangen til tjenesteydelser 
ved hjælp af gratis patenter, standardiseringsmandater og lavprissoftware, herunder 
EU2020-flagskibsinitiativerne med henblik på at nå EU2020-målene;

Lige muligheder

19. gentager, at personer med forskellige handicap bør have automatisk tilpassede redskaber 
til at købe varer og tjenesteydelser;
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20. gentager, at produkter, varer og tjenesteydelser, herunder de tilpassede udgaver heraf, ikke 
bør være diskriminerende og derfor ikke må have andre priser, især for handicappede; 
endvidere bør EU-lovgivningen om offentlige indkøb revideres;

21. understreger på ny, at SMV’er kan bidrage til handicappedes situation, navnlig hvis de får 
bedre muligheder i forbindelse med offentlige indkøb; SMV’er bør derfor informeres 
bedre om handicappede;

22. understreger, at beskyttede værksteder og integrerede arbejdspladser kan være lige så 
værdifulde løsninger med henblik på at beskæftige personer med forskellige handicap i 
rimeligt tilpassede funktioner;

23. kræver, at det eksisterende hul i den gældende EU-lovgivning om beskyttelse mod
forskelsbehandling, som i dag kun gælder beskæftigelse, erhverv og erhvervsuddannelse 
(2000/78/EC), lukkes, så beskyttelsen også kommer til at omfatte forskelsbehandling på 
grundlag af handicap;

Investering i handicappede

24. bemærker, at de nuværende uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer generelt ikke 
forhindrer en høj frafaldsprocent for handicappede; understreger, at dette fører til, at 
handicappede i endnu højere grad stilles ringere i social og beskæftigelsesmæssig 
henseende, især under den nuværende økonomiske krise;

25. understreger på ny, at der bør fokuseres på inklusiv uddannelse, og at dette derfor bør 
fremhæves i forbindelse med strategirammen for det europæiske samarbejde på 
uddannelsesområdet (”ET 2020”) og EU2020-flagskibsinitiativet om kvalifikationer og 
job. Endvidere er der behov for nye og egnede retningslinjer og behørig brug af it i skoler 
og i hjemmet med hensyn til personlig og skræddersyet assistance;

26. understreger, at virksomhedernes sociale ansvar også kan give vigtige nye impulser til 
handicappedes situation; opfordrer alle aktører og berørte parter til at støtte og følge god 
praksis på dette område;

27. understreger endnu en gang, at uddannelse af embedsmænd i EU-institutionerne og i 
medlemsstaterne i at modtage og informere handicappede bør fremmes mere effektivt, og 
at det er vigtigt at give adgang til offentlige retlige dokumenter og procedurer;

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give flere generelle oplysninger til 
forældre til handicappede børn, herunder om tidlig diagnosticering og støtte, og bane 
vejen for mulige løsninger i forhold til de pågældendes behov;

Bekæmpelse af fattigdom

29. bemærker, at handicappede i forhold til gennemsnittet har større risiko for at blive fattige; 
omkring 80 mio. handicappede er fattige, herunder 1 mio. døve;

30. understreger endnu en gang, under henvisning til impulserne fra det europæiske år for 
bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, at fattigdommen ikke kan nedbringes, hvis 
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man ikke integrerer handicappede på arbejdsmarkedet og tilpasser indkomstpolitikken 
med hensyn til invalidepensionsordningerne, hvorved man skal være opmærksom på, at 
disse ordninger kan føre til stigmatisering;

Parlamentet kræver fortsat en socialt bæredygtig og menneskerettighedsbaseret tilgang

31. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til hurtigt at ratificere og gennemføre FN’s 
konvention om handicappedes rettigheder og de valgfrie protokoller hertil;

32. opfordrer medlemsstaterne til at (gen)overveje deres handicaprelaterede tiltag og nationale 
programmer eller strategier inden for fristerne i og rammerne af den europæiske 
handicapstrategi i overensstemmelse med EU2020-strategien;

33. opfordrer Kommissionen til at medtage flere handicaprelaterede aspekter i den planlagte 
grønbog om reform af offentlige indkøb;

34. opfordrer medlemsstaterne til så vidt muligt at støtte egnede foranstaltninger og redskaber, 
der er skræddersyet (bortset fra det lægelige aspekt) til en mere uafhængig tilværelse for at 
sikre lige muligheder og en aktiv tilværelse;

35. opfordrer Kommissionen til at udarbejde konkrete, relevante og mere detaljerede tiltag og 
til at indføre en kontrolmekanisme for alle forvaltningsniveauer med hensyn til 
gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi;

36. opfordrer Kommissionen til at fremlægge sin EU-lov om tilgængelighed som lovet i den 
europæiske handicapstrategi;

37. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

SAMMENDRAG

Der bør efter ordførerens opfattelse træffes følgende foranstaltninger for at opnå et 
bæredygtigt samfund baseret på menneskerettigheder i overensstemmelse med Parlamentets 
afgørelse. For det første bør medlemsstaterne ikke blot undertegne og ratificere FN-
konventionen om handicappedes rettigheder og tillægsprotokollerne hertil, idet det også vil 
være berettiget, at de udvikler nationale politikker og strategier for handicappede i tråd med
Kommissionens europæiske handicapstrategi og EU2020-strategien og revurderer de 
eksisterende dokumenter på nationalt plan herom. Der er i den forbindelse grund til at glæde 
sig over det skridt, der tages i retning af individuel, skræddersyet pleje og serviceydelser, der 
bidrager til en uafhængig tilværelse, da et overformaliseret system med begrænset fleksibilitet 
til opfyldelse af individuelle behov ikke er til megen gavn, når det drejer sig om at opfylde 
EU2020-målene. Den af Kommissionen offentliggjorte handlingsplan for perioden indtil 
2015, der hænger sammen med den europæiske handicapstrategi, er et skridt i den rigtige 
retning, men der bør ydes støtte til foranstaltninger med mere specifikke frister og 
programelementer, der vil forbedre gennemførelsen.

Ordføreren mener, at EU-institutionerne skal opfylde to særligt vigtige lovgivningsmæssige 
målsætninger sideløbende med revisionen af strukturfondene, nemlig at fremlægge et koncept 
for og et udkast til en retsakt for EU-loven for tilgængelighed, som beskrevet i den 
europæiske handicapstrategi, så hurtigt som muligt og mere detaljeret, og at sikre, at 
handicappede medtages som en dårligt stillet social gruppe i lovgivningen om offentlige 
indkøb.

UDGANGSSITUATIONEN

Europa-Parlamentet har ofte beskæftiget sig med handicappedes situation og truffet flere 
vigtige afgørelser om integration af handicappede og anerkendelse og beskyttelse af deres 
rettigheder, idet det har opfordret medlemsstaterne og Kommissionen til at udarbejde retlige 
standarder og lovgivning på EU-plan. Der er stadig MEP’er, der arbejder aktivt inden for 
dette område, og uden dem ville vi ikke være der, hvor vi er i dag.

Ud over at engagere sig i handicapspørgsmål er ordføreren også selv berørt og har mærket (og 
mærker stadig) de ulemper og mangler, der har en betydelig indvirkning på handicappedes 
livskvalitet.

Dette engagement er også udtryk for en ny tilgang, hvorved det ikke alene forsøges at 
medtage de hidtil opnåede resultater, men også at få indarbejdet nye retningslinjer og 
potentielle perspektiver med henblik på at opnå et bæredygtigt, konkurrencedygtigt og
innovativt EU.

Udgangspunktet for denne betænkning er, at den nye generation af menneskerettigheder og de 
eksisterende menneskerettigheder for handicappede skal opretholdes. Der er ingen, der vil 
sætte spørgsmålstegn ved, at handicappede har menneskerettigheder, men udøvelsen heraf i 
praksis støder på flere – til dels fysiske, til dels sociale – hindringer i en persons omgivelser, 
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bl.a. i forbindelse med tjenesteydelser og varer, der ikke er tilstrækkeligt tilgængelige. Der 
sættes til tider fokus på visse koncepter som f.eks. behovet for at tilvejebringe lokalt baserede 
tjenester, retten til individuel assistance (økonomisk og social uafhængighed) og anerkendelse 
af vigtigheden af tegnsprog og accept af ”design for alle”-princippet med henblik på at give 
mulighed for en uafhængig tilværelse. Der lægges særlig vægt på handicappede børns og 
deres forældres (hvoraf de fleste ikke er handicappede) rettigheder, støttet af hurtig udvikling 
som en første investering i fremtiden.

I overensstemmelse med EU2020-strategien er en af de vigtigste målsætninger – hvis ikke den 
vigtigste – at øge beskæftigelsen for de næsten 80 mio. handicappede i EU og fjerne de for 
dem diskriminerende barrierer hurtigst muligt. Det er i dag kun en brøkdel af de handicappede 
i EU, der har eller kan have et arbejde, og der er stor sandsynlighed for, at nogle af dem vil 
blive socialt udstødt. Beskæftigelsesprocenten for handicappede og personer med ændret 
arbejdsevne er generelt lav i EU, idet 30-40 % af dem er i arbejde. Situationen er endnu værre 
i de fattige medlemsstater, og beskæftigelsen skal stige med ca. 1 % om året, hvis det i 
EU2020 fastlagte niveau på 75 % skal nås. Samtidig vil 12 mio. egnede job for lavt 
kvalificerede arbejdstagere forsvinde inden 2020.

Hvad angår betænkningens titel finder ordføreren det vigtigt at vise, at handicappedes 
mobilitet – herunder adgang til kommunikation som et middel til at mobilisere ideer og 
udfolde sig – og social inklusion ikke er to adskilte ting, ikke blot er to faktorer, der gensidigt 
forstærker hinanden, men to fuldgyldige grundpiller i en menneskerettighedsbaseret tilgang til 
forbedring af lige muligheder for handicappede. Hvad angår den anden del af titlen skal 
Parlamentet ganske enkelt reagere på målsætningerne i Kommissionens nye tiårige 
europæiske handicapstrategi, som blev offentliggjort i november sidste år som erstatning for 
EU’s tidligere syvårige handicapstrategi, og de i bilaget hertil beskreven foranstaltninger.

DETALJERET BEGRUNDELSE:

Målsætninger

I et bæredygtigt, konkurrencedygtigt og innovativt samfund må der fokuseres på langsigtede 
investeringer for handicappede og ikke på udgifterne på kort sigt. Et samfund, hvor mange 
mennesker er i arbejde og dermed sikrer pensionsordningens stabilitet, er bæredygtigt. Et 
samfund, hvor barrierer kan overvindes, fordi de kan ændres, og hvor mennesker ikke bliver 
styret af den situation, de er født i, og hvor der således er mulighed for social mobilitet, er 
mere konkurrencedygtigt. Og et samfund er innovativt, når der findes løsninger, der ikke 
hovedsagelig er baseret på social accept, og som opfylder individuelle behov og er 
omkostningseffektive, for social integration af handicappede, når de opnår at kunne leve 
selvstændigt.

Vi må skelne mellem de forskellige former for støtte i forhold til handicappedes behov, og det 
udelukkende på grundlag af incitamenter hvad angår forskellige former for aktiv og passiv
pleje. Målet er for det første, at mennesker med forskellige former for og grader af handicap 
kan modtage en assistance, der er mere individuelt tilpasset på grundlag af resultaterne og 
erfaringerne fra de seneste videnskabelige undersøgelser og forbrugerundersøgelser, herunder 
WHO’s nye klassificeringssystem, som også tager hensyn til miljøfaktorer ved fastlæggelsen 
af den enkelte handicappedes funktionalitet, og for det andet at der i mindst muligt omfang er 
behov for individuelt tilpasset assistance i et miljø, der reelt er uden barrierer, herunder større 
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adgang til tjenesteydelser og varer.

Med hensyn til gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi er det nødvendigt at 
fastlægge mere detaljerede og, hvad kontrollen angår, mere præcise frister og mekanismer. De 
forskellige rådgivende organer, som endnu ikke er blevet involveret, kan få en vigtig rolle og 
dermed være med til at lette planlægningen og gennemførelsen af en tættere professionel 
koordinering.

Borgerlige rettigheder og menneskerettigheder

Europa-Parlamentet føler sig ikke kun forpligtet til at overholde EU’s charter om 
grundlæggende rettigheder. Det bør også understreges, at ”design for alle” som koncept og 
planlægningsmetode bør støttes for at opnå større tilgængelighed.

Vigtigheden af at indsamle data og høre berørte parter

Ifølge den erhvervsorganisation, Kommissionen har konsulteret (ANED Network), er 
definitioner og data vedrørende handicappede ikke alene ufuldstændige, men kan i mange 
tilfælde ikke engang rigtigt sammenlignes. Der er en særlig betydelig mangel på oplysninger 
på et af de vigtigste områder, idet der er meget få pålidelige oplysninger om antallet af, 
situationen for og plejen af handicappede i institutioner. Der må gives midler til forskning 
med henblik på at få udfyldt hullerne i det sociale kort.

Demografiske ændringer og et miljø uden barrierer

Med hensyn til demografiske ændringer tales der sjældent om de hidtil usete udfordringer, 
som folk i et aldrende samfund vil stå over for, og den omstændighed, at antallet af 
plejeafhængige personer vil blive fordoblet, hvilket vil få uforudseelige følger. Dette resultat 
støttes af EUROSTAT’s prognose, hvorefter antallet af plejeafhængige personer vil blive 
fordoblet inden 2050, en tendens, der navnlig vil berøre Tyskland og Italien og de central- og 
østeuropæiske lande, der for nylig er blevet medlem af EU. Den højere pensionsalder vil også 
– selv om den bliver kombineret med en sundere livsstil – medføre betydelige ændringer med 
hensyn til miljø og adgang til tjenesteydelser. Det vil blive endnu vigtigere at kunne leve 
selvstændigt, da den sandsynlige mangel på arbejdskraft inden for social pleje og 
sundhedspleje vil få priserne på sådanne ydelser til at skyde i vejret.

Fri bevægelighed og uhindret adgang til tjenesteydelser

Princippet om fri bevægelighed er en grundlæggende ret i EU. Der vil blive brug for 
tilstrækkelig tilgængelig offentlig og privat transport (herunder en mere ensartet 
harmonisering af parkeringskort i medlemsstaterne i overensstemmelse med målsætningerne i 
den europæiske handicapstrategi) og udvikling af et fælles charter for rejsende, som 
ordføreren længe har gjort sig til talsmand for, således at alle får adgang til sikre, passende 
rejser med alle mulige transportmidler.

Der er også behov for hjemmesider, der er brugervenlige for blinde, og elektronisk 
tilgængelige tegnsprogstjenester på internettet, passende standarder, software, der kan 
benyttes gratis, og løsninger med henblik på at fremme udviklingen af en digital kultur og 
opfylde de tidligere eEurope-initiativer.
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Lige muligheder

Lige muligheder er ikke ensbetydende med samme slags lige muligheder, da dette ikke 
opfylder den sociale målsætning om integration. Der er tale om lige muligheder, hvis samme 
indsats giver lignende resultater med passende, specifikke vilkår og midler, hvilket kan sikres 
ved at ændre faktorer, der er irrelevante med hensyn til at opnå arbejdsrelaterede og endelige 
resultater.

Der kan aldrig blive tale om lige muligheder, hvis alle ikke har adgang til varer og 
tjenesteydelser til samme priser. Produktionsteknologien giver mulighed for en 
omkostningseffektiv diversificering, hvorfor handicappede ikke bør have ekstra 
omkostninger, blot fordi de har andre behov.

SMV’er har en særlig vigtig rolle, når det drejer sig om at bidrage til at øge social inklusion, 
ikke blot gennem oplysning om beskæftigelse af handicappede. De deltager også i offentlige 
udbud og fremstiller varer og tjenesteydelser, der stilles til rådighed under inddragelse af 
handicappede, og øger derved deres konkurrenceevne.

Investering i handicappede

De nuværende uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer er ikke tilstrækkeligt gearet til, 
at der i højere grad kan tages hensyn til handicappedes behov, og frafaldsprocenten for 
handicappede studerende er fortsat høj. I Danmark, som er en af de medlemsstater, der er 
længst fremme på området, påbegyndte eksempelvis 44 % af de unge handicappede en 
gymnasial uddannelse i 2007, mens tallet for ikke-handicappede var 75 %. Ca. 5 % af de 
handicappede har en videregående uddannelse – en brøkdel af det samlede antal.

Bekæmpelse af fattigdom 

De 80 mio. handicappede er truet af fattigdom, herunder de 1 mio. døve, der risikerer social 
udstødelse (ifølge OECD lever ca. en ud af fire handicappede i fattigdom). Fattigdomstruslen 
er samtidig stigmatiserende, og der skal sikres invaliditetsydelser og rettigheder for alle dem, 
der har behov herfor.


