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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:

– der henviser til artikel 2, 10, 19 og 168 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 15. november 2010 
”Den europæiske handicapstrategi 2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer” 
(KOM(2010)0636),

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, til den europæiske 
menneskerettighedskonvention og til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder1, der er 
det vigtigste juridisk bindende internationale menneskeretsinstrument, som Unionen og 
medlemsstaterne er tiltrådt,

– der henviser til direktivforslaget om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 8. september 2010 om forslag til 
Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker: Del II i 
de integrerede retningslinjer for Europa 20202,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. januar 2011 "Årlig vækstundersøgelse:
En hurtigere samlet EU-løsning på krisen” (KOM(2011)0011) og det dertil hørende 
udkast til betænkning om beskæftigelsen,

– der henviser til forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker af 12. januar 2011 (KOM(2011)0006),

– der henviser til Rådets afgørelse af 26. november 2009 om Det Europæiske Fællesskabs 
indgåelse af De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med 
handicap,

– der henviser til artikel 1, 21 og 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til sin beslutning af 8. marts 2011 om begrænsning af uligheder på 

                                               
1 Vedtaget i 2007 og undertegnet af alle medlemsstaterne og EU; ratificeret i oktober 2010 af 16 medlemsstater 
(BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK), mens de øvrige er i gang med processen.
FN-konventionen vil være bindende for EU og udgøre en del af EU-lovgivningen.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0309.
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sundhedsområdet i EU1,

– der henviser til Rådets konklusioner om fælles værdier og principper i EU's 
sundhedssystemer (2006/C 146/01),

– der henviser til Rådets konklusioner af 8. juni 2010 ”Lighed og sundhed i alle politikker:
solidaritet på sundhedsområdet”,

A. der henviser til, at hver sjette indbygger i EU er berørt af et handicap, som går fra et let 
handicap til et svært handicap,

B. der henviser til, at over en tredjedel af alle personer på over 75 har et handicap, og at 
antallet af personer med handicap forventes at stige som følge af de demografiske 
ændringer,

C. der henviser til, at personer med handicap udgør en udsat gruppe, hvor fattigdomsraten er 
70 % højere end gennemsnittet; der henviser til, at den højere fattigdomsrisiko ofte opstår 
som følge af begrænset adgang til ikke blot beskæftigelse og uddannelse, men også til 
sundhedspleje og fornøden behandling, 

D. der henviser til, at der må kigges med friske øjne på den måde, hvorpå der ydes støtte til 
integration af de mest udsatte mennesker, og på foranstaltningerne hertil; der henviser til, 
at støtteaktiviteterne, hvis de var aflønnede, ville løbe op i næsten 50 % af BNP (ifølge en 
rapport fra Stiglitz-kommissionen i Frankrig),

E. der henviser til, at succesen af Europa 2020-strategien, der har som mål at udvikle 
intelligent vækst i Europa (baseret på innovation og forskning), er klart betinget af 
strukturelle forbedringer inden for mobilitet og integration af personer med handicap, 

F. der henviser til, at det i økonomiske krisetider er bydende nødvendigt og afgørende at 
ændre de nationale offentlige sundhedssystemer, således at de bliver mere effektive, 
afbalancerede og levedygtige,

G. der henviser til, at det bør understreges, at de fleste personer med handicap ofte er ude af 
stand til at deltage fuldt ud i økonomiske aktiviteter i samfundet på grund af fysiske eller 
andre hindringer og på grund af diskrimination eller social stigmatisering,

H. der henviser til, at en lavere grad af deltagelse i almen uddannelse og på arbejdsmarkedet 
fører til indkomstforskelle og fattigdom for personer med handicap, ligesom den fører til 
social udstødelse og isolation,

I. der henviser til, at andelen af unge i gruppen af 16-19-årige, som ikke er under 
uddannelse, er på 37 % for stærkt handicappede og 25 % for dem, der i en vis udstrækning 
er handicappede, mens den er på 17 % for ikke-handicappede,

J. der henviser til, at beskæftigelsesraten for personer med handicap kun er omkring 50 %, 
og at kvalitetsjob sikrer økonomisk uafhængighed, fremmer personlige præstationer og 
yder den bedste beskyttelse mod fattigdom,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0081.
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1. minder om, at alle sundhedsydelser i EU bør være baseret på de grundlæggende værdier 
universalitet, adgang til kvalitetspleje og solidaritet;

2. understreger behovet for en ny effektiv tilgang til handicapspørgsmålet med udgangspunkt 
i oprettelse af en mere effektiv mekanisme til at samordne og kontrollere gennemførelsen 
af den europæiske handicapstrategi; understreger i denne sammenhæng, hvor vigtigt det 
er, at personer med handicap og organisationer i civilsamfundet, der er aktive på området, 
involveres i dette arbejde;

3. opfordrer medlemsstaterne til, med Kommissionens støtte, at vedtage særlige sociale 
foranstaltninger for at sikre lige adgang til sundhedspleje, herunder sundheds- og 
revalideringstjenester af høj kvalitet for folk med mentale og fysiske handicap;

4. opfordrer medlemsstaterne til at garantere lige ret for alle personer med handicap til at 
leve i fællesskabet med de samme valgmuligheder som andre for at sikre deres fulde 
integration og deltagelse i samfundet; garantere, at handicappede har mulighed for at 
vælge, hvor og med hvem de vil bo, på lige fod med andre og ikke er forpligtet til at leve i 
en bestemt boform samt garantere dem adgang til et udvalg af støttetilbud i hjemmet og på 
boligområdet samt andre lokale støttetilbud, bl.a. den nødvendige personlige bistand for at 
kunne leve og være inddraget i samfundet samt for at forebygge isolation fra eller 
udskillelse af samfundet;

5. opfordrer medlemsstaterne til gennem den åbne koordinationsmetode at udveksle 
informationer, ideer og bedste praksis vedrørende udbuddet af langtidspleje af personer 
med fysiske eller mentale handicap og navnlig til at vedtage foranstaltninger og 
mindstenormer for faglig dygtighed med henblik på at:

a) begrænse ulighederne på sundheds- og velfærdsområdet og beskytte handicappede i 
samfundet og i plejesituationer

b) bekæmpe overgreb mod handicappede

c) tilbyde passende, omfattende revalideringstjenester, som er baserede på ønsket om 
autonomi for personer med handicap, og som sigter mod at genintegrere dem i 
arbejdslivet og fremme overgangen fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet, fremme 
tjenester indenfor mental sundhed baseret på den europæiske pagt for mental sundhed 
og trivsel og udvikle programmer for tidlig intervention og behovsvurdering;

d) støtte patienternes familier og fagfolk, der arbejder i de nationale sundhedssystemer, 
gennem målrettede informations- og uddannelsesforanstaltninger og ved at inddrage 
patientorganisationer i beslutnings- og overvågningsprocesser

e) formidle oplysninger og kommunikationsteknologier for at fremme kvalitetspleje 
inden for familiens rammer og handicappedes uafhængighed og muligheder for at 
arbejde konkurrencedygtigt;

f) oprette en integreret "kvikskranke" for adgang til tjenester for personer med handicap 
for at nå længere ud end den begrænsede tilgang, de eksisterende sociale og 
sundhedsmæssige rådgivningsfaciliteter benytter;
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g) sikre en bedre respons på de specifikke behov hos arbejdstagere, der lider af 
invaliderende sygdomme og kroniske tilstande, for så vidt angår deres integration og 
fastholdelse på arbejdspladsen;

h) fokus på forebyggelse af handicap og forebyggelse af sekundære lidelser af enten 
mental eller fysisk karakter, som ofte udvikles som et resultat af den enkeltes primære 
funktionshæmninger;

6. opfordrer medlemsstaterne til at mindske byrden for dem, der tager sig af ældre eller 
handicappede, samt indføre integrerede plejeordninger for at give disse personer mulighed 
for at arbejde;

7. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at anerkende tegnsprog og 
blindskrift;

8. understreger behovet for, at der ydes unge handicappede effektiv, skræddersyet støtte 
såvel som reelle og lige muligheder i form af fysisk, sensorisk og kognitiv adgang til 
uddannelse, beskæftigelse, kultur, fritid, sport, sociale aktiviteter og inddragelse i 
varetagelsen af offentlige og civile anliggender; 

9. opfordrer Kommissionen til at fremme initiativer tilpasset til behovene hos personer med 
handicap eller syge mennesker, som ikke kan finde passende løsninger på deres 
problemer, fordi disse løsninger ikke betragtes som rentable af virksomheder, der 
producerer ernæringsmæssige hjælpemidler eller proteser;

10. minder om artikel 24 i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, hvor 
staten forpligter sig til at sikre, at personer med handicap ikke udelukkes fra det 
almindelige uddannelsessystem eller fra videregående uddannelser på grund af handicap, 
og at der foretages rimelige tilpasninger og ydes den nødvendige støtte i forhold til den 
enkelte persons behov; understreger behovet for at fremme et uddannelsessystem til 
livslang læring for skoleelever og studerende med handicap og et personligt 
integrationssystem til tidlig identifikation af særlige behov og opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at opfylde de ovennævnte forpligtelser;

11. opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at omstrukturere mangelfulde sundhedssystemer 
og rationalisere de offentlige udgifter til sundhedspleje for at sørge for lige adgang til 
sundhedsydelser af høj kvalitet uden forskelsbehandling for personer med handicap i hele 
EU; tilskynder dem derfor til at fremme overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet ved hjælp af strukturfondene og fonden for udvikling af landdistrikterne;

12. understreger behovet for at få maksimalt udbytte ud af offentlige oplysningskampagner og 
til mere effektivt at analysere de oplysninger om handicap, der indsamles gennem sociale 
undersøgelser i EU;

13. understreger betydningen af at sikre, at flere handicappede og arbejdstagere, der lider af 
invaliderende sygdomme og kroniske tilstande, enten forbliver i arbejde eller får 
beskæftigelse, f.eks. ved at tage særlige såkaldte reservekvoter på arbejdsmarkedet og 
instrumenter til såkaldt målrettet ansættelse i brug til fordel for jobansøgere og 
arbejdstagere med handicap eller bruge subventionerede forsikringsbidrag; opfordrer EU-
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institutioner til at give et godt eksempel, for så vidt angår ansættelse af handicappede, og 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne til også at følge denne strategi;

14. opfordrer Kommissionen til at fremme oprettelsen af et europæisk netværk af 
akkrediterede centre for diagnose og behandling af specifikke former for sjældne 
sygdomme med henblik på at koordinere og overvåge deres aktiviteter og de fordele, de 
tilbyder patienterne;

15. opfordrer Kommissionen til at holde op med at retsforfølge beskyttede værksteder og 
sociale virksomheder, der modtager statstilskud, som den har gjort før i tiden på grund af 
konkurrenceforvridning;

16. understreger, at personer med handicap skal kunne nyde godt af sociale sikringssystemer 
og programmer til mindskelse af fattigdom, handicaprelateret støtte, adgang til sociale 
boliger og andre serviceydelser samt pensionsordninger og støtteprogrammer;

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke de gældende bestemmelser om 
offentlige indkøb for at skabe grundlag for inddragelse af regler om tilgængelighed i 
offentlige udbud, herunder kontrakter vedrørende transportfaciliteter og bygninger.

18. opfordrer medlemsstaterne til at sikre fuld mobilitet for personer med handicap ved:

a) at fjerne arkitektoniske hindringer, som forhindrer handicappede i at bevæge sig frit;

b) at indarbejde specielle transporttilbud til personer med handicap i det offentlige 
transportsystem;

c) at sørge for tilstrækkelige informations- og kommunikationssystemer på stationer, i 
lufthavne og ved busstoppesteder;

19. fremhæver betydningen af frivilligt arbejde som en afgørende kilde til støtte til mennesker 
med handicap, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsætte og 
forbedre de initiativer og støtteprogrammer, der afsættes til dette arbejde;

20. understreger betydningen af forskning i nye terapeutiske metoder, som yderligere kan lette 
integrationen af personer med handicap i samfundet, og understreger i denne forbindelse, 
at drama og kæledyrsterapi for eksempel vist sig at være effektive ved at fremme 
socialisering og interpersonel kommunikation;

21. understreger betydningen af, at medlemsstaterne godkender EU-direktivet om 
ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, og 
opfordrer medlemsstaterne til at gøre dette til en prioritet og godkende det snarest muligt.
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