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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien de artikelen 2, 10, 19 en 168 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 15 november 
2010, getiteld "Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd 
engagement voor een onbelemmerd Europa" (COM(2010)0636),

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van personen met een 
handicap1, het eerste juridisch bindend instrument op het gebied van mensenrechten 
waaraan de EU en de lidstaten zich hebben verbonden,

– gezien het voorstel voor een richtlijn inzake gelijke behandeling van personen ongeacht 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 8 september 2010 over het voorstel voor een 
beschikking van de Raad over de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de 
lidstaten: deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 20202,

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 januari 2011 getiteld "Jaarlijkse 
groeianalyse: naar een krachtiger alomvattend antwoord van de EU op de crisis" 
(COM(2011)0011) en het daarbij gevoegde ontwerp voor een gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid,

– gezien de wetgevingsresolutie van 12 januari 2011 over het voorstel voor een besluit van 
de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
(COM(2011)0006),

– gezien het besluit van de Raad van 26 november 2009 betreffende de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap,

– gezien de artikelen 1, 21 en 35 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

                                               
1 In 2007 overeengekomen en door alle lidstaten en de EU ondertekend; op 15 oktober 2010 door 16 lidstaten 
geratificeerd (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK) terwijl bij de resterende 
lidstaten het ratificeringsproces nog loopt. Het VN-Verdrag zal bindend zijn voor de EU en deel uitmaken van de 
EU-rechtsorde.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0309.
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Unie,

– gezien de resolutie van 8 maart 2011 over verkleining van de ongelijkheid op 
gezondheidsgebied in de EU1,

– gezien de conclusies van de Raad betreffende de gemeenschappelijke waarden en 
beginselen van de gezondheidsstelsels van de Europese Unie (2006/C146/01),

– gezien de conclusies van de Raad van 8 juni 2010 over "Rechtvaardigheid en gezondheid 
in alle beleidsmaatregelen: solidariteit in de gezondheidszorg",

A. overwegende dat één op de zes personen in de Europese Unie een lichte tot ernstige 
handicap heeft2;

B. overwegende dat meer dan een derde van de mensen boven de 75 jaar een handicap heeft 
en dat het aantal personen met een handicap wegens de demografische verschuivingen 
naar verwachting zal toenemen,

C. overwegende dat gehandicapten een kwetsbare groep vormen, waarvan het 
armoedepercentage 70% boven het gemiddelde ligt; overwegende dat dit grotere risico 
van armoede voortvloeit uit de veelal geringere kans op arbeid en scholing maar ook op 
gezondheidszorg en passende opvang,

D. overwegende dat de opvang van de meest kwetsbare personen en de regelingen voor hun 
participatie aan de samenleving een volkomen nieuwe bezinning vergen op de middelen 
waarmee dit kan worden verwezenlijkt; overwegende dat, als deze ondersteunende 
activiteiten financieel vergoed zouden worden, zij bijna 50% van het bbp zouden 
vertegenwoordigen (rapport van de Franse commissie-Stiglitz),

E. overwegende dat de Europa 2020-strategie, met als doel een slimme (dankzij innovatie en 
onderzoek), duurzame en inclusieve groei, pas kans van slagen heeft als er structurele 
verbeteringen komen op het gebied van mobiliteit en integratie van personen met een 
handicap,

F. overwegende dat de huidige economische crisis noopt tot een herbezinning op de 
nationale zorgstelsels met het doel deze efficiënter, evenwichtiger en duurzamer te maken,

G. overwegende dat de meeste gehandicapten vaak niet in staat zijn ten volle aan het 
economisch leven deel te nemen wegens fysieke of andere belemmeringen alsook door 
discriminatie of sociale stigmatisering,

H. overwegende dat een lagere deelname aan het algemeen onderwijs en aan de arbeidsmarkt 
bij mensen met een handicap tot inkomensongelijkheid en armoede alsook tot sociale 
uitsluiting en isolement leidt,

I. overwegende dat in de leeftijdsgroep van 16 tot 19 jaar 37% van de mensen met een 
                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0081.
2 Speciale module van de Europese arbeidskrachtenenquête over de tewerkstelling van personen met een 
handicap (LFS AHM), 2002.
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aanzienlijke beperking en 25% van de mensen met enige beperking niet aan het onderwijs 
deelneemt, tegenover 17% van de mensen zonder beperking,

J. overwegende dat de arbeidsparticipatie van personen met een handicap slechts ongeveer 
50% bedraagt en dat kwaliteitsbanen voor economische onafhankelijkheid zorgen, 
zelfverwezenlijking bevorderen en de beste bescherming tegen armoede bieden,

1. wijst erop dat alle zorgstelsels van de Europese Unie moeten stoelen op de fundamentele 
waarden van universaliteit, toegang tot hoogwaardige zorg, billijkheid en solidariteit;

2. benadrukt dat er een nieuwe, doeltreffende benadering van functiebeperkingen gevonden 
moet worden, om te beginnen met een effectiever mechanisme voor de coördinatie van en 
het toezicht op de uitvoering van de Europese strategie voor mensen met een handicap; 
beklemtoont in dit verband dat personen met een functiebeperking en de desbetreffende 
maatschappelijke organisaties daarbij betrokken moeten worden;

3. vraagt de lidstaten om met steun van de Commissie specifieke sociale maatregelen vast te 
stellen om te zorgen voor toegang op gelijke voorwaarden tot gezondheidszorg, inclusief 
kwaliteitsdiensten op het gebied van gezondheid en revalidatie voor mensen met 
lichamelijke en geestelijke handicaps;

4. verzoekt de lidstaten het gelijke recht te garanderen van alle personen met een handicap 
om deel van de samenleving uit te maken, met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen, 
en hun de mogelijkheid te geven volledig deel uit te maken van en te participeren in de 
maatschappij; te garanderen dat personen met een handicap op voet van gelijkheid met 
anderen vrijelijk hun verblijfplaats kunnen kiezen en kunnen beslissen waar en met wie zij 
leven, en niet verplicht zijn te leven in een bepaalde leefregeling; te waarborgen dat zij 
toegang hebben tot een reeks van diensten thuis, residentiële diensten en andere 
ondersteunende maatschappelijke diensten, waaronder persoonlijke assistentie, 
noodzakelijk om het wonen en de opname in de maatschappij te ondersteunen en isolatie 
of uitsluiting uit de maatschappij te voorkomen;

5. verzoekt de lidstaten door te gaan volgens de open coördinatiemethode met de 
uitwisseling van gegevens, ideeën en beste praktijken op het gebied van het bieden van 
langdurige hulp aan personen met lichamelijke en geestelijke handicaps, en maatregelen te 
nemen en professionele minimumstandaards in te stellen teneinde:

a) de ongelijkheid op gezondheids- en zorggebied te verkleinen en personen met een 
handicap te beschermen binnen de gemeenschap en in het kader van de 
gezondheidszorg;

b) onoorbaar gedrag ten aanzien van gehandicapten te bestrijden;

c) voor adequate, breed geschakeerde rehabilitatiediensten te zorgen die inspelen op de 
autonomiebehoefte van de gehandicapte en zich richten op intreding in het 
arbeidsproces, de overgang van institutionele naar gemeenschapsgerichte zorg 
vergemakkelijken en diensten voor geestelijke gezondheidszorg bevorderen op basis 
van het Europees pact voor geestelijke gezondheid en welzijn, alsmede het 
ontwikkelen van diensten voor vroegtijdige interventie en programma's voor 
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persoonlijke bijstand, waaronder diensten voor behoeftenanalyse;

d) steun te verlenen aan de familieleden van patiënten en de gezondheidswerkers door 
middel van gerichte voorlichting en scholing, met inbreng van de 
patiëntenverenigingen in besluitvorming en toezicht;

e) bij te dragen aan de verspreiding van informatie- en communicatietechnologieën om 
de hulp binnen families en de onafhankelijkheid van personen met een handicap, 
alsmede de mogelijkheden die deze hun bieden om een betaalde baan te vinden, te 
bevorderen;

f) via een eenloketbenadering geïntegreerde toegang tot dienstverlening voor 
gehandicapten te realiseren, teneinde de beperkte opzet van de bestaande loketten voor 
sociale hulp en zorg te boven te komen;

g) ervoor te zorgen dat er beter wordt ingespeeld op de specifieke behoeften van 
werknemers die aan invaliderende ziekten lijden en gebukt gaan onder chronische 
problemen rond arbeidsplaatsintegratie en -behoud;

h) aandacht te besteden aan voorkoming van handicaps en van secundaire verschijnselen 
van geestelijke of lichamelijke aard die veelal als uitvloeisel van de primaire handicap 
optreden;

6. verzoekt de lidstaten de lasten te verlichten van personen die hulp verlenen aan ouderen of 
gehandicapten en om geïntegreerde hulpsystemen in te stellen die deze personen het werk 
mogelijk maken;

7. verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen ter erkenning van gebarentaal en braille;

8. benadrukt de noodzaak om jongeren met een handicap efficiënte ondersteuning op maat te 
bieden, alsmede gelijke en concrete kansen voor toegang, zowel fysiek, sensorisch als 
cognitief, tot scholing, werk, cultuur, vermaak, sport, sociale activiteiten en het publieke 
en maatschappelijke leven;

9. verzoekt de Commissie initiatieven te bevorderen die inspelen op de behoeften van 
gehandicapten en patiënten waarvoor geen geschikte oplossingen worden aangeboden 
door producenten van aangepaste voeding of prothesen omdat zulks niet winstgevend 
genoeg is;

10. wijst op artikel 24 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, 
waarin de verdragsluitende partijen beloven te waarborgen dat personen met een handicap 
niet op grond van hun handicap worden uitgesloten van het algemene onderwijssysteem of 
van het voortgezet onderwijs, en dat redelijke aanpassingen en de nodige ondersteuning 
worden verschaft naar gelang de behoefte van de persoon in kwestie; dringt er derhalve bij 
de lidstaten, onder nadrukkelijke verwijzing naar de noodzaak inclusief onderwijs en 
permanente educatie voor gehandicapte leerlingen en studenten en een geïndividualiseerde 
integratiesysteem voor de vroegtijdige identificatie van specifieke behoeften te bieden, op 
aan om aan de hierboven genoemde verplichtingen te voldoen;
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11. verzoekt de Raad en de lidstaten tekortschietende zorgstelsels te hervormen en de 
publieke gelden die aan zorg worden besteed te rationaliseren om gehandicapten waar dan 
ook zonder discriminatie in de gehele EU billijke toegang tot hoogwaardige zorg te 
kunnen bieden; spoort hen tegen die achtergrond aan de overgang van institutionele naar 
gemeenschapsgerichte zorg te bevorderen door de Structuurfondsen en het Europees 
Fonds voor plattelandsontwikkeling in te zetten;

12. benadrukt dat zo veel mogelijk profijt moet worden getrokken van campagnes die het 
publiek bewust moeten maken van deze problematiek en dat er behoefte is aan een betere 
analyse van de informatie over handicaps die met behulp van sociaal onderzoek in de EU 
wordt verzameld;

13. benadrukt dat het belangrijk is te waarborgen dat meer personen met een handicap en 
werknemers die aan invaliderende ziekten en chronische aandoeningen lijden aan het werk 
blijven of een baan vinden door middel van methoden als specifieke quotaregelingen voor 
personen met een handicap die werkgevers in acht moeten nemen, maatregelen om banen 
aan te passen aan de behoeften van degenen die een baan zoeken, dan wel gesubsidieerde 
verzekeringspremies; verzoekt de EU-instellingen het goede voorbeeld te geven bij de 
aanstelling van personen met een functiebeperking en de lidstaten aan te sporen deze 
strategie te volgen;

14. verzoekt de Commissie zich in te zetten voor de oprichting van een Europees netwerk van 
erkende centra voor diagnosticering en behandeling van zeldzame aandoeningen teneinde
de activiteiten daarvan te coördineren en controleren, hetgeen aan de patiënten ten goede 
moet komen;

15. verzoekt de Commissie een einde te maken aan de vervolging van gesubsidieerde 
beschermde en sociale werkplaatsen met als argument dat de vrije mededinging verstoord 
zou worden, zoals in het verleden gebeurde;

16. wijst erop dat gehandicapten gebruik moeten kunnen maken van 
socialebeschermingssystemen en armoedebestrijdingsprogramma's, 
gehandicaptenassistentie, socialehuisvestingsprogramma's en faciliterende diensten, en 
pensioen- en uitkeringsprogramma's;

17. spoort de Commissie en de lidstaten aan om de huidige wetgeving te versterken door 
toegankelijkheidsclausules op te nemen in aanbestedingsprocedures, waaronder 
opdrachten voor vervoersdiensten en bouwwerken;

18. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij gehandicapten volledige mobiliteit garanderen 
door:

a) het wegnemen van bouwkundige belemmeringen die voorkomen dat gehandicapten 
zich vrijelijk kunnen bewegen;

b) het integreren van het gehandicaptenvervoer in het openbaarvervoersysteem;

c) adequate informatie- en communicatievoorzieningen in stations, op luchthavens en bij 
bushaltes;
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19. beklemtoont de onontbeerlijke rol van het vrijwilligerswerk ten behoeve van 
gehandicapten en verzoekt de Commissie en de lidstaten de desbetreffende initiatieven en 
programma's voort te zetten en te verbeteren;

20. onderstreept het belang van onderzoek naar nieuwe therapeutische methoden om de 
sociale integratie van gehandicapten verder te bevorderen; wijst erop dat toneel en 
dierondersteunde therapie in dit verband nuttig blijken doordat zij sociale contacten en 
communicatie bevorderen;

21. beklemtoont dat het van groot belang is dat de lidstaten hun goedkeuring hechten aan de 
EU-richtlijn inzake gelijke behandeling van personen, ongeacht godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, en verzoekt de lidstaten hieraan prioriteit toe te 
kennen en zo spoedig mogelijk met deze richtlijn in te stemmen.
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