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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 ”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 EU's 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 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 
sundhedsområdet i EU3,

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

                                               
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.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0081.
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A. der henviser til, at hver sjette indbygger i EU er berørt af et handicap, som går fra et let 
handicap til et svært handicap1 ,

1. minder om, at adgangen til alle former for tjenesteydelser, navnlig sundheds- og 
plejeydelser er et grundlæggende princip i den europæiske solidaritetsmodel;

2. opfordrer Kommissionen til indtrængende at anmode medlemsstaterne om at vedtage 
særlige politikker vedrørende lige adgang til sundhedspleje, herunder sundheds- og 
revalideringstjenester af høj kvalitet, der er udformet for handicappede;

3. opfordrer medlemsstaterne til gennem den åbne koordinationsmetode at udveksle 
informationer, ideer og bedste praksis vedrørende udbuddet af langtidspleje af 
handicappede og navnlig til at vedtage foranstaltninger og mindstenormer for faglig 
dygtighed med henblik på at:

a) begrænse ulighederne på sundhedsområdet og beskytte handicappede i samfundet 
og i plejesituationer

b) bekæmpe overgreb mod handicappede

c) tilbyde passende revalideringstjenester, fremme tjenester indenfor mental sundhed 
og udvikle tjenester til tidlig intervention og behovsvurdering 

d) formidle oplysninger og kommunikationsteknologier for at fremme pleje inden for 
familiens rammer og handicappedes uafhængighed;

4. 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;

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

6. understreger betydningen af at sikre højere grad af deltagelse af handicappede i 
arbejdsstyrken, f.eks. ved at tage særlige såkaldte reservekvoter på arbejdsmarkedet og 
instrumenter til såkaldt målrettet ansættelse i brug;

7. 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.

                                               
1 EU's arbejdsstyrkeundersøgelse, ad hoc-modulet om beskæftigelse af handicappede (LFS AHM), 2002.


