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AANBEVELINGEN

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 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 de wetgevingsresolutie van 8 september 2010 over het voorstel voor een besluit 
van de raad betreffende 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 de artikelen 1, 21 en 35 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie,

– gezien de resolutie van 8 maart 2011 over verkleining van de ongelijkheid op 

                                               
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 de resterende 
lidstaten hiermee bezig zijn. 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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gezondheidsgebied in de EU1,

– 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 milde tot ernstige 
handicap heeft2;

1. herinnert eraan dat toegankelijkheid tot alle diensten, vooral hulpdiensten en 
gezondheidszorg, een fundamenteel beginsel is van het Europese solidariteitsmodel; 

2. vraagt de Commissie de lidstaten aan te zetten tot specifiek beleid ter bevordering van 
gelijke toegang tot de gezondheidszorg, inclusief kwaliteitsdiensten op het gebied van 
gezondheid en rehabilitatie die speciaal gericht zijn op personen met een handicap; 

3. 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 een handicap, en maatregelen te nemen en professionele 
minimumstandaards in te stellen teneinde:

a) de ongelijkheid op gezondheidsgebied 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 rehabilitatiediensten te zorgen en diensten te bevorderen voor 
geestelijke gezondheid, voor de ontwikkeling van vroegtijdige interventie en voor 
behoefteanalyse;  

d) bij te dragen aan de verspreiding van informatie- en communicatietechnologieën 
om de hulp binnen families en de onafhankelijkheid van personen met een handicap te 
bevorderen;

4. 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;

5. 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; 

6. benadrukt dat het belangrijk is te verzekeren dat meer personen met een handicap deel 
uitmaken van het arbeidspotentieel, mede door op de arbeidsmarkt gebruik te maken van 
een specifieke quotaregeling voor personen met een handicap of gerichte plaatsing van 
personen met een handicap;  

                                               
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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7. spoort de Commissie en de lidstaten aan om de huidige wetgeving te versterken door 
toegankelijkheidsclausules op te nemen in de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten.


