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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av artiklarna 2, 10, 19 och 168 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med rubriken ”EU:s 
handikappstrategi 2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU” 
(KOM(2010)0636),

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med 
funktionshinder1, som är den viktigaste bindande rättsakt inom området mänskliga 
rättigheter som EU och medlemsstaterna har anslutit sig till,

– med beaktande av förslaget till direktiv om likabehandling av personer oavsett religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning,

– med beaktande av Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 september 2010 
om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik: 
Del II av de integrerade riktlinjerna för Europa 20202,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 januari 2011 ”Årlig 
tillväxtöversikt: vidareutveckling av EU:s samlade insatser mot krisen” 
(KOM(2011)0011) och av det bifogade utkastet till gemensam rapport om 
sysselsättningen,

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets beslut om riktlinjer för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik av den 12 januari 2011 (KOM(2011)0006),

– med beaktande av artiklarna 1, 21 och 35 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om att minska 
ojämlikhet i hälsa i EU3,

                                               
1 Antagen 2007 och undertecknad av alla EU:s medlemsstater. Ratificerad före den 15 oktober 2010 av 16 
medlemsstater (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK) och ratificeringsförfarande 
pågår i övriga medlemsstater. FN-konventionen kommer att bli bindande för EU och ingå i EU:s regelverk.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0309.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0081.
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– med beaktande av rådets slutsatser av den 8 juni 2010 med titeln ”Rättvisa och hälsa inom 
alla politikområden: Solidaritet i hälsa”, och av följande skäl:

A. Funktionshinder, alltifrån lätta till svåra, drabbar var sjätte person i EU1.

1. Europaparlamentet erinrar om att tillgängligheten till alla tjänster, och i synnerhet till 
sjukvård och assistans, är en grundläggande princip i den europeiska solidaritetsmodellen.

2. Europaparlamentet begär att kommissionen uppmanar medlemsstaterna att vidta specifika 
politiska åtgärder som gynnar lika tillgång till vård, inbegripet sjukvård och rehabilitering 
av god kvalitet för personer med funktionshinder.

3. Europaparlamentet begär att medlemsstaterna, enligt den öppna samordningsmetoden, 
utbyter information, idéer och bästa metoder när det gäller långsiktig assistans åt personer 
med funktionshinder och att de vidtar åtgärder och inför yrkesmässiga minimikrav som 
syftar till att

a) minska ojämlikhet i hälsa och skydda personer med funktionshinder i samhället och 
i vårdsituationer,

b) bekämpa dålig behandling av personer med funktionshinder,

c) tillhandahålla tillräcklig rehabilitering, stödja den psykiatriska vården och utveckla 
metoderna för förebyggande behandling och behovsutvärdering, och 

d) bidra till spridning av informations- och kommunikationsteknik för att främja vård 
inom familjen och funktionshindrade personers självständighet.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att minska bördan för dem som vårdar 
äldre eller personer med funktionshinder och att inrätta integrerade assistanssystem för att 
de ska kunna förvärvsarbeta.

5. Europaparlamentet understryker kravet på att ge ungdomar med funktionshinder ett 
effektivt och skräddarsytt stöd och dessutom konkreta och lika möjligheter att få fysisk, 
känslomässig och kognitiv tillgång till utbildning, sysselsättning, kultur, nöjen, idrott, 
sociala aktiviteter och deltagande i offentliga och medborgerliga angelägenheter. 

6. Europaparlamentet betonar vikten av att åstadkomma ett större deltagande av personer 
med funktionshinder i arbetslivet genom tillämpning av specifika ”reservkvoter” på 
arbetsmarknaden eller av verktyg för ”riktad placering”.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förstärka den 
nuvarande lagstiftningen för att göra det lättare att införa tillgänglighetskrav vid 
tilldelningen av offentliga kontrakt.

                                               
1 EU:s arbetskraftsundersökning – specialmodul om sysselsättning för personer med funktionsnedsättning (IFL 
MAH), 2002.


