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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. henleder opmærksomheden på, at Udvalget for Andragender med jævne mellemrum af de 
berørte borgere gøres opmærksom på mangler ved gennemførelsen af det eksisterende 
princip for ligebehandling af handicappede;

2. påpeger, at der i 2007 blev indgivet et andragende med 1 364 984 underskrifter til 
Kommissionen, hvori man krævede, at der i alle EU's politikker skulle ydes handicappede 
en omfattende beskyttelse; påpeger ligeledes, at Kommissionen hidtil ikke har taget 
behørigt hensyn til dette legitime initiativ;

3. understreger, at integration af handicappede er af afgørende betydning for, at målene i 
EU's 2010-2020-strategi for handicappede nås;

4. opfordrer til, at der fastlægges en definition af handicap, som kan tjene som 
referencegrundlag for medlemsstaterne;

5. påpeger, at andragerne møder mange hindringer for normal anvendelse af 
uddannelsessystemet og adgang til forsikring, og henleder opmærksomheden på de 
manglende offentlige transportfaciliteter samt den manglende harmonisering i EU af de 
målestokke, der benyttes til bestemmelse af graden af handicap, hvilket ofte kan føre til 
social udstødelse;

6. opfordrer til, at de forskellige former for handicap klassificeres ud fra alvoren af 
handicappet, således at der kan findes passende løsninger under hele uddannelsesperioden 
og den erhvervsaktive periode;

7. henleder opmærksomheden på det store antal andragender, der vedrører mennesker, der 
lider af multipel sklerose og degenerative sygdomme i almindelighed, som medfører 
uarbejdsdygtighed; opfordrer Kommissionen til at fastlægge en relevant strategi, der 
omfatter specifikke foranstaltninger inden for forskning, forebyggelse, hjælp og pleje;

8. understreger vigtigheden af at gennemføre prisoverkommelige, handicaprelaterede 
foranstaltninger og strategier på både nationalt plan og EU-plan med fuld respekt for EU-
borgernes og EU-indbyggernes rettigheder, som er forankret i artikel 26 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder, hvad angår integration af handicappede;

9. understreger behovet for omfattende antidiskriminationslove og det presserende behov for 
at genoptage Parlamentets behandling af direktivet om bekæmpelse af alle former for 
forskelsbehandling, således at dette direktiv kan vedtages; understreger vigtigheden af 
bevidstgørelseskampagner om risikoen for diskrimination imod handicappede i alle 
samfundslag og navnlig i arbejdsmiljøet;
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10. henstiller til medlemsstaterne at etablere beskyttede værksteder, navnlig ved hjælp af 
skattemæssige og sociale lempelser, og indføre kontrakter, der er tilpasset de 
handicappedes situation;

11. understreger nødvendigheden af at ændre den opfattelse af handicappede, der generelt 
hersker i samfundet, med henblik på at fremme social integration;

12. understreger, at de offentlige myndigheder er forpligtet til at indkredse og fjerne 
hindringer for handicappedes adgang til faciliteter og tjenesteydelser, som offentligheden 
som helhed har adgang til, herunder transport, offentlige institutioner og steder, offentlig 
uddannelse og information, ved anvendelse af passende kommunikationsmidler i forhold 
til den pågældende form for handicap og uden forsinkelser eller yderligere omkostninger;

13. understreger behovet for at sikre, at offentlige websteder i højere grad er i 
overensstemmelse med standarder for webtilgængelighed, og at private websteder 
overholder disse standarder, samt at der udsendes flere fjernsynsprogrammer med 
undertekster og synstolkning;

14. understreger vigtigheden af at overvinde problemerne i forbindelse med mobiliteten inden 
for EU ved at lette og fremme brugen af det europæiske parkeringskort for handicappede 
og ved at tage de nødvendige skridt hen imod indførelse af et fælles europæisk id-kort for 
handicappede;

15. understreger vigtigheden af at gøre erhvervsaktivitet mulig for handicappede uden at 
glemme dem, der måtte have brug for at opgive deres beskæftigelse i visse perioder på 
grund af arten af deres lidelse eller sygdom, og understreger betydningen af flexicurity og 
livslang læring;

16. slår til lyd for, at medlemsstaterne etablerer særlige kontaktpunkter, hvor handicappede og 
deres familier kan få de oplysninger og den administrative rådgivning, de har behov for;

17. understreger, at handicappede børn både skal integreres ordentligt i det almindelige 
uddannelsessystem og have individuel støtte i børnenes egen interesse; støtter eventuelle 
initiativer for uddannelse af handicappede børn under initiativet Unge på Vej og det 
kommende europæiske ungdomsprogram for perioden efter -2013;

18. mener, at handicappedes deltagelse i programmet Livslang Læring bør lettes og fremmes;

19. understreger, at mennesker med handicap skal have adgang til effektive sociale 
beskyttelsessystemer og fattigdomsbekæmpelsesprogrammer for at undgå social 
udelukkelse og isolation;

20. understreger, at strukturelle reformer af ordninger for handicapydelser og 
invalidepensioner kan være nødvendige for at fremme social integration og forebygge den 
fattigdom, der ofte udgør en belastning for handicappede og deres familier;

21. understreger nødvendigheden af, at handicappede har lige adgang til sundhedspleje og 
genoptræningsydelser tilpasset deres særlige behov.
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