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SUGGESTIES

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

1. wijst op het feit dat de lacunes in de tenuitvoerlegging van het bestaande beginsel van 
gelijke behandeling van mensen met een handicap regelmatig door betrokken burgers 
onder de aandacht van de Commissie verzoekschriften worden gebracht;

2. herinnert eraan dat in 2007 bij de Europese Commissie een verzoekschrift van 1.364.984 
ondertekenaars is ingediend waarin werd aangedrongen op een uitgebreide bescherming 
van mensen met een handicap op alle beleidsgebieden van de Europese Unie, en dat de 
Commissie tot nu toe aan dat legitieme initiatief geen gevolg heeft gegeven;

3. onderstreept dat de integratie van personen met een handicap cruciaal is voor het 
welslagen van de Europese strategie voor mensen met een handicap 2010-2020;

4. dringt aan op de opstelling van een definitie van "handicap" die als referentie kan 
fungeren voor de lidstaten;

5. wijst erop dat de indieners tal van problemen ondervinden die een normaal gebruik van 
het onderwijssysteem en toegang tot verzekeringen bemoeilijken, en vestigt de aandacht 
op het gebrek aan faciliteiten in het openbaar vervoer en het gebrek aan harmonisatie 
binnen de EU van de schalen die worden gehanteerd voor de vaststelling van het 
invaliditeitspercentage, factoren die vaak leiden tot sociale uitsluiting;

6. dringt aan op een classificatie van verschillende types handicap al naargelang de ernst 
ervan zodat adequate oplossingen kunnen worden gevonden in de loop van de opleiding 
en het beroepsleven;

7. vestigt de aandacht op het grote aantal verzoekschriften van mensen met multiple sclerose 
en meer in het algemeen invaliderende degeneratieve aandoeningen; verzoekt de 
Commissie een relevante beleidsstrategie uit te stippelen, die voorziet in specifieke acties 
op het gebied van onderzoek, preventie, ondersteuning en behandeling;

8. wijst op het belang van de uitvoering van betaalbare acties en strategieën met betrekking 
tot handicaps, zowel op nationaal als op EU-niveau, met volledige eerbiediging van de 
rechten van de burgers en ingezetenen van de Unie, zoals neergelegd in artikel 26 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie over de integratie van personen met 
een handicap;

9. wijst op de noodzaak van omvattende antidiscriminatiewetten en acht het dringend 
noodzakelijk dat de parlementaire procedure voor de goedkeuring van de 
antidiscriminatierichtlijn opnieuw wordt opgestart; onderstreept het belang van 
bewustmakingscampagnes over het risico dat mensen met een handicap lopen om 
gediscrimineerd te worden op alle levensgebieden, en met name in de werkomgeving;
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10. beveelt de lidstaten aan de oprichting van beschermde werkplaatsen te bevorderen, onder 
meer door middel van fiscale en sociale vrijstellingen, en contracten uit te werken die op 
de situatie van mensen met een handicap zijn afgestemd;

11. wijst erop dat de algemene perceptie in de samenleving van mensen met een handicap 
moet veranderen om sociale inclusie te bevorderen;

12. wijst erop dat de overheid de plicht heeft om belemmeringen en barrières die de toegang 
beperken voor mensen met een handicap tot voorzieningen en diensten die voor iedereen 
beschikbaar zijn, zoals vervoer, openbare instellingen en openbare plaatsen, openbaar 
onderwijs en informatie, te onderkennen en op te heffen, en daarbij gebruik te maken van 
communicatiemiddelen die zijn afgestemd op ieder type handicap, zonder vertraging of 
extra kosten;

13. is van oordeel dat ervoor moet worden gezorgd dat publieke websites beter voldoen aan 
de webtoegankelijkheidsnormen en dat ook de particuliere websites aan deze normen 
moeten voldoen, en wijst op de behoefte aan meer televisieprogramma's met ondertiteling 
en audiobeschrijving;

14. wijst erop hoe belangrijk het is mobiliteitsproblemen binnen de EU op te lossen door de 
invoering van een Europese parkeerkaart voor mensen met een handicap te 
vergemakkelijken en bevorderen en door de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn 
voor de invoering van een gemeenschappelijke Europese ID-kaart voor mensen met een 
handicap;

15. benadrukt hoe belangrijk het is dat beroepsactiviteiten mogelijk worden gemaakt voor 
mensen met een handicap, waarbij ook gelet moet worden op degenen die hun werk 
vanwege de aard van hun ziekte of handicap een bepaalde tijd moeten neerleggen, en 
onderstreept het belang van flexizekerheid en levenslang leren;

16. beveelt aan dat de lidstaten aparte loketten inrichten waar mensen met een handicap en 
hun familie informatie en administratieve raad kunnen krijgen;

17. stelt dat kinderen met een handicap op adequate wijze in het algemene onderwijssysteem 
moeten worden geïntegreerd en individueel worden ondersteund in het belang van het 
kind; pleit voor initiatieven voor onderwijs en opleiding voor kinderen met een handicap 
in het kader van het initiatief "Jeugd in beweging" en het toekomstige Europese 
programma "Jeugd" na 2013;

18. is van mening dat de deelname van mensen met een handicap aan het programma voor 
levenslang leren gefaciliteerd en bevorderd moet worden;

19. benadrukt dat mensen met een handicap toegang moeten hebben tot effectieve sociale 
bescherming en programma's voor armoedevermindering om maatschappelijke uitsluiting 
en isolement te vermijden;
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20. benadrukt dat wellicht structurele hervormingen in toelages voor mensen met een 
handicap en invaliditeitspensioenregelingen nodig zijn om sociale inclusie te bevorderen 
en armoede te vermijden, die vaak een zware last legt op het leven van mensen met een 
handicap en hun families;

21. benadrukt dat ervoor gezorgd moet worden dat mensen met een handicap gelijke toegang 
hebben tot de gezondheidszorg en revalidatie, aangepast aan hun specifieke behoeften.
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