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FÖRSLAG
Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet framhåller att berörda medborgare med jämna mellanrum
uppmärksammar utskottet för framställningar på fall av bristfälligt genomförande av den
gällande principen om likabehandling av människor med funktionsnedsättning.
2. Europaparlamentet påpekar att en framställning med 1 364 984 namnteckningar ingavs
under 2007 till kommissionen med en uppmaning om att ge människor med
funktionsnedsättning omfattande skydd inom Europeiska unionens samtliga
politikområden, och att kommissionen hittills inte på lämpligt sätt har beaktat detta
legitima initiativ.
3. Europaparlamentet betonar att inkluderingen av människor med funktionsnedsättning är
central när det gäller att uppnå målen för den europeiska strategin för personer med
funktionshinder för perioden 2010–2020.
4. Europaparlamentet efterlyser en definition av begreppet funktionsnedsättning, som
medlemsstaterna kan använda som referenspunkt.
5. Europaparlamentet påpekar att framställarna möter många hinder i fråga om en normal
användning av utbildningssystemet och tillgång till försäkringar, och pekar på bristfällig
kollektivtrafik och avsaknaden av en EU-harmonisering av de gradindelade skalor som
används när det gäller att fastställa graden av funktionsnedsättning, vilket ofta kan leda till
social utestängning.
6. Europaparlamentet efterlyser att olika typer av funktionsnedsättning ska klassificeras efter
hur allvarliga de är, så att man kan hitta lämpliga lösningar under utbildningen och i
yrkeslivet.
7. Europaparlamentet uppmärksammar det stora antalet framställningar om människor som
lider av multipel skleros och allmänt av degenerativa sjukdomar som gör dem
arbetsoförmögna, och uppmanar kommissionen att fastställa en relevant strategi för
särskilda åtgärder på områdena för forskning, förebyggande verksamhet, stöd och vård.
8. Europaparlamentet betonar vikten av att genomföra funktionsnedsättningsorienterade
åtgärder och strategier till rimliga kostnader både nationellt och på EU-nivå, med full
respekt för de rättigheter som unionens medborgare och invånare har enligt artikel 26 i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som rör integreringen av
personer med funktionshinder.
9. Europaparlamentet betonar behovet av omfattande lagstiftning mot diskriminering och det
brådskande behovet av att anta direktivet mot alla former av diskriminering, så att detta på
nytt kan passera parlamentet, och understryker vikten av informationskampanjer om
risken för diskriminering av människor med funktionsnedsättning på livets alla områden,
särskilt på arbetsplatsen.
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10. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att utveckla skyddade verkstäder,
huvudsakligen genom undantag i fråga om skatter och social trygghet, och att införa avtal
som är skräddarsydda för situationen för människor med funktionsnedsättning.
11. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att i syfte att främja social inkludering
förändra det allmänna intrycket, i det omgivande samhället, av människor med
funktionsnedsättning.
12. Europaparlamentet betonar att de offentliga myndigheterna har en skyldighet att
identifiera och undanröja svårigheter och hinder som begränsar tillgången för människor
med funktionsnedsättning till inrättningar och tjänster som är tillgängliga för allmänheten,
däribland transport, offentliga institutioner och platser, offentlig utbildning och
information, genom att man använder kommunikationsmedel som är anpassade till den
berörda typen av funktionsnedsättning utan förseningar eller extra kostnader.
13. Europaparlamentet understryker behovet av att förbättra offentliga webbplatsers
efterlevnad av normer för webbtillgänglighet och främja privata webbplatsers efterlevnad
av dessa normer samt behovet av att se till att fler tv-program förses med textning och
ljudbeskrivning.
14. Europaparlamentet understryker vikten av att komma till rätta med problem som rör
rörligheten inom EU genom att underlätta och främja användningen av
EU-parkeringskortet för personer med funktionsnedsättning och genom att vidta de
åtgärder som krävs för att införa ett gemensamt europeiskt identitetskort för människor
med funktionsnedsättning.
15. Europaparlamentet betonar vikten av att möjliggöra yrkesverksamhet för människor med
funktionsnedsättning och i detta sammanhang inte glömma de människor som eventuellt
behöver vara lediga från sin anställning under vissa perioder på grund av den typ av
sjukdom som de har, och understryker vikten av flexicurity och livslångt lärande.
16. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att inrätta särskilda kontaktpunkter
där människor med funktionsnedsättning och deras familjer kan få den information och
administrativa rådgivning som de behöver.
17. Europaparlamentet framhåller att barn med funktionsnedsättning behöver integreras på
lämpligt sätt i det allmänna utbildningssystemet och ges individuellt stöd som anpassas till
deras behov. Parlamentet stöder tänkbara initiativ för utbildning av barn med
funktionsnedsättning inom initiativet Unga på väg och efter 2013 inom det framtida
europeiska ungdomsprogrammet.
18. Europaparlamentet anser att man bör underlätta och främja att människor med
funktionsnedsättning deltar i programmet för livslångt lärande.
19. Europaparlamentet betonar att människor med funktionsnedsättning behöver ha tillgång
till effektiva socialskyddssystem och till fattigdomsminskande åtgärder för att de ska
kunna undvika social utestängning och isolering.
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20. Europaparlamentet betonar att strukturella reformer av systemen för invaliditetsförmåner
och invaliditetspension kan vara nödvändiga när det gäller att främja social inkludering
och förebygga den fattigdom som ofta utgör en belastning i livet för människor med
funktionsnedsättning och deras familjer.
21. Europaparlamentet betonar behovet av att se till att människor med funktionsnedsättning
åtnjuter lika tillgång till hälso- och rehabiliteringstjänster som svarar mot deras särskilda
behov.
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