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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1003/2011 af Francesco Previte, italiensk statsborger, om en 
anmodning om en fælles europæisk handicaplovgivning

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at der vedtages en fællesskabslovgivning til fordel for psykisk 
handicappede for at afhjælpe deres sociale problemer og forhindre misbrug og mishandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 16. marts 2012.

"Siden den 22. januar 2011 har EU været forpligtet til at respektere bestemmelserne i De 
Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (FN-konventionen) inden for 
omfanget af sine beføjelser ifølge fastsættelsen i EU-traktaterne. FN-konventionen forpligter 
de underskrivende stater til at beskytte og sikre alle grundlæggende frihedsrettigheder og 
menneskerettigheder for handicappede. Handicappede omfatter i henhold til FN-konventionen 
personer med en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, 
som i samspil med forskellige barrierer kan hæmme dem i fuldt og effektivt at deltage i 
samfundslivet på lige fod med andre. 

På baggrund af ovenstående og i det omfang en psykisk sygdom anerkendes som et handicap, 
er personer med psykiske sundhedsproblemer beskyttet under FN-konventionen og derfor 
også under EU's lovgivningsmæssige ramme, men kun inden for grænserne af EU's beføjelser.
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EU's lovgivning beskytter mod forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med 
ansættelse, beskæftigelse og erhvervsuddannelse1. 

Mens Kommissionen gennemfører bestemte politikker og foranstaltninger for at forbedre 
situationen for handicappede på europæisk plan, henhører den primære kompetence på mange 
områder med direkte relevans for hverdagen for personer med handicap under myndighederne 
på nationalt eller lokalt forvaltningsplan. 

Navnlig er organiseringen og leveringen af sundhedstjenester og lægebehandling først og 
fremmest medlemsstaternes opgave. EU-politikker hjælper med at beskytte og fremme 
psykisk sundhed, øge bevidstheden om relaterede spørgsmål og skabe en EU-dækkende 
ramme for samarbejde og udveksling af god praksis mellem regeringer og sektorer og 
sammenkædning af politikker, praksisser og forskning.

Kommissionen anerkender i den europæiske handicapstrategi 2010-20202, at der fortsat er 
mange forhindringer, som hæmmer handicappede i fuldt ud at udøve deres grundlæggende 
rettigheder, herunder retten til adgang til sundhedstjenester og rutinemæssige 
lægebehandlinger, som igen kan føre til sundhedsmæssige uligheder, der ikke vedrører et 
handicap. 

Derfor indeholder strategien en forpligtelse til at støtte medlemsstaterne i at levere 
tilgængelige, ikkediskriminerende sundhedstjenester og faciliteter, levere fyldestgørende 
rehabiliteringstjenester, fremme psykiske sundhedstjenester og udvikle tjenester til tidlig 
indgriben og behovsvurdering. Listen over foranstaltninger for 2010-2015, som er anført i 
bilaget3 til strategien, omfatter fremme af moderne psykiske sundhedstjenester og langsigtede 
behandlingsfaciliteter via den nuværende europæiske pagt for psykisk sundhed og velvære4.

Anerkendelsen af handicapstatus og forvaltningen af relaterede ydelser er desuden et 
spørgsmål om de enkelte medlemsstaters nationale, regionale eller lokale myndigheders 
beføjelser. Koordineringen af sociale systemer og muligheden for at overdrage ydelser 
forbundet med handicap løses via en forordning5. Ydelser, der kan overdrages, omfatter ikke 
"ikkebidragspligtige ydelser", som tildeles af de ansvarlige nationale, regionale eller lokale 
myndigheder efter deres eget skøn. Den nuværende EU-rammelovgivning stiller ikke krav om 
anerkendelse af dokumentation for handicap udstedt af en anden medlemsstat eller af en 
anden regional eller lokal myndighed.

Konklusioner

Kommissionen er af den opfattelse, at de behandlede spørgsmål, dvs. organisationen og 
leveringen af sundhedstjenester til psykisk handicappede, henhører direkte under den 
respektive medlemsstats beføjelser." 

                                               
1 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16).
2 "et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer", KOM(2010)0636, s. 8-9.
3 SEK(2010)1324.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf.
5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger.
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