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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. anser det for vigtigt at fastholde en rettighedsbaseret tilgang i forbindelse med 

handicapspørgsmålet på alle politikområder; 

2. opfordrer Kommissionen til i højere grad at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at 

fjerne juridiske og organisatoriske hindringer og til at sikre lige adgang for personer med 

handicap til inklusiv uddannelse, herunder erhvervsrettet grund-, efter- og 

videreuddannelse (VET) og voksenuddannelse, kultur, turisme og sport; understreger 

vigtigheden af, at personer med handicap sikres udbud, adgang og prisoverkommelighed 

med hensyn til individuelle støttetjenester; 

3. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en form for uddannelse, der inkluderer og integrerer 

voksne og børn med fysiske eller intellektuelle handicap i skole- og uddannelsesforløbet, 

samtidig med at der sikres tjenester eller faciliteter med henblik på rådgivning og støtte 

samt individuelle uddannelsesforløb; 

4. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre adgang til god og inklusiv 

førskoleundervisning og undervisning på primærtrinnet samt social omsorg, til at indføre 

passende strukturer for børn med handicap og/eller særlige undervisningsbehov (SEN) 

samt yde individuel støtte til sikring af barnets tarv, herunder for migrantbørn og børn, der 

udsættes for forskelsbehandling af flere grunde, for at imødekomme specifikke og 

forskellige behov og fremme en vellykket inklusion af migranter og minoriteter i den 

almene uddannelse; 

5. opfordrer medlemsstaterne til at stille alle nødvendige midler til rådighed, herunder 

tilstrækkelig finansiering, til at kunne yde passende bistand til elever og studerende med 

handicap såvel som personaleuddannelse inden for undervisning og infrastrukturer for 

livslang læring; 

6. fremhæver, at det er afgørende at forberede lærere og undervisere på at arbejde med børn 

med handicap og give dem tilstrækkelig støtte; tilskynder medlemsstaterne til at udarbejde 

rammer for inkluderende læring og løbende faglig udvikling for lærere og undervisere 

med input fra forskellige interessenter, navnlig organisationer, der repræsenterer personer 

med handicap og fagfolk med handicap; 

7. beklager den gradvise nedskæring i de offentlige midler til uddannelse på grund af den 

økonomiske krise i Europa; minder om, at uddannelse er en grundlæggende menneskeret 

og et fælles gode; 

8. opfordrer, eftersom der blandt unge med handicap og/eller særlige undervisningsbehov 

(SEN) er et stort antal af unge, der forlader skolen tidligt, til yderligere undersøgelse af 

mulighederne for livslang læring og attraktive alternativer; mener, at fremme af 

programmer for livslang læring for personer med handicap er en vigtig del af den 

europæiske handicapstrategi; 
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9. tilskynder til udveksling af bedste praksis vedrørende inklusiv uddannelse og livslang 

læring for lærere, personale, styrelsesorganer, studerende og elever med handicap; 

10. anbefaler, at der ansættes særlige rådgivere på universiteter, jobcentre og andre 

arbejdsformidlingstjenester og -initiativer for at rådgive studerende med handicap om 

karrieremuligheder; 

11. opfordrer Kommission til sammen med medlemsstaterne at opstille mål for deltagelse i 

uddannelse, fattigdomsbekæmpelse og beskæftigelse for personer med handicap og 

personer med særlige undervisningsbehov og nøje overvåge og vurdere deres situation på 

lokalt, regionalt og nationalt niveau samt på EU-niveau; 

12. udtrykker bekymring over, at mennesker med handicap på trods af forbedringer stadig er i 

høj risiko for at blive ramt af arbejdsløshed, og at mindre end 30 % har afsluttet en 

videregående uddannelse eller tilsvarende, sammenlignet med ca. 40 % for personer uden 

handicap; opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at være særligt 

opmærksomme på de vanskeligheder, som unge med handicap og/eller med særlige 

undervisningsbehov står over for i deres overgang fra sekundær- og 

universitetsuddannelse og/eller erhvervsuddannelse til beskæftigelse, og til det formål at 

anvende alle eksisterende instrumenter og initiativer på områderne beskæftigelse, 

ungdomspolitik, kultur, sport og uddannelse, som f.eks. ungdomsgarantien, Unge på vej, 

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), Den Europæiske Socialfond 

(ESF) og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU); opfordrer desuden til, at 

de relevante organisationer, pårørende til personer med handicap samt de handicappede 

selv inddrages i hele beslutningsprocessen; 

13. opfordrer til, at et bredere udbud af praktikophold af høj kvalitet gøres tilgængeligt for 

unge med handicap; 

14. påpeger, at med hensyn til beskæftigelse er tildeling af en personlig assistent i 

arbejdstiden i mange tilfælde den eneste mulighed, som personer med handicap har for at 

arbejde, føle sig som en del af et hold og undgå tvunget hjemmebaseret arbejde; opfordrer 

medlemsstaterne til at vedtage og tilskynde til de nødvendige foranstaltninger for at sikre 

arbejdsstedernes tilgængelighed og inklusivitet; 

15. understreger, at lavere uddannelsesniveau, fænomenet med unge, der forlader skolen 

tidligt, mangel på tilpassede programmer, forskelsbehandling, manglende færdigheder og 

støtte i jobbet, såvel som arbejdsstedernes tilgængelighed, stadig er vigtige udfordringer 

for inklusion på arbejdsmarkedet; 

16. beklager, at beskæftigelsesgraden for kvinder med handicap er under 50 %, hvilket 

understreger den dobbelte forskelsbehandling, de udsættes for, og vanskeliggør deres 

fulde deltagelse i samfundet; 

17. tilskynder EU's offentlige institutioner og virksomheder til at gennemføre 

mangfoldighedspolitikker og de nationale mangfoldighedschartre; 

18. mener, at det er vigtigt at fremme effektiv adgang til mobilitet — herunder gennem 

indførelse i alle medlemsstater af EU's handicapkort, en ordning for gensidig 

anerkendelse, som i øjeblikket er under udvikling af EU, for at sikre lige adgang til visse 
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specifikke ydelser, navnlig inden for kultur, fritid, idræt og transport — og til 

fritidsaktiviteter såsom teater, dans, musik, kunst, at forbedre den information, der gives 

til personer med handicap om muligheder for mobilitet, at give dem den nødvendige 

vejledning og bistand og være særligt opmærksomme på vanskeligheder, de støder på, 

herunder gennem korrekt oplæring af personalet i de nationale agenturer og 

værtsinstitutioner; 

19. minder om, at uanset anstrengelserne for at gøre Erasmus+ og andre mobilitetsinitiativer 

mere inklusive repræsenterer den manglende harmonisering af de nationale sociale 

systemer og muligheden for at overføre rettigheder en stor hindring for mobiliteten for 

personer med handicap; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke 

samarbejdet på dette område med henblik på at fremme mobiliteten for personer med 

handicap og forebygge diskriminerende praksis i udvælgelsesprocesserne til 

mobilitetsordninger, som f.eks. fastsættelse af et budgetloft for indlogering af studerende 

med handicap, især igennem Erasmus+; anbefaler generelt, at der ved afsættelse af 

budgettet til mobilitetsordninger tages hensyn til det finansielle behov blandt unge 

personer med handicap for at undgå forskelsbehandling; 

20. glæder sig over de igangværende bestræbelser på også at inkludere adgangsbestemmelser i 

Unionens programmer og initiativer og opfordrer til yderligere integration af 

tilgængelighedskravene i forbindelse med EU's politikker, herunder ved gennemførelse af 

Marrakeshtraktaten, revisionen af direktivet om audiovisuelle medietjenester, de 

europæiske kulturhovedstæder og Et Kreativt Europa; minder imidlertid om behovet for 

en global, tværgående tilgang vedrørende tilgængeligheden til alle tjenesteydelser gennem 

vedtagelsen af EU-loven om tilgængelighed; 

21. mener, at den igangværende modernisering af den kulturelle og kreative sektor kan 

medvirke til at sikre adgang til tjenesterne; opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at de relevante organisationer gør deres tjenester tilgængelige, 

og træffe foranstaltninger med henblik på at sikre en bredere adgang til kultur for personer 

med handicap, ikke blot som tilskuere, men også som aktører og hovedpersoner, der er i 

stand til at handle og deltage i kulturens verden uden nogen form for forskelsbehandling; 

22. glæder sig over forpligtelsen til at øge den sociale bevidsthed vedrørende spørgsmål, der 

berører personer med handicap; understreger desuden, at medierne kan være et afgørende 

redskab til at øge bevidstheden, modvirke stigmatisering og fejlinformering og til at ændre 

fejlagtige samfundsmæssige opfattelser vedrørende personer med handicap og personer 

med særlige behov; understreger ligeledes, at medierne ved at øge bevidstheden om og 

forståelsen for handicapspørgsmål, mangfoldigheden blandt personer med handicap og 

deres forhold kan bidrage aktivt til en effektiv og succesfuld integration af personer med 

handicap inden for alle samfundsområder; understreger også vigtigheden af at uddanne 

borgerne i spørgsmål, der berører personer med skjulte/usynlige handicap, for at kunne 

beskytte disse personer mod overgreb; 

23. understreger, at unge med handicap deltager mindre i fysiske aktiviteter end unge personer 

uden handicap, og at skolerne spiller en vigtig rolle i tilegnelsen af en sund levevis; 

understreger derfor vigtigheden af at fremme en større deltagelse af unge med handicap i 

fysiske aktiviteter; opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at fjerne alle eksisterende 

hindringer for, at personer med handicap eller personer med særlige behov kan deltage i 
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sportsaktiviteter; 

24. glæder sig over forhøjelsen af støtten til adgang til sport for personer med handicap 

gennem Erasmus+-programmet og opfordrer til at yde passende støtte til initiativer, der 

sigter mod at forbedre adgangen til og deltagelse i sport på alle niveauer, også for 

personer med midlertidige funktionsnedsættelser; 

25. minder om behovet for at bygge bro over den digitale kløft og sikre, at personer med 

handicap kan drage fuld fordel af den digitale union; understreger i denne sammenhæng 

vigtigheden af at forbedre digitale færdigheder og kompetencer for personer med 

handicap, især via projekter finansieret af Erasmus+-programmet, og opfordrer 

medlemsstaterne til at sikre beskyttelsen af sårbare borgere – herunder personer med 

handicap – online, gennem effektive foranstaltninger mod hadefuld tale, cybermobning og 

alle former for online forskelsbehandling ved at forbedre uddannelsen i digitale 

færdigheder og mediekendskab som led i både ikkeformel og formel uddannelse; 

opfordrer desuden medlemsstaterne til at stille passende teknologiske 

undervisningsværktøjer gratis til rådighed for børn med handicap og dermed muliggøre 

deres fulde integration i undervisnings- og uddannelsesaktiviteter; 

26. opfordrer til udvidet brug af digitale værktøjer og digitalisering som et middel til at støtte 

adgangen for personer med handicap til fuldtidsbeskæftigelse inden for områder som 

f.eks. it-industrien; 

27. opfordrer medlemsstaterne til uden tøven at gennemføre direktivet (EU) 2016/2102 om 

tilgængeligheden af offentlige organers1 websteder og mobilapplikationer med henblik på 

at sikre retten til information og demokratisk deltagelse for alle personer; opfordrer EU's 

institutioner til i denne sammenhæng at opfylde de krav og forpligtelser, der er fastsat i 

direktivet med hensyn til tilgængelighed af EU-websteder og til at intensivere deres 

bestræbelser på at lette anvendelsen af tegnsprog i EU-institutionernes kommunikation og 

funktion med henblik på at forbedre mulighederne for et samspil med borgere med 

handicap; 

28. bekræfter behovet for at sikre deltagelsen af civilsamfundet og repræsentanter for personer 

med handicap i en civil dialog, i tillæg til arbejdsmarkedets parter, inden for rammerne af 

den europæiske søjle for sociale rettigheder; 

29. mener, at uddannelse i aktivt medborgerskab bør omhandle mulighederne for mennesker 

med handicap, som står over for uforholdsmæssigt flere hindringer, herunder fysiske, med 

hensyn til adgang til deltagelse i samfundslivet; minder om, at alle borgere har ret til at 

stemme, og opfordrer medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at 

sikre, at denne ret respekteres, når det drejer sig om personer med handicap; 

30. bemærker med bekymring, at flygtninge og asylsøgere med handicap står over for mange 

udfordringer, såsom manglende adgang til bistand, manglende adgang til uddannelse og 

utilstrækkelig adgang til hjælpemiddelteknologi, som kunne lette kommunikation og 

integration; opfordrer derfor Kommissionen til, sammen med medlemsstaterne og i 

samarbejde med De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), at 

fremme og beskytte rettigheder for personer med handicap blandt flygtninge og 

                                                 
1 EUT L 327 af 1.6.2016, s. 1. 
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asylansøgere og tilskynder medlemsstaterne til at sikre lige adgang til uddannelse for alle, 

særligt ved hjælp af specifikke programmer og foranstaltninger for immigranter og 

flygtninge med handicap, samt udveksle bedste praksis med hensyn til innovative og 

succesfulde programmer for flygtninge med handicap, særlig inden for inklusion og 

specialundervisning, erhvervsuddannelse og kompetenceudvikling; 

31. fremhæver den nøglerolle, der spilles af plejerne og især familiemedlemmer, der ofte 

udfører næsten al den pleje og bistand, personen med handicap har behov for; 

understreger det akutte behov for EU-politikker og nationale politikker og efterfølgende 

lovgivningsmæssige initiativer til støtte for familien, eftersom det i næsten alle tilfælde er 

mødrene, der påtager sig den byrde, som forvaltning af handicap er, og som er nødt til at 

indskrænke eller stoppe udøvelsen af deres erhverv for at bistå familiemedlemmer med 

handicap, især når det drejer sig om unge og ældre; opfordrer medlemsstaterne til at træffe 

relevante og passende foranstaltninger med henblik på at indføre lovgivningsmæssige 

værktøjer og tjenester, der gør det muligt for forældre og pårørende til børn med handicap 

at nyde godt af orlov og/eller fritagelse fra arbejde for at muliggøre forening af arbejde og 

omsorgspligter; 

32. understreger, at det for at sikre harmonisering af EU-lovgivningen med bestemmelserne i 

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (CRPD) er nødvendigt at 

fremskynde godkendelsen af direktivet om den europæiske lov om tilgængelighed og 

opfordre alle medlemsstater til at underskrive og ratificere den valgfri protokol til 

konventionen samt gennemføre FN-komitéens anbefalinger med hensyn til artikel 24, så 

EU får de mest hensigtsmæssige midler til at sikre adgang til en god og inklusiv 

uddannelse; 

33. minder om forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, 

som er ratificeret af Den Europæiske Union, såvel som artikel 21 og 26 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende rettigheder, hvoraf det fremgår, at uafhængighed, 

integration og adgang til et inklusivt uddannelsessystem, et socialt og kulturelt liv, 

rekreative aktiviteter og sport er garanterede rettigheder, og at enhver form for 

forskelsbehandling på grund af handicap er forbudt; opfordrer indtrængende 

Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at iværksætte 

disse forpligtelser fuldt ud ved at vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger i 

overensstemmelse med disse rettigheder, da 2020-målene, der er fastlagt i den europæiske 

handicapstrategi, ellers risikerer ikke at kunne nås; 

34. mener, at der er behov for en bedre synergi mellem den europæiske handicapstrategi og 

målene for bæredygtig udvikling, især med hensyn til uddannelse, som bør styrkes; 

35. opfordrer til at sikre tilstrækkelig finansiering af og støtte til overvågning af fremskridt 

samt kontrol af eksisterende og fremtidige EU-retsakter vedrørende CRPD-forpligtelser; 

36. fremhæver, at en bedre dataindsamling, statistik og overvågning er nødvendig for en bedre 

vurdering af gennemførelsen og resultaterne af den europæiske handicapstrategi; beklager, 

at f.eks. målet for uddannelse ikke er opdelt efter handicap inden for EU's indikatorer for 

bæredygtig udvikling (SDG); understreger, at den europæiske handicapstrategi bør sigte 

mod at udfylde kløften i indsamlingen af data om adgang til uddannelse for personer med 

handicap; opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre en effektiv 

indsamling af oplysninger ved hjælp af klare indikatorer for personer med handicap med 
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hensyn til deres adgang til uddannelse, navnlig oplysninger vedrørende personer med en 

høj grad af afhængighed; anser det for hensigtsmæssigt at anvende et kønsperspektiv i 

programudviklingen og indsamle kønsopdelte data vedrørende handicappede personers 

forhold og overvåge politikker og foranstaltninger på dette område, samt indsamle 

intersektionelle data om sårbare personer og personer, der udsættes for forskelsbehandling 

af flere grunde; 

37. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte et netværk på EU-niveau og et 

samarbejde mellem nationale og europæiske foreninger af personer med handicap med 

henblik på at fremme udvekslingen af erfaringer og bedste praksis. 

BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR 
MODTAGET INPUT FRA 

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. 

Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af 

udtalelsen frem til vedtagelsen heraf i udvalget: 

Enhed og/eller person 

Det Europæiske Agentur for Inklusion og Specialundervisning 

Europæisk Handicapforum (European Disability Forum). 
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