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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för framställningar att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor sätter stort värde på utskottet för 
framställningar, såsom en avgörande förbindelselänk mellan unionsmedborgarna, 
Europaparlamentet och övriga EU-institutioner och ett viktigt instrument för att få 
medborgarna att bli aktiva inom deltagandedemokratin. Rätten att inge framställningar 
till parlamentet är en av de grundläggande rättigheterna för varje EU-baserad person och 
organisation och en oumbärlig direktkälla till information om sakläget.

B. I kraft av sin roll har utskottet för framställningar en särskild plikt att slå vakt om 
rättigheterna för personer med funktionsnedsättning inom EU, i och med att dessa 
grundläggande fri- och rättigheter garanteras både i unionslagstiftningen och i FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD). 
Informationen om dessa frågor är otillräcklig och inte tillräckligt lätt att få tag på.

C. Rätten att inge framställningar och själva framställningsprocessen bör bli synligare och 
tydligare för alla personer och organisationer inom EU, också för personer med 
funktionsnedsättning. Utskottet för framställningar bör härvidlag se till att synligheten 
förbättras och informationen blir tillräcklig, bland annat genom riktade 
informationskampanjer och kampanjer för ökat medvetande, med särskilt fokus på 
utsatta grupper, såsom personer med funktionsnedsättning. Parlamentet har ännu inte 
utarbetat ett effektivitetsindex över sitt system för framställningar och inte heller samlat 
in statistiska data om handläggningen av framställningar.

D. Det finns cirka 87 miljoner personer med funktionsnedsättning i EU1. Utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor har understrukit vikten av framställningar som rör 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, mot bakgrund av Europaparlamentets 
roll och ansvar, såsom det fastställs i EU:s ram för övervakning av genomförandet av 
UNCRPD.

E. Nästan en av fyra EU-medborgare rapporterar någon grad av funktionell begränsning på 
grund av hälsotillståndet2.

F. Ungefär 1 % av alla framställningar som utskottet för framställningar tar emot varje år 
handlar om en rad olika problem och svårigheter som personer med 
funktionsnedsättning råkar ut för i vardagslivet. Till det som oftast aktualiseras i de 
framställningar som Europaparlamentet får ta emot och som handlar om jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning hör frågor om socialt skydd och 
anställningsrättigheter, användningen av europeiska struktur- och investeringsfonder i 
enlighet med unionsrätten och UNCRPD, jämte annat som faller inom 
behörighetsområdet för utskottet för sysselsättning och sociala frågor.

1 Inledande kommentarer från kommissionsledamoten Dalli den 3 mars 2021 om strategin för rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 2021–2030.
2 Eurostat: Functional and activity limitations statistics, läst den 6 juli 2021.
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G. Utskottet för framställningar tar emot ett stort antal framställningar som har anknytning 
till rådets direktiv 2000/78/EG och handlar om att principen om likabehandling inte har 
genomförts i fråga om tillgång till inkluderande utbildning, sysselsättning, 
yrkesutbildning, befordringar och arbetsvillkor för personer med funktionsnedsättning. 
Medlemsstaterna har undertecknat och ratificerat UNCRPD där det i artikel 24 slås fast 
att undertecknarna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan få tillgång 
till livslångt lärande, vuxenutbildning, yrkesutbildning, allmän sekundär och tertiär 
utbildning samt kostnadsfri obligatorisk grundskoleutbildning.

H. Samtliga EU-medlemsstater har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter så att 
den blivit bindande för dem. I artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen fastställs 
det att EU ska se till att barnens rättigheter skyddas. Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna garanterar att EU-institutionerna och EU:s medlemsstater 
skyddar barnets rättigheter när de genomför EU-lagstiftningen. Europaparlamentet 
antog med stor majoritet sin resolution om en europeisk barngaranti där det med 
eftertryck begärs att man ska säkerställa att alla barn ges tillgång till inkluderande 
utbildning från tidig barndom till tonåren, inbegripet för romska barn, barn med 
funktionsnedsättning, statslösa barn, migrerande barn och barn som lever i humanitära 
nödsituationer.

I. Tillgång till sysselsättning av god kvalitet, utbildning, hälso- och sjukvård, socialt 
skydd, också över gränserna, lämplig bostad, stöd för självständigt boende samt lika 
möjligheter att delta i fritidsverksamhet och samhällsliv är avgörande för livskvaliteten 
för personer med funktionsnedsättning.

J. Det är allmänt erkänt att personer med funktionsnedsättning fortsättningsvis ställs inför 
ett flertal hinder och diskrimineringsformer i vardagslivet så att de inte kan åtnjuta de 
grundläggande fri- och rättigheter som fastställs i tillämpliga rättsliga EU- och FN-
ramar. Dessa rättsliga ramar föreskriver bland annat ömsesidigt erkännande av 
funktionsnedsättningar mellan medlemsstaterna (brist på sådant erkännande hindrar den 
fria rörligheten för personer med funktionsnedsättning), tillgänglig kollektivtrafik, 
fysisk, sensorisk och kognitiv tillgänglighet i den bebyggda miljön samt till varor, 
tjänster och program, användning av teckenspråk och alla andra sätt och format för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av kommunikation och 
information, och dessutom finansiering av och lika tillgång till utbildning och 
yrkesutbildning, jämte arbetsmarknadstillträde, personlig assistans och 
samhällsintegrering, samt lika möjligheter och lika behandling avseende sysselsättning 
och arbete.

K. Den nyligen framlagda strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
2021–2030 är ett välkommet steg på väg mot åtgärder mot de frågor som personer med 
funktionsnedsättning är ställda inför, men fortfarande råkar dessa människor ut för 
hinder och diskriminering. År 2019 löpte 28,4 % av alla personer med 
funktionsnedsättning inom EU (16 år och äldre) risk för fattigdom eller social 
utestängning3. I strategin för 2021–2030 kommer man att nödgas ta itu med detta.

L. I princip 17 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter anges att personer med 
funktionsnedsättning har rätt till inkomststöd som säkerställer ett värdigt liv för dem, 

3 Eurostat: Disability: higher risk of poverty or social exclusion, läst den 6 juli 2021.
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samt tjänster som hjälper dem att delta på arbetsmarknaden och i samhället samt en 
arbetsmiljö anpassad till deras behov.

M. Skyddade verkstäder bör sträva efter att säkerställa inkludering, rehabilitering och 
övergång till den öppna arbetsmarknaden, men ofta är de segregerade miljöer där 
arbetstagare med funktionsnedsättning tillerkänns varken ställning som anställda eller 
arbetstagares rättigheter, något som flagrant bryter mot UNCRPD. Inkluderande 
modeller för stödanställning kan, ifall de är rättighetsbaserade och erkänns såsom 
anställning, medföra respekt för rättigheterna för personer med funktionsnedsättning 
och medge inkludering på och övergång till den öppna arbetsmarknaden.

N. Den genomsnittliga skillnaden i sysselsättningsgrad för personer med respektive utan 
funktionsnedsättning i EU är 25 %4. Sysselsättningsgraden bland personer med 
funktionsnedsättning, särskilt bland kvinnor, ungdomar med funktionsnedsättning, och 
personer med endast grundskoleutbildning är fortfarande oacceptabelt låg.

O. Den ekonomiska kris som orsakats av covid-19-pandemin utgör ett allvarligt hot mot de 
europeiska ekonomierna och bevarandet av arbetstillfällen. Personer från missgynnade 
grupper, i synnerhet personer med funktionsnedsättning, har drabbats särskilt hårt av 
pandemin. I fråga om arbetsmarknadstillträde och inkluderande arbetsmarknader har 
åtgärderna mot covid-19 inneburit både möjligheter och utmaningar för personer med 
funktionsnedsättning.

P. EU måste genom NextGenerationEU stödja hanteringen av och återhämtningen efter 
covid-19 på ett sätt som inkluderar personer med funktionsnedsättning. Civilsamhälles- 
och frivilligorganisationer med verksamhet på området funktionsnedsättning har än en 
gång under covid-19-krisen visat att de är ytterst viktiga och motståndskraftiga.

Q. Under 2019 bodde nästan 18 miljoner av barnen i EU (22,2 %) i hushåll som riskerade 
fattigdom eller social utestängning. Barn med funktionsnedsättning drabbas av särskilda 
nackdelar som gör dem särskilt utsatta. Härav framgår att behövande barn måste 
effektivt garanteras fri tillgång till förskoleverksamhet och barnomsorg av god kvalitet, 
samt till utbildnings- och skolbaserade verksamheter, till minst en hälsosam måltid varje 
skoldag, jämte hälso- och sjukvård, hälsosam kost och lämpliga bostäder, som det 
framhålls i rådets rekommendation om inrättande av en europeisk barngaranti.

R. Arbetslivsrelaterad diskriminering av personer med funktionsnedsättning hänger 
samman med brist på inkluderande utbildning och yrkesutbildning och med den 
segregation och diskriminering som förekommer bland annat i fråga om bostäder och 
hälso- och sjukvård, samt bristen på tillgänglighet till transport och andra tjänster och 
produkter.

S. I sin resolution om likabehandling i arbetslivet mot bakgrund av UNCPRD, avslöjade 
Europaparlamentet bristerna i rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän 
ram för likabehandling.

4 Utkast av den 17 december 2019 till gemensam sysselsättningsrapport från kommissionen och rådet. 
Följedokument till kommissionens meddelande Årlig strategi för hållbar tillväxt 2020, s. 89.



PE691.289v02-00 6/16 AD\1235455SV.docx

SV

T. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om balans 
mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av 
rådets direktiv 2010/18/EU kräver att medlemsstaterna utvärderar om villkoren för 
tillgång till, och den närmare utformningen av, föräldraledighet, ledighet för vård av 
anhörig och ledighet för arbetstagare, bör anpassas till de särskilda behoven hos 
föräldrar i särskilt utsatta situationer, såsom föräldrar med funktionsnedsättning, 
föräldrar (adoptivföräldrar, ensamstående eller frånskilda föräldrar) till barn med 
funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom, eller föräldrar i särskilda omständigheter.

U. Personer med funktionsnedsättning ställs inför talrika hinder i vardagslivet, bland annat 
när de försöker få personlig assistans, inkluderas i samhället, få tag på lämpliga och 
tillgängliga bostäder och få överkomligt prissatt hälso- och sjukvård och 
personcentrerad omsorg i sociala frågor och hälsofrågor.

V. Arbetslöshet och brist på hållbara arbetstillfällen av god kvalitet för personer med 
funktionsnedsättning är de främsta bidragande faktorerna till den stora risken för 
fattigdom, social utestängning och hemlöshet bland personer med funktionsnedsättning.

W. År 2017 levde en tredjedel av alla vuxna personer med funktionsnedsättning i EU i 
hushåll vars ekonomiska resurser inte var tillräckliga för att täcka normala nödvändiga 
utgifter. År 2019 skulle nästan två tredjedelar av befolkningen i EU med en 
aktivitetsbegränsning ha riskerat fattigdom om de inte fått sociala förmåner, bidrag eller 
pension5.

X. Personer med funktionsnedsättning är en blandad grupp som ofta utsätts för 
intersektionell diskriminering, vars kumulativa effekter har en påtaglig inverkan på 
deras sysselsättning.

Y. Avinstitutionaliseringen går olika fort i medlemsstaterna, och trots att man i EU antagit 
strategier för ändamålet och anslagit betydande medel bor fortfarande en miljon 
människor på institution. Ett flertal framställningar har ingetts om missbruk av EU-
medel avsedda för avinstitutionalisering av personer med funktionsnedsättning. I 
februari 2021 inledde Europeiska ombudsmannen en undersökning på eget initiativ om 
kommissionens roll för att säkerställa att medlemsstaterna använder EU-medel för att 
främja självständigt boende för personer med funktionsnedsättning och äldre personer 
och en övergång från institutioner för heldygnsvård. Medlemsstaterna måste påskynda 
processen för avinstitutionalisering och kommissionen måste omsorgsfullt övervaka 
deras framsteg.

Z. Heldygnsvårdade personer med funktionsnedsättning har varit bland de mest utsatta och 
svårast drabbade av restriktionerna till följd av covid-19-pandemin, eftersom 
dagvårdscentrum och skolor tillfälligt stängts så att den redan befintliga ojämlikheten 
förvärrats, tillsammans med risken för isolering och social utestängning bland dessa 
personer. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har fått tas om hand av sina 
anhöriga. Framställarna har påtalat den svåra hälsosituationen och de otillräckliga 
sanitära åtgärderna på vissa av de institutioner som förblivit öppna, tillsammans med 
den stora sjukligheten och dödligheten på dessa institutioner.

5 Eurostat: European Union Statistics on Income and Living Conditions, läst den 2 juli 2021.
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AA. Vid insamlandet av EU:s befolkningsstatistik förbises arten av funktionsnedsättning, 
liksom antalet heldygnsvårdade personer med funktionsnedsättning, så att efterlevnaden 
av artikel 31 i UNCRPD hindras.

AB. Det finns många olika grupper av personer med funktionsnedsättning, och vissa, 
exempelvis kvinnor, har ytterligare svårigheter och diskrimineras på flera grunder. 
Olika former av diskriminering kan leda till social isolering och ensamhet, psyktrauma 
och depression.

AC. Förebyggande covid-19-åtgärder har skapat nya hinder för personer med 
funktionsnedsättning och förvärrat den befintliga utestängningen på alla områden inom 
arbetslivet. Personer med funktionsnedsättning är mer benägna att bli arbetslösa och ha 
svårt att hitta en ny anställning. Covid-19 har inverkat negativt på tillgängligheten och 
inkluderingen när det gäller arbetsorganisation och arbetsarrangemang, liksom 
sysselsättning och arbetsvillkor för personer med funktionsnedsättning, och utsatt 
många personer med funktionsnedsättning för de negativa effekterna av distansarbete.

AD. Katalogen över bidrag och rättigheter som följer av funktionsnedsättning varierar 
mellan medlemsstaterna, så även de enheter som definierar och erkänner rättigheterna.

AE. Antalet personer med funktionsnedsättning och personer som behöver vård och 
långtidsvård förväntas växa dramatiskt i EU, bland annat på grund av demografiska 
utmaningar och ökningen av kroniska sjukdomar. Den största delen av långtidsvården 
tillhandahålls idag av anhörigvårdare, vanligtvis oavlönade och till övervägande del 
kvinnor. Politik för att hantera demografiska utmaningar och tillgodose de växande 
behoven av vård och långtidsvård bör utformas på ett sådant sätt att anhörigvårdarna 
inte ytterligare betungas.

AF. Funktionsnedsättning beror ofta på en arbetsskada eller uppstår genom ett kroniskt 
tillstånd som hänger samman med en yrkessjukdom eller exponering för hälsorisker i 
arbetet.

AG. Åtaganden för bättre inkludering och skydd av rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning bör återspeglas i alla politikområden, däribland i processen med 
den europeiska planeringsterminen.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen dels att säkerställa att EU och 
medlemsstaterna fullständigt rättar sig efter allt det som enligt EU och FN åligger dem i 
fråga om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framför allt UNCRPD och 
de allmänna synpunkterna på denna konvention från kommittén för rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och med EUs åtgärder och finansieringsregler inom 
området, dels att stödja personer med funktionsnedsättning och deras familjer och 
omsorgsgivare i detta sammanhang samt möjliggöra utbyte av bästa praxis. Parlamentet 
uppmanar här dels kommissionen att se till att användningen av EU-medel leder till att 
rättigheterna för personer med funktionsnedsättning upprätthålls, dels Europeiska 
revisionsrätten att bedöma resultaten av EU:s program, med särskild tonvikt på 
utbildnings- och sysselsättningsprogrammen.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens planer att 2022 undersöka hur EU:s ram 
för övervakning av genomförandet av UNCRPD fungerar och föreslå åtgärder på 
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grundval av denna undersökning. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka EU:s 
ram och dess oberoende, framför allt genom att säkerställa ett bredare deltagande av och 
ett större engagemang från sakkunniga, icke-statliga organisationer och 
arbetsmarknadens parter, samt i synnerhet personer med funktionsnedsättning, utan 
diskriminering på grund av typen av funktionsnedsättning eller andra personliga 
omständigheter. Parlamentet understryker att EU:s ram måste bygga på ingående och 
aktuella uppgifter av hög kvalitet, som uppdelats enligt arten av en persons 
funktionsnedsättning, utgående från Washington-gruppen om 
funktionsnedsättningsstatistik.

3. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att på nytt 
bekräfta sitt åtagande att åstadkomma inkluderande jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning och att fullt ut genomföra UNCRPD, inbegripet artikel 27 om 
arbete och sysselsättning.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa tydliga 
mål för att förbättra levnads- och arbetsvillkoren för personer med funktionsnedsättning 
och samtidigt respektera principerna om tillgänglighet och icke-diskriminering och 
investera i lika möjligheter för och deltagande av personer med funktionsnedsättning 
inom alla områden i livet.

5. Europaparlamentet uppmanar EU och de medlemsstater som ännu inte gjort det att 
ratificera det fakultativa protokollet till UNCRPD.

6. Europaparlamentet påpekar att utskottet för framställningar har en särskild 
skyddsuppgift med att säkerställa att EU efterlever UNCRPD vid utformningen av 
politik och lagstiftningsåtgärder. Parlamentet konstaterar att utskottet som en del av 
detta ansvar behandlar framställningar med koppling till funktionsnedsättningar, 
anordnar debatter, tematiska workshoppar och offentliga utfrågningar om denna fråga, 
utarbetar resolutioner och betänkanden samt organiserar besök på plats.

7. Europaparlamentet betonar att personer med funktionsnedsättning, för att få faktisk 
tillgång till rättslig prövning genom framställningar till Europaparlamentet, bör kunna få 
nödvändigt stöd och bistånd med att sammanställa och inge framställningar som 
uppfyller tillåtlighetskriterierna. Parlamentet vill att framställningsmekanismen görs 
mer synlig genom fler medvetenhetshöjande åtgärder och genom att personer med 
funktionsnedsättning eller deras företrädare medverkar och deltar i behandlingen av 
framställningar.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja och stödja 
sociala företag som fokuserar på att anställa personer med funktionsnedsättning, 
eftersom de stimulerar skapandet av anständigt arbete.

9. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU-institutionerna att göra alla sina byggnader 
mera och bättre tillgängliga och att undanröja de hinder som behäftar deras webbplatser, 
debatter och dokumentation, alltså att göra framtagen information tillgänglig t.ex. 
genom översättning till teckenspråket i de olika medlemsstaterna, dokument med 
brailleskrift och dokument på lättförståeligt språk.
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10. Europaparlamentet påminner om att det bett medlemsstaterna undersöka om det går att 
införa kvoter för personer med funktionsnedsättning, för att främja inkluderande 
arbetsplatser. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU-institutionerna att föregå 
med gott exempel och tillämpa sådana kvoter i sina förvaltningar.

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att utarbeta nationella 
handlingsplaner för åtgärder mot den bristande tillgängligheten till information om 
allmän säkerhet, distansstudier och online-studier, personlig assistans samt omsorgs- 
och stödtjänster för personer med funktionsnedsättning.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillämpa en intersektionell strategi, 
särskilt i sin politik och i sina åtgärder för att skapa inkluderande sysselsättning. 
Parlamentet beklagar att strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
2021–-2030 inte i tillräcklig utsträckning behandlar diskriminering på flera grunder och 
intersektionell diskriminering. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att vid 
genomförandet av strategin lägga särskild tonvikt på intersektionalitet och fastställa 
tydliga, mätbara och ambitiösa mål för mångfald på arbetsplatsen som återspeglar 
heterogeniteten bland personer med funktionsnedsättning, i syfte att ta itu med 
diskriminering på flera grunder och intersektionell diskriminering. Parlamentet betonar 
att det är viktigt att övervaka strategins effektivitet och i denna övervakningsprocess 
involvera personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att 
EU-initiativ för digitalisering av arbetsmarknaden är kognitivt, sensoriskt och fysiskt 
tillgängliga.

14. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att låta personer med betydande och 
svår funktionsnedsättning tidigt få ta del av allmänna pensionssystem, för att motverka 
risken för fattigdom och social utestängning bland äldre.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa en 
gemensam definition av begreppet funktionsnedsättning, i linje med de avslutande 
iakttagelserna från FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
om Europeiska unionens inledande rapport, vilka antogs i oktober 2015, och att 
säkerställa ömsesidigt erkännande av funktionsnedsättningar mellan medlemsstaterna, 
för att säkerställa fri rörlighet för personer med funktionsnedsättning, och för att dessa 
personer vederbörligen ska kunna utöva sina rättigheter såsom unionsmedborgare och få 
dem erkända.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i högre grad 
erkänna vikten av tillgängliga stödtjänster av god kvalitet och system för självständigt 
boende. Parlamentet betonar behovet av att främja strategier och standarder för 
personligt stöd av hög kvalitet för vårdbehövande personer med funktionsnedsättning 
och deras omsorgsgivare, inklusive förbättrat socialt skydd och olika former av stöd för 
anhörigvårdare. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en strategisk EU-
agenda för vård och omsorg som ett steg vidare i riktning mot kvalitativt stärkande av 
hälso- och sjukvårdssektorn i EU, inbegripet arbetstagare inom hushållstjänster och 
personliga tjänster. Parlamentet upprepar att agendan för vård och omsorg också måste 
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återspegla situationen för de 100 miljoner anhörigvårdarna i EU som tillhandahåller 
80 % av långtidsvården men vilkas arbete sällan får något erkännande.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att råda bot på underutvecklingen och 
underfinansieringen av offentliga arbetsförmedlingar, i syfte att öka 
sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar 
med kraft medlemsstaterna att stärka banden mellan offentliga och privata 
arbetsförmedlingar.

18. Europaparlamentet framhåller den positiva roll som skyddade arbetsplatser som följer 
kraven i UNCRPD spelar för övergången till arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning.

19. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att stödja rättighetsbaserade, 
inkluderande och lämpliga modeller för individuell arbetsförmedling och individuellt 
stöd (”stödanställning”) som ett sätt för personer med funktionsnedsättning att, när så är 
möjligt, övergå till den öppna arbetsmarknaden.

20. Europaparlamentet välkomnar att ett unionsomfattande EU-intyg om 
funktionsnedsättning som kommer att underlätta ömsesidigt erkännande av 
funktionsnedsättning inom flera områden, såsom arbetskraftens rörlighet och fördelar i 
samband med villkoren för tillhandahållande av tjänster, kommer att finnas tillgängligt 
vid utgången av 2023, som ett led i EU:s strategi för rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 2021–-2030. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna dels låta intyget ge användarna vittgående rättigheter, dels att 
säkerställa att det genomförs ordentligt i alla medlemsstater, vid behov genom bindande 
EU-lagstiftning.

21. Europaparlamentet noterar att det i vissa medlemsstater, där ett intyg om 
funktionsnedsättning redan införts, rapporterats om missbruk som ibland blir till skada 
för de personer som verkligen är berättigade till intyget. Parlamentet betonar därför 
behovet av att öka medvetenheten på alla nivåer och vidta åtgärder för att förhindra 
missbruk av det nya EU-omfattande intyget om funktionsnedsättning.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra nationella kampanjer för 
ökat medvetande om funktionsnedsättning, där både UNCRPD och EU:s strategi för 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030 förs fram, och som finns 
tillgängliga för alla och involverar personer med funktionsnedsättning och de 
familjemedlemmar och organisationer som företräder dem. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anta ambitiösa tidsfrister för genomförandet av strategin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att, i den kommande delegerade rättsakten om 
den reviderade sociala resultattavlan, ta fram en uppsättning detaljerade indikatorer för 
att mäta framstegen med uppnåendet av målen i sin strategi, och säkerställa att alla 
medverkande fullgör de åtaganden som anges i dessa dokument.

23. Europaparlamentet understryker att personer med funktionsnedsättning, de 
organisationer som företräder dem, arbetsmarknadens parter och alla andra berörda 
parter aktivt måste engageras och delta i genomförandet och övervakningen av strategin 
för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–-2030 och nationella 
strategier för funktionsnedsättning.
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24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta med 
öronmärkta anslag för politik och mål som syftar till att förbättra levnadsvillkoren för 
personer med funktionsnedsättning vid planeringen och programplaneringen för de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna, samtidigt som man respekterar 
principerna om tillgänglighet och icke-diskriminering.

25. Europaparlamentet erinrar om att de jämlikhetsproblem som framställarna oftast 
aktualiserar i fråga om personer med funktionsnedsättning handlar om tillgänglighet och 
socialt skydd samt rätten till arbete och självständigt liv i samhället. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att fullständigt genomföra och fortlöpande övervaka 
all tillgänglighetslagstiftning, inklusive direktiv (EU) 2019/882 (den europeiska 
rättsakten om tillgänglighet) för att effektivt och definitivt få bort och förebygga hinder 
för arbetstagare med funktionsnedsättning och tillförsäkra ett utbud av tillgängliga 
tjänster och lämpliga villkor för tillhandahållandet av dem. Parlamentet uppmanar här 
medlemsstaterna att beakta det samband som råder mellan tillgänglighet till tjänster och 
tillgänglighet till den bebyggda miljön när de införlivar den europeiska rättsakten om 
tillgänglighet i sin lagstiftning.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja medlemsstaterna för att 
säkerställa nödvändiga villkor på lokal, regional och nationell nivå för att personer med 
funktionsnedsättning på lika villkor som andra ska kunna utöva sina rättigheter till fri 
rörlighet, självbestämmande och personliga val, samt att leva självständigt och 
fullständigt inkluderas i samhället, såsom det fastställs i artikel 19 i UNCRPD. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att med hjälp av öppna och tillgängliga format 
göra informationen från den offentliga förvaltningen bättre tillgänglig.

27. Europaparlamentet uppmanar utskottet för framställningar att samla in och 
tillhandahålla statistik om handläggningen av framställningar och betonar att utskottet 
måste se till att det kan erbjuda teckenspråkstolkning, vilket Europaparlamentets alla 
utskott borde göra, för att säkerställa möjligheterna till information och deltagande.

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta till vara de möjligheter som 
erbjuds av EU-medel för sysselsättningsskapande för och yrkesutbildning till personer 
med funktionsnedsättning, samt att garantera och stödja att offentliga utrymmen och 
offentlig infrastruktur är fullständigt tillgängliga och säkerställa att EU-finansierade 
åtgärder når ut till personer med funktionsnedsättning. Parlamentet beklagar att EU-
medel fortsättningsvis i ett antal medlemsstater används för att bygga nya segregerande 
miljöer för personer med funktionsnedsättning.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt inleda översynen 
av direktivet om likabehandling för att fullt ut harmonisera det med bestämmelserna i 
UNCRPD och genomföra en inkluderande process som ska säkerställa direkt och 
fullständigt deltagande av organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning.

31. Europaparlamentet påpekar att system för anställningsstöd, särskilt genom offentlig 
samfinansiering, inte bör leda till sänkt lön för personer med funktionsnedsättning. 
Parlamentet poängterar att anställning av personer med funktionsnedsättning måste 
bygga på de ramar för anställning som gäller för andra arbetstagare i fråga om lön och 
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arbetstid, med anpassningar till dessa personers behov. Parlamentet anser att personer 
med funktionsnedsättning inte kan inkluderas på den öppna arbetsmarknaden, om man 
inte har en allmän ram för arbetsrätt och främjar både löneförhandlingar och 
kollektivförhandlingar.

32. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att införa 
kvoter för personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom såväl den offentliga 
som den privata sektorn för att arbetsplatserna ska bli mera inkluderande.

33. Europaparlamentet understryker att det behövs ekonomiskt stöd för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna anlita eller anställa medhjälpare med specialkompetens.

34. Europaparlamentet understryker vikten av att tillgänglighetsaspekter snabbt åtgärdas i 
all relevant politik och alla relevanta instrument, inbegripet frågor som hänför sig till 
reglerna för offentlig upphandling och frågor om alla ska kunna inge framställningar till 
Europaparlamentet och ta del av dem.

35. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att säkerställa lämplig 
samordning av social trygghet för personer med funktionsnedsättning, bland annat 
genom att se till att de får behålla funktionsnedsättningsbidrag som täcker 
merkostnaderna till följd av funktionsnedsättningen, också när de kommer in på 
arbetsmarknaden eller när de överskrider en viss inkomstgräns, i syfte att stödja deras 
integration på arbetsmarknaden och bidra till att trygga deras människovärde och 
jämlikhet. Parlamentet anser att detta bör göras genom ändringar av 
förordning (EG) nr 883/2004 och genom samråd med organisationer för personer med 
funktionsnedsättning.

36. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utbyta information och god praxis, 
särskilt i fråga om övergången från institutionsvård till självständigt boende, 
tillhandahållande av tillgängliga och överkomligt prissatta bostäder för personer med 
funktionsnedsättning, samt inkludering i samhället.

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra mer för att 
överbrygga den seglivade sysselsättningsklyftan för personer med funktionsnedsättning 
och främja dessa personers tillgång till hållbara arbetstillfällen av god kvalitet. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens förslag i handlingsplanen för 
den europeiska pelaren för sociala rättigheter att inkludera sysselsättningsklyftan för 
personer med funktionsnedsättning i den reviderade sociala resultattavlan.

38. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra rådets direktiv 
2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att utveckla 
anställningsutsikterna för personer med funktionsnedsättning genom förbättrat 
genomförande av det direktivet, särskilt artikel 5 om rimliga anpassningsåtgärder och 
genom att investera EU-medel och medel ur faciliteten för återhämtning och resiliens i 
utbildning och nya arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning.

39. Europaparlamentet framhåller att jobbmatchning, yrkesprofilering, utbildning under 
pågående anställning, stöd till arbetsinskolning och utbildning på arbetsplatsen, liksom 



AD\1235455SV.docx 13/16 PE691.289v02-00

SV

karriärutvecklingsmöjligheter, spelar en viktig roll för att hjälpa personer med 
funktionsnedsättning att få avlönad sysselsättning och behålla den.

40. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att arbetsmarknader och 
arbetsmiljöer är öppna, inkluderande och tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättningar, samt att stödja arbetsförmedlingar, att öka medvetenheten om 
inkluderande anställningsrutiner, att införa lämpliga incitament och stödåtgärder för 
företag, i synnerhet mikroföretag samt små och medelstora företag som anställer och 
utbildar personer med funktionsnedsättning samt att säkerställa att allmänna system för 
egenföretagande finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och stöder 
dem.

41. Europaparlamentet framhåller att inkluderande utbildnings- och 
yrkesutbildningsprogram är två av de viktigaste förutsättningarna för en mer 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att 
den kommande europeiska strategin för mikromeriter för livslångt lärande och 
anställbarhet är tillgänglig och inkluderande och ger en bild av hur förverkligandet av 
rätten till arbete ska stärkas bland personer med funktionsnedsättning. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att dra nytta av de möjligheter som den förbättrade 
ungdomsgarantin ger för sysselsättning, utbildning och praktik eller lärlingsutbildning 
för unga med funktionsnedsättning och säkerställa lika tillgång för personer med 
funktionsnedsättning, samt införa skräddarsydda strategier.

42. Europaparlamentet betonar att det behövs mera forskning och innovation på området 
teknik för tillgänglighet, för att arbetsmarknaden ska bli mer inkluderande för personer 
med funktionsnedsättning. Parlamentet betonar vikten av informations- och 
kommunikationsteknik för rörlighet, kommunikation och tillgång till offentliga tjänster 
för personer med funktionsnedsättning.

43. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utforska de möjligheter och den 
potential som digitaliseringen och digitala lösningar för med sig och erkänna värdet av 
tekniska hjälpmedel och anpassningsbar teknik för personer med funktionsnedsättning, 
med vederbörlig hänsyn till skydd av personuppgifter samt etiska aspekter. Parlamentet 
påminner om att potentialen avseende användning av digitala verktyg och tekniska 
hjälpmedel beror på vilka möjligheter personer med funktionsnedsättning har att 
utveckla sina digitala färdigheter. Parlamentet betonar att utveckling av nödvändig 
digital kompetens och AI-kunskaper kan ge utsatta grupper såsom personer med 
funktionsnedsättning fotfäste på arbetsmarknaden.

44. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna dels att garantera varje barn rätt och 
tillgång till inkluderande utbildning, dels att snabbt genomföra och använda 
tillbudsstående EU-medel till stöd för förverkligandet av den europeiska barngarantin. 
Parlamentet betonar vikten av tidigt, individanpassat och heltäckande stöd till barn med 
funktionsnedsättning och deras föräldrar och omsorgsgivare. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att särskilt uppmärksamma barn med funktionsnedsättning och 
särbehov inom utbildningen.

45. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra till anpassningar på 
arbetsplatser och vidta arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Parlamentet uppmanar 
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kommissionen att i den kommande strategiska EU-ramen för arbetsmiljö särskilt 
uppmärksamma arbetstagare med funktionsnedsättning och att fastställa ambitiösa mål. 

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att 
program och strategier för landsbygdsutveckling innehåller särskilda åtgärder för att nå 
ut till personer med funktionsnedsättning på landsbygden och involvera dem i 
utformningen och genomförandet av dessa program och strategier.

47. Europaparlamentet betonar att personer med funktionsnedsättning bör garanteras 
tillgång till hälso- och sjukvård och utbildning, även under kriser såsom covid-19-
pandemin, och att medlemsstaterna bör ta itu med alla former av diskriminering och 
utestängning på detta område.

48. Europaparlamentet beklagar att personer med funktionsnedsättning och deras 
stödnätverk inte fått vara med i de prioriterade grupperna i EU:s vaccinstrategi. 
Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att erbjuda personer med 
funktionsnedsättning och deras stödnätverk prioriterad åtkomst till vaccinering. 
Parlamentet kräver här att covid-19-vaccineringen måste bygga på fritt och informerat 
samtycke från personer med funktionsnedsättning och att oberoendet och 
rättskapaciteten hos personer med funktionsnedsättning, inbegripet personer med 
intellektuell funktionsnedsättning, personer med psykosocial funktionsnedsättning och 
autistiska personer, inte får undergrävas med åtgärder som anses ligga i allmänhetens 
intresse eller vidtas enbart för den berörda personens eget bästa.

49. Europaparlamentet uppmanar rådet att utan ytterligare dröjsmål bryta dödläget för det 
föreslagna övergripande antidiskrimineringsdirektivet och därmed utvidga EU:s skydd 
av personer med funktionsnedsättning så att det även omfattar andra områden än 
arbetslivet.

50. Europaparlamentet påminner om att EU:s nya plattform för personer med 
funktionsnedsättning måste anpassas till de riktlinjer som fastställs i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter.

51. Europaparlamentet efterlyser undersökningar på EU-nivå och nationell nivå av de 
oproportionerligt höga smitto- och dödstalen på grund av covid-19 i sjukhem, vårdhem 
och samt vid heldygnstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning och 
andra sociala tjänster, för att man ska kunna förstå orsakerna, fastställa vilka som bär 
ansvaret och vidta nödvändiga åtgärder för att inte sådant ska upprepas.

52. Europaparlamentet yrkar på att vaccineringsställena ska vara fysiskt tillgängliga och 
tillhandahålla personlig vägledning och hjälp till dem som behöver det. Parlamentet 
efterlyser kostnadsfria eller billiga program för tillgänglig transport, där det behövs.
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