
PR\1212534DA.docx PE657.235v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2020/2086(INI)

24.9.2020

UDKAST TIL BETÆNKNING
om gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og 
erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)
(2020/2086(INI))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Katrin Langensiepen



PE657.235v01-00 2/18 PR\1212534DA.docx

DA

PR_INI_ImplReport

INDHOLD

Side

BEGRUNDELSE – RESUMÉ AF FORHOLDENE OG KONKLUSIONER ..........................3

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................10



PR\1212534DA.docx 3/18 PE657.235v01-00

DA

BEGRUNDELSE – RESUMÉ AF FORHOLDENE OG KONKLUSIONER

At have et arbejde er afgørende i vores liv. Det er vigtigt for at engagere sig i menneskelige 
interaktioner, for at få de nødvendige økonomiske midler til at føre et lykkeligt og sundt liv, 
for at realisere vores menneskelige potentiale, for at blive en del af vores samfund. Men vi, 
personer med handicap, fratages systematisk vores "ret til at arbejde"1, der er en rettighed 
beskyttet af og fremmet i flere internationale menneskerettighedsdokumenter og EU's charter 
om grundlæggende rettigheder, og vi er udelukket fra arbejdsmarkedet. Overalt i Den 
Europæiske Union vil arbejdsgiverne ofte hellere betale en bøde end ansætte os. 

Der findes kun få officielle statistikker om personer med handicap, og de er for det meste ikke 
opdelt efter type handicap, race/etnisk oprindelse, seksuel orientering osv., og der er knap nok 
data om typen af beskæftigelse, som personer med handicap har adgang til, men vi ved dog, 
at: kun 50,6 % af personer med handicap er erhvervsaktive (48,3 % for kvinder og 53,3 % for 
mænd) mod 74,8 % for personer uden handicap2. De seneste offentliggjorte statistikker viser, 
at kun 20,7 % kvinder med handicap er fuldtidsbeskæftigede sammenlignet med 28,6 % 
mænd med handicap3. Disse tal viser imidlertid ikke, hvor mange mennesker der er 
beskæftiget på det åbne arbejdsmarked, og de medtager ikke personer med handicap, der bor 
på institution, og som på alle mulige måder er langt mindre tilbøjelige til at have et job eller 
blive optaget i fællesskabet. Du kan finde yderligere data nedenfor.

Det siger sig selv, at det ikke kun er på jobområdet, at vi, personer med handicap, udsættes for 
udbredt forskelsbehandling. Men det er helt sikkert et område, der – gennem sikring af lige 
rettigheder og muligheder – kunne medføre gennemgribende forandringer både for de berørte 
personer med handicap og for hele samfundet.

Vores samfund er ikke homogene. Vi er alle forskellige, både med hensyn til identitet, evner, 
viden og færdigheder, og i Den Europæiske Union, som bryster sig af at gå forrest i kampen 
for grundlæggende rettigheder, bør ligestilling og ikke-forskelsbehandling gælde alle, også 
personer med handicap, som selv er en heterogen gruppe af mennesker med flere 
sameksisterende identiteter og forskellige evner.

På trods af alle vores fælles værdier og traktater oplever vores mindretal, herunder personer 
med handicap, dog fortsat udbredt og systemisk berøvelse af deres rettigheder, lige fra 
uddannelse, adgang til retfærdighed, adgang til seksuelle og reproduktive 
sundhedsrettigheder, retten til at leve uafhængigt af andre og leve fri for vold og misbrug, til 
at have en passende levestandard og social beskyttelse osv. Det er på høje tid, at vi alle 
forstår, at vi alle har flere forskellige identiteter, at menneskerettighederne ikke er en gunst, 
som vi skal bede andre om, men at de er det absolutte minimum, som vi må tilstå hinanden. 
Vi er et mangfoldigt samfund, og mangfoldighed er en værdi og en styrke, der vil hjælpe os 
med at møde vores stadigt skiftende sæt af lokale og globale udfordringer. Vi, personer med 
handicap, er med alle vores talenter og færdigheder en af kilderne til denne mangfoldighed.

En af de mest fremherskende krænkelser af rettigheder, som vi, personer med handicap, 
oplever, er nægtelsen af at lade os deltage. Derfor har ordføreren i forbindelse med 

1 Artikel 15 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
2 EU SILC 2017.
3 Indeks for ligestilling mellem kønnene 2019.
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udarbejdelsen af denne betænkning anmodet om, at personer med handicap og deres 
repræsentative organisationer inddrages i en række drøftelser i juni og juli i år, og også i selve 
udarbejdelsen i august og september. Da vi desuden er overbevist om, at ikke blot 
udarbejdelsen af vores betænkning, men også slutresultatet, bør være mere tilgængeligt for 
personer med handicap, har vi også tilføjet en letlæselig del til vores betænkning. Vi står i 
gæld til Aurelie Baranger, Christian Takow, Helen Portal, Fanny Lamon og Soufiane El 
Amrani for deres udarbejdelse af den letlæselige version.

Ordføreren vil hermed gerne takke de kolleger, der har deltaget i vores interessenthøringer, 
nemlig 

 Aurelie Baranger og Christian Takow fra Autism-Europe 
 Claudia Rustige og Klaus Meyer zu Brickwedde fra Bundesarbeitsgemeinschaft 

Inklusionsfirmen 
 Lars Bosselmann og Antoine Fobe fra Den Europæiske Blindeunion 
 Marine Uldry og Haydn Hammersley fra Det Europæiske Handicapforum 
 Natasa Kokic og Frank Sioen fra European Network on Independent Living 
 Mark Wheatley og Jorge Crespo Garcia fra Den Europæiske Døveunion 
 Helen Portal fra Inclusion Europe 
 Renee Jopp og Hildur Onnudottir fra Den Internationale Forening for Spina Bifida og 

Hydrocephalus
 Laura Marchetti, Marie Fallon Kund og Jonas Bull fra Mental Health Europe. 

Takket være deling af deres viden og erfaring om de mest presserende problemer og 
udfordringer for personer med handicap og de krænkelser af rettighederne, som disse ofte 
støder på, omtale af god praksis og bæredygtige politikker, og forslag til ændringer, som de 
gerne så i forbindelse med EU's politikker og lovgivning, har vi fået et klarere billede af den 
beskæftigelsesrelaterede situation på gulvet og en mere omfattende liste over krav.

Ordføreren vil også gerne udtrykke sin tak og påskønnelse til dr. Jone Elizondo Urrestarazu, 
repræsentant for Equinet, som har givet os sin uvurderlige indsigt i de juridiske aspekter og 
værktøjer til at tackle den beskæftigelsesrelaterede forskelsbehandling, som personer med 
handicap udsættes for i EU's medlemsstater, og ligeledes to fremtrædende handicapadvokater 
fra den akademiske verden, professor Delia Ferri fra National University of Ireland Maynooth 
og professor Mark Priestley fra University of Leeds, som har været så venlige at dele deres 
ekspertise og forslag med os om beskyttelse af rettighederne for personer med handicap. 
Desuden vil ordføreren gerne takke det Europæiske Netværk Mod Racisme (ENAR), European 
Roma Grassroots Organisation (ERGO), ILGA-Europe og Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) for at have sendt os deres skriftlige 
indlæg, der fremhæver spørgsmål vedrørende intersektionel forskelsbehandling. Endelig er 
ordføreren taknemmelig for muligheden for at konsultere eksperter fra Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder i forbindelse med anvendelse og indsamling 
af ligestillingsdata.

Alle disse kolleger var enige med os i, at det at have et arbejde er afgørende i vores liv. Som 
nogle af dem formulerede det: "At have et tilfredsstillende arbejde er helt sikkert et af de mest 
kraftfulde udtryk for inklusion. Det er godt for såvel den person, der er ansat, som for 
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kollegerne, der ser inklusion ført ud i livet!"4 "Uddannelse og beskæftigelse er afgørende for 
at kunne leve selvstændigt."5 "Arbejde og beskæftigelse vil sige at være fuldgyldigt medlem 
af samfundet og at være kollega og ikke en modtager af ydelser. Folk definerer sig selv 
gennem arbejde og deres meningsfulde bidrag til arbejdslivet."6 "I en ideel verden ville 
arbejde og beskæftigelse betyde øget styrke, selvstændiggørelse og fuld inklusion i 
samfundet. Jeg mener, at det er det, vi skal stræbe efter."7

Det er ordførerens håb, at vi inden for en overskuelig fremtid vil kunne se fordelene ved at 
have inkluderende arbejdspladser og leve i et rummeligt samfund, og at vi i fællesskab vil 
leve op til vores officielle EU-motto "Forenet i mangfoldighed". Men der er stadig lang vej at 
gå. Vi håber, at I alle vil hjælpe os med at nå dette mål.

 Letlæselig version

Det er en betænkning fra Europa-Parlamentet.
Europa-Parlamentet er et sted, hvor der træffes vigtige beslutninger
i Den Europæiske Union.

Den Europæiske Union er en gruppe på 27 lande.
Vi kalder det EU.
De har sluttet sig sammen for at stå stærkere,
politisk og økonomisk.

EU laver love og iværksætter foranstaltninger om vigtige ting
for befolkningerne i disse lande.

Denne betænkning handler om den arbejdsmæssige
situation for personer med handicap.

Der er for mange personer med handicap,
der ikke har arbejde i Den Europæiske Union.
De bliver behandlet dårligere end andre
på grund af deres handicap.
Det kaldes forskelsbehandling.

Det betyder, at de ikke kan være en del af fællesskabet.
Det betyder, at de er fattigere.
Det betyder, at de ikke kan vise,
hvor dygtige og talentfulde de er.

4 Lars Bosselmann, Den Europæiske Blindeunion.
5 Senada Halilcevic, Inclusion Europe.
6 Claudia Rustige, Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e.V.
7 Marine Uldry, Det Europæiske Handicapforum.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/&psig=AOvVaw13hSEbF1MaQAaOmKhUysdm&ust=1597766570500000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnlbrOousCFQAAAAAdAAAAABAE
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Der er for mange personer med handicap,
der kun har arbejde på et beskyttet værksted.
Beskyttede værksteder er steder, hvor personer med handicap
bliver sat til at arbejde uden at møde andre mennesker. 
Det betyder, at de ikke har
kolleger uden handicap.
Det betyder, at de tjener færre penge
og har færre rettigheder
end personer uden handicap.

Handicappede kvinder har større problemer.
Det er sværere for kvinder med handicap at finde et arbejde
end for mænd med handicap.
Kvinder med handicap tjener færre penge
end mænd med handicap. 

Handicappede kvinder udsættes ofte
for seksuel chikane og misbrug.
Seksuel chikane er, når nogen
tvinger en anden person
til at tale om sex eller bede om seksuelle ting. 
Misbrug er, når nogen behandler dig dårligt. 

Personer med handicap kan også have problemer
med at finde og holde på et job,
hvis de er mørke i huden
eller fra en anden kultur. 
For eksempel er en handicappet roma
ofte fattigere end andre personer med handicap. 

Mennesker med handicap, der har en anden seksuel orientering,
er også udsat for mere forskelsbehandling.
De kan have sværere ved at finde et job,
og de kan blive behandlet dårligt på arbejdspladsen. 

Vi ønsker at ændre denne situation.
Vi har skrevet denne betænkning
med hjælp fra personer med handicap.
Vi kræver en masse for at få Europa forandret. 

Det er disse ændringer, vi ønsker: 

Vi ønsker en handicapkvote i EU. 
En kvote er, når et minimum af
personer med handicap arbejder i en virksomhed. 
Det betyder, at alle store virksomheder
skal beskæftige personer med handicap. 
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Vi ønsker, at virksomheder skal tilbyde rimelige tilpasninger. 
Det betyder, at virksomheder foretager ændringer,
så personer med handicap kan arbejde der.

Vi ønsker, at personer med handicap
får støtte til at finde et godt job. 
Vi ønsker, at personer med handicap
får støtte til at gøre deres arbejde godt. 
Vi ønsker, at disse støttepersoner
skal forblive hos personerne med handicap,
så længe de har brug for hjælp.

Vi ønsker, at personer med handicap ikke mister
deres handicapydelser, hvis de begynder at arbejde.
Handicapydelser er de penge, som en person med handicap
modtager fra staten på grund af sit handicap. 
Vi ønsker, at personer med handicap
får samme løn som personer uden handicap
for samme arbejde. 
Vi ønsker, at handicappede
kan føle sig trygge på deres arbejdsplads.

Vi ønsker et samfund,
hvor personer med handicap bidrager.
Det vil sige, at vi anerkender,
hvor dygtige og hårdtarbejdende de er.
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DEN BESKÆFTIGELSESMÆSSIGE SITUATION FOR PERSONER MED 
HANDICAP

I TAL

For at påvise de alvorlige følger af uligheden og forskelsbehandlingen af handicappede på 
arbejdsmarkedet har ordføreren til hensigt at henlede opmærksomheden på de seneste 
undersøgelsesresultater og forskningsresultater, som også afslører gruppens forskellighed og 
mangfoldighed: 

Arbejdsløshedstallet for personer med handicap (17,1 %) er næsten dobbelt så stort som for 
befolkningen i almindelighed (10,2 %)8, og arbejdsløsheden for personer med handicap varer 
længere end for personer uden handicap uanset kvalifikationer.

Arbejdsløsheden er højest blandt unge med handicap (aldersgruppen 16-24), hvor 24,9 % af 
disse er arbejdsløse i forhold til 16,6 % i befolkningen i almindelighed, hvilket er uløseligt 
forbundet med uddannelsesmuligheder.9

Kvinder med handicap, som udgør 16 % af den samlede population af kvinder, og 60 % af 
den samlede population af personer med handicap i EU, udsættes fortsat for multipel og 
intersektionel forskelsbehandling på alle livets områder. Kun 20,7 % kvinder med handicap er 
fuldtidsbeskæftigede sammenlignet med 28,6 % mænd med handicap10. Frekvensen af ikke-
erhvervsaktive blandt kvinder med handicap er over to tredjedele af den samlede population 
af kvinder i den erhvervsaktive alder (16-64 år).

Der er over 30 mio. blinde og svagtseende i hele Europa; den gennemsnitlige ledighed for 
denne gruppe er 75 % – og endnu højere for kvinder – hvilket fører til social udstødelse og 
fattigdom11.

Der er ca. en mio. brugere af tegnsprog for døve i EU og 51 mio. hørehæmmede, hvoraf 
mange også er tegnsprogsbrugere12 , hvis arbejdsløshed er underrapporteret og utilstrækkeligt 
undersøgt.

Der er ca. 7 mio. udviklingshæmmede personer i EU, for hvilke beskæftigelsesniveauet er 
rigtigt lavt.13

Skøn viser, at i hele Europa er kun ca. 10 % af personer inden for autismespektret i 
beskæftigelse, hovedsageligt i deltidsarbejde og lavtlønnede job, i underkvalificerede 
stillinger eller i beskyttede miljøer14.

29,5 % kvinder og 27,5 % mænd15 med handicap var truet af fattigdom og social udstødelse i 
EU i sammenlignet med 22,4 % af den samlede befolkning. Personer med handicap har større 
risiko for at blive berørt af fattigdom blandt personer i beskæftigelse end personer uden 

8 EU SILC 2017.
9 ANED 2019.
10 Indeks for ligestilling mellem kønnene 2019.
11 http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf. 
12 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_EN.html#def_1_15. 
13 Inclusion Europe.
14 https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf. 
15 EU-SILC 2018.

http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_EN.html#def_1_15
https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf
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handicap (11 % mod 9,1 %)16 på grund af de ekstra omkostninger i forbindelse med deres 
handicap, f.eks. sundhedspleje, logistisk og menneskelig støtte, fordi de tjener mindre end 
deres kolleger i et tilsvarende job og har mindre sandsynlighed for at blive forfremmet17 og på 
grund af tabet af deres handicapydelser, når de kommer i arbejde. Risikoen for fattigdom øges 
for dem, der har mere alvorlige handicap.

Et uforholdsmæssigt stort antal personer med handicap er hjemløse18 , og der er en øget risiko 
for, at personer med handicap bliver hjemløse19.

På grund af de kumulative virkninger af den intersektionelle forskelsbehandling antages 
romaer med handicap at møde flere barrierer, at opleve større arbejdsløshed, mere alvorlig 
fattigdom og mindre adgang til uddannelse og tjenesteydelser end deres ligemænd uden 
handicap.20

LGBTI-personer med handicap møder yderligere hindringer for beskæftigelsen. 16 % af 
dem melder om, at de nægtes job eller forfremmelser på grund af deres identitet, 
sammenlignet med 10 % for LGBTI-ansatte generelt; en ud af fire LGBTI-personer med 
handicap har været udsat for nedsættende bemærkninger, mobning og misbrug og er blevet 
udelukket uden samtykke.21

En nylig EU-dækkende undersøgelse af personer med handicap viser, at 96 % af dem finder, 
at der ikke er tilstrækkelig adgang til det åbne arbejdsmarked, eller at den kunne være 
bedre, og kun 10 % af dem finder, at den eksisterende lovgivning er tilstrækkelig til at 
beskytte personer med handicap mod forskelsbehandling på det åbne arbejdsmarked, og 18 % 
af dem var ikke klar over, at der findes en lovgivning i deres land, som kunne beskytte dem 
mod forskelsbehandling.22 

16 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf. 
17 https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-107-the-disability-pay-gap.pdf.
18 https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf. 
19 https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-
developments-policy-and-practice%E2%80%8B. 
20 https://www.ecmi.de/publications/studies/8-not-even-in-the-margins-where-are-roma-with-disabilities. 
21 https://www.stonewall.org.uk/system/files/lgbt_in_britain_work_report.pdf. 
22 Undersøgelsen blev foretaget af ENIL.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-107-the-disability-pay-gap.pdf
https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf
https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-practice%E2%80%8B
https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-practice%E2%80%8B
https://www.ecmi.de/publications/studies/8-not-even-in-the-margins-where-are-roma-with-disabilities
https://www.stonewall.org.uk/system/files/lgbt_in_britain_work_report.pdf
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's 
handicapkonvention (UNCRPD)
(2020/2086(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om den Europæiske Union (TEU), traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (chartret),

– der henviser til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) 
og dennes ikrafttræden i EU den 21. januar 2011 i henhold til Rådets afgørelse 
2010/48/EF af 26. november 2009 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af De 
Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder,

– der henviser til UNCRPD-komitéens generelle bemærkninger til gennemførelsen af 
UNCRPD, navnlig generel bemærkning nr. 2 (2014) af 22. maj 2014 om 
tilgængelighed, generel bemærkning nr. 3 (2016) af 26. august 2016 om kvinder og 
piger med handicap, generel bemærkning nr. 5 (2017) af 27. oktober 2017 om retten til 
et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet og generel bemærkning nr. 6 
(2018) af 26. april 2018 om lighed og ikke-diskrimination,

– der henviser til de afsluttende bemærkninger fra UNCRPD-komitéen af 2. oktober 2015 
om Den Europæiske Unions indledende rapport,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

– der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling (FN's 2030-dagsorden) og 
til verdensmålene for bæredygtig udvikling (SDG'erne),

– der henviser til FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder,

– der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder,

– der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen),

– der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder,

– der henviser til Europa 2020-målet vedrørende kampen mod fattigdom og social 
udstødelse,

– der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv 
(direktiv om ligebehandling på beskæftigelsesområdet),
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– der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (COM(2008)0426) og Parlamentets holdning hertil af 2. april 20091,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 
2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 af 17. april 2019 
om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester,

– der henviser til de forordninger, som fastlægger reglerne for EU's 
finansieringsprogrammer under den flerårige finansielle ramme, navnlig Den 
Europæiske Socialfond (ESF), ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (YEI), Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), Erasmusprogrammet og Fonden for Retfærdig 
Omstilling, som yder finansiel EU-bistand for at forbedre situationen for personer med 
handicap,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. november 2010 med titlen "Den 
europæiske handicapstrategi 2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer" 
(COM(2010)0636) (handicapstrategien),

– der henviser til arbejdsdokument af 2. februar 2017 fra Kommissionens tjenestegrene 
med titlen "Statusrapport om gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi (2010-
2020) (SWD(2017)0029),

– der henviser til Kommissionens henstilling af 22. juni 2018 om standarder for 
ligestillingsorganer2,

– der henviser til Kommissionens pilotprojekt fra 2013 om et EU-handicapkort,

– der henviser til sin beslutning af 8. juli 2020 om rettigheder for personer med 
intellektuelle funktionsnedsættelser og deres familier under covid-19-krisen3,

– der henviser til sin beslutning af 18. juni 2020 om europæisk handicapstrategi efter 
20204,

– der henviser til sin beslutning af 11. november 2018 om handicappede kvinders 
situation5,

– der henviser til sin beslutning af 30. november 2017 om gennemførelsen af den 

1 EUT C 137 E af 27.5.2010, s. 68.
2 EUT L 167 af 4.7.2018, s. 28.
3 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0183.
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0156.
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0484.
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europæiske handicapstrategi6, 

– der henviser til sin beslutning af 7. juli 2016 om gennemførelse af FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende 
bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap7, 

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2015 om den liste over problemområder, som 
FN's komité for rettigheder for personer med handicap har vedtaget i forbindelse med 
Den Europæiske Unions indledende rapport8,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2011 om mobilitet og integrering af 
personer med handicap og den europæiske handicapstrategi for 2010-20209,

– der henviser til sin beslutning af 6. maj 2009 om aktiv integration af mennesker, der er 
udstødt fra arbejdsmarkedet10,

– der henviser til sin beslutning af 17. juni 1988 om tegnsprog for døve11, af 18. 
november 1998 om tegnsprog12 og af 23. november 2016 om tegnsprog og 
professionelle tegnsprogstolke13,

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til 
bekæmpelse af covid‑19‑pandemien og dens konsekvenser14,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om situationen for grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union i 201715,

– der henviser til sin beslutning af 15. september 2016 om anvendelsen af Rådets direktiv 
2000/78/EF af 27. november 2000, der etablerer en generel ramme for ligebehandling 
med hensyn til beskæftigelse og erhverv16,

– der henviser til de relevante undersøgelser fra Temaafdeling A, navnlig undersøgelsen 
"Discrimination and Access to Employment for Female Workers with Disabilities" 
(diskrimination og adgang til beskæftigelse for kvindelige arbejdstagere med handicap) 
fra 2017 og undersøgelsen "Reasonable Accommodation and Sheltered Workshops for 
People with Disabilities: Cost and Returns of Investments" (rimelige tilpasninger og 
beskyttede værksteder for personer med handicap: omkostninger og afkast af 
investeringerne) fra 2015,

– der henviser til de relevante undersøgelser fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, 
navnlig vurderingerne af gennemførelse på europæisk plan fra 2016 med titlerne "EU 

6 EUT C 356 af 4.10.2018, s. 110.
7 EUT C 101 af 16.3.2018, s. 138.
8 EUT C 353 af 27.9.2016, s. 41.
9 EUT C 131 E af 8.5.2013, s. 9.
10 EUT C 212 E af 5.8.2010, s. 23.
11 EUT C 187 af 18.7.1988, s. 236.
12 EUT C 379 af 7.12.1998, s. 66.
13 EUT C 224 af 27.6.2018, s. 68.
14 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0054.
15 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0032.
16 EUT C 204 af 13.6.2018, s. 179.
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Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD)" (EU's gennemførelse af FN-konventionen om rettigheder for personer med 
handicap) og "The obligations of the EU public administration under the UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (forpligtelser i forbindelse med 
EU's offentlige administration i henhold til FN's konvention om rettigheder for personer 
med handicap),

– der henviser til den voksende mængde afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol 
vedrørende fortolkningen af direktiv 2000/78/EF,

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetninger for 2018 og 2019,

– -der henviser til Den Europæiske Ombudsmands strategiske undersøgelser af, hvordan 
Kommissionen sikrer, at personer med handicap kan tilgå dens websteder 
(OI/6/2017/EA), hvordan Kommissionen behandler personer med handicap under den 
fælles sygesikringsordning for EU-ansatte (OI/4/2016/EA) og afgørelsen i den fælles 
undersøgelse i sag 1337/2017/EA og 1338/2017/EA om tilgængeligheden for 
synshæmmede kandidater til udvælgelsesprocedurer for EU-tjenestemænd, organiseret 
af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor,

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands undersøgelse på eget initiativ 
vedrørende gennemførelse af EU's samhørighedspolitik i overensstemmelse med de 
grundlæggende rettigheder OI/8/2014/AN,

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om 
udformningen af EU's dagsorden for rettigheder for personer med handicap 2020-2030,

– der henviser til de tematiske rapporter fra Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder, herunder bulletinerne om covid-19-pandemien,

– der henviser til praksissamlingen vedrørende lighedsdata (Compendium of Practices on 
Equality Data) og de retningslinjer for forbedring af indsamlingen og anvendelsen af 
data om lighed (lighedsdataretningslinjerne), der er udarbejdet af undergruppen om 
lighedsdata fra EU's gruppe på højt plan om ikkediskrimination, lighed og 
mangfoldighed,

– der henviser til ligestillingsindekset fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem 
Mænd og Kvinder,

– der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne,

– der henviser til rapporter og anbefalinger fra repræsentative organisationer for personer 
med handicap, navnlig Autism-Europe, Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen, 
Den Europæiske Blindeunion, Det Europæiske Handicapforum, European Network on 
Independent Living, Den Europæiske Døveunion, Inclusion Europe, Den Internationale 
Forening for Spina Bifida og Hydrocephalus og Mental Health Europe samt EQUINET 
(det europæiske netværk for nationale ligestillingsorganer) og akademikere, der arbejder 
på rettigheder for personer med handicap,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i og bilag 3 
til afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for 
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tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

– der henviser til udtalelserne fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og Udvalget for 
Andragender,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A9-0000/2020),

A. der henviser til, at personer med handicap nægtes retten til at have et arbejde på lige fod 
med andre;

B. der henviser til, at personer med handicap møder forskelsbehandling i krydsfeltet 
mellem deres handicap og deres køn, race, etnicitet, alder, religion eller tro, seksuel 
orientering, migrationsstatus eller socioøkonomiske baggrund;

C. der henviser til, at FN's handicapkonvention (UNCRP) er bindende for EU, EU-
institutionerne og medlemsstaterne, som er direkte forpligtet til at gennemføre 
konventionens punkter fuldstændigt;

D. der henviser til, at anskuelsen af handicap fra en medicinsk synsvinkel ikke anerkendes 
i UNCRPD, hvorimod der er støtte til et menneskerettighedsbaseret fokus, hvad angår 
personer med handicap; der henviser til, at der i UNCRPD er krav om inkluderende 
ligestilling for personer med handicap;

E. der henviser til, at der i forbindelse med begrebet "rimelige tilpasninger" er fokus på en 
enkeltpersons specifikke behov, medens "positiv særbehandling" finder anvendelse på 
en hel gruppe af personer, som er i risiko for at rammes af forskelsbehandling; der 
henviser til, at begge tilgange er nødvendige for at sikre, at personer med handicap på 
lige vilkår kan udøve deres ret til at arbejde; der henviser til, at der mangler klare 
retningslinjer for rimelig tilpasning;

F. der henviser til, at direktivet om rammebestemmelser for ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse ("direktivet") kun delvist er i overensstemmelse med UNCRPD, eftersom 
det ikke anskuer handicap som et problem for de pågældendes menneskerettigheder, 
ikke har målsætninger vedrørende forskelsbehandling grundet flere samtidige 
drivfaktorer, ikke kræver vedtagelse af foranstaltninger om positiv særbehandling af 
medlemsstaterne, ikke omfatter alle livets aspekter, ikke bringer løsninger på 
udfordringerne for retten til bevægelsesfrihed, ikke indeholder krav om uafhængige 
overvågningsmekanismer, ikke indeholder bestemmelser om systemisk inddragelse af 
personer med handicap i overvågningen af direktivet og ikke indeholder en forpligtelse 
til indsamling af særskilte data;

G. der henviser til, at direktivet ikke indeholder juridisk krav om, at medlemsstaterne 
udpeger et ligestillingsorgan til indsatsen mod handicapbetinget forskelsbehandling; 

H. der henviser til, at der mangler officielle statistiske handicap-opdelte oplysninger; 

I. der henviser til, at kun 50,6 % af personerne med handicap er i beskæftigelse i 
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sammenligning 74,8 % af personer uden handicap17; der henviser til, at personer med 
handicap, der bor på institutioner, eller som anses for ikke at være i stand til at arbejde, 
ikke tæller med i statistikkerne18; der henviser til, at ovennævnte tal ikke indeholder 
oplysninger om typen eller kvaliteten af en beskæftigelse eller omstændighederne ved 
den; der henviser til, at personer med handicap er en forskelligartet gruppe og ofte af 
flere årsager udsættes for forskelsbehandling, hvis kumulerede virkninger har konkrete 
konsekvenser for beskæftigelsen;

J. der henviser til, at personer med handicap i adskillige medlemsstater i overvejende grad 
er beskæftiget i beskyttede værksteder, i særlige miljøer, hvor de pågældende ofte ikke 
har medarbejderstatus, arbejdstagerrettigheder eller en garanteret mindsteløn, hvilket er 
en overtrædelse af principperne i FN's handicapkonvention;

K. der henviser til, at 29,5 % af kvinderne og 27,5 % af mændene19 blandt personer med 
handicap risikerer fattigdom og social eksklusion i EU; der henviser til, at det er mere 
sandsynligt, at personer med handicap er arbejdende fattige, end det er for personer 
uden handicap (11 % mod 9,1 %), som følge af de ekstra omkostninger, handicappet 
indebærer, de pågældendes tab af handicapbetingede ydelser fra det øjeblik, de er 
kommet i arbejde, og den omstændighed, at de tjener minder end kollegerne med 
samme stilling, og at det er mindre sandsynligt, at de forfremmes;

L. der henviser til, at chikane på arbejdspladsen er en hæmsko for adgangen til 
beskæftigelse, især for kvinder med handicap;

M. der henviser til, at beskæftigelsesrelateret forskelsbehandling over for personer med 
handicap er forbundet med fraværet af inkluderende uddannelser og erhvervsfaglige 
uddannelser, forskelsbehandling på boligområdet og inden for sundhed samt manglende 
tilgængelighed; 

N. der henviser til, at tilgængelighed på arbejdspladserne og i forbindelse med transport og 
støtteydelser er afgørende for, at personer med handicap kan nyde retten til at arbejde;

O. der henviser til, at de forskellige definitioner af handicap, de forskellige metoder til 
vurdering og klassificering af handicap, som anvendes rundt om i de forskellige 
medlemsstater, og fraværet af gensidig anerkendelse af handicapstatus står i vejen for 
friheden til bevægelse inden for EU for personer med handicap;

1. opfordrer EU's institutioner og medlemsstaterne til på ny at bekræfte deres vilje til at 
skabe inkluderende ligestilling for personer med handicap, til at gennemføre UNCRPD 
fuldstændigt og at optrappe indsatsen for at skabe et inkluderende, tilgængeligt og ikke-
diskriminerende arbejdsmarked i EU for personer med handicap og for alle;

For inkluderende og tilgængelige arbejdspladser

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage universelle designstandarder 
og retningslinjer for tilgængeligheden, hvad angår miljøer, programmer, tjenesteydelser 

17 EU's statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) 2017.
18 Ibid.
19 EU's statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) 2018.
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og produkter;

3. opfordrer medlemsstaterne til at sikre rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for 
personer med handicap og til at yde relevant uddannelse i tilgængelige formater for 
arbejdsgivere og personer med handicap; opfordrer Kommissionen til at udarbejde klare 
EU-retningslinjer for rimelig tilpasning med specificering af, i hvilke formater 
tilpasninger kan forekomme i henhold til en persons individuelle behov, således at 
direktivets artikel 5 kan gennemføres effektivt i de nationale lovgivninger; opfordrer 
Kommissionen til om nødvendigt at indlede overtrædelsesprocedurer;

4. opfordrer medlemsstaterne til at anvende obligatoriske kvoter for mangfoldighed på 
arbejdspladsen med sanktioner for manglende overholdelse, herunder bøder, hvorfra 
indtægterne investeres i inkluderende uddannelses- og beskæftigelsesprogrammer for 
personer med handicap; opfordrer medlemsstaterne til desuden at gennemføre 
obligatoriske årlige diversitetsplaner med målsætninger og regelmæssig evaluering og at 
støtte arbejdsgivere i at rekruttere personer med handicap, f.eks. ved at oprette en liste 
med frivillige ansøgere med handicap, som ansøgere kan ansættes fra; opfordrer 
medlemsstaterne til at tilvejebringe oplysning om gældende regler;

5. opfordrer EU-institutionerne til at gå forrest som rollemodel og fastsætte 
diversitetskvoter, udvikle interne retningslinjer for rimelig tilpasning, sikre fuld 
tilgængelighed i forbindelse med rekrutteringsprocessen og på arbejdspladsen og 
ansætte personer med handicap på alle niveauer; opfordrer medlemsstaterne til at gøre 
det samme i de offentlige forvaltninger;

6. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage inkluderende beskæftigelsespolitikker, til at 
anvende skattemæssige incitamenter og andre finansielle støtteforanstaltninger møntet 
på virksomheder, der ansætter personer med handicap, til at støtte inkluderende 
virksomheder gennem offentlige indkøb og at hjælpe virksomhederne ved at tilbyde 
målrettede foranstaltninger med positiv særbehandling for at imødegå, at den enkelte er 
ringere stillet i de forskellige sektorer; 

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigst muligt – og med inddragelse af 
personer med handicap – at træffe foranstaltninger til vurdering af de vigtigste 
udviklingstendenser for de fremtidige arbejdsudsigter for personer med handicap og at 
kortlægge og iværksætte relevante inklusionsinitiativer med sigte på livslang læring og 
færdighedsudvikling for personer med handicap fra ganske tidligt i livet;

8. opfordrer medlemsstaterne til at øge deres kapacitet på de offentlige 
arbejdsformidlingskontorer og skabe et netværk af inkluderende virksomheder, oprette 
en frivillig liste med jobsøgende personer med handicap og at ansætte 
jobtræningskonsulenter, der kan levere individuelle behovsvurderinger og støtte til 
personer med handicap, samt jobformidlere til at bistå personer med handicap på det 
åbne arbejdsmarked;

9. opfordrer medlemsstaterne til – med inddragelse af personer med handicap – at 
understøtte undervisning vedrørende universel udformning, rimelig tilpasning og 
diversitet på arbejdspladsen møntet på universitetsstuderende og til at fremme 
uddannelsen af jobvejledere, rekrutteringsmedarbejdere og diversitetskonsulenter med 
fokus på de særlige omstændigheder omkring forskellige handicap;
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10. opfordrer medlemsstaterne til at vurdere, hvor effektive eksisterende beskyttede 
værksteder er med hensyn til at give personer med handicap færdigheder, således at 
disse kan opnå beskæftigelse på det åbne arbejdsmarked; opfordrer desuden 
medlemsstaterne til at sikre, at værkstederne er bundet af rammelove, der omfatter 
social sikkerhed, mindstelønninger og ikke-forskelsbehandling, og til at udfase 
værkstederne; opfordrer Kommissionen til at holde øje med processen;

For arbejdspladser uden forskelsbehandling

11. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til, i tilgængelige formater 
og ved hjælp af tegnsprog, at iværksætte oplysningskampagner om bidragene fra 
personer med handicap med henblik på at udrydde eksisterende stigmatisering og 
fordomme over for personer med handicap og bekæmpe chikane og udnyttelse; 

12. opfordrer medlemsstaterne til at træffe aktive foranstaltninger til sikring af, at ikke-
forskelsbehandling bliver et vilkår for alle, at sørge for rimelig tilpasning i alle 
arbejdsfaser og at sikre, at personer med handicap kan udøve deres arbejds- og 
fagforeningsrettigheder på lige fod, og at de pågældende beskyttes mod vold og 
chikane, herunder sexchikane; opfordrer EU-institutionerne til at træffe de samme 
foranstaltninger;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at imødegå de eksisterende køns-, 
handicap- og etnicitetsbaserede lønforskelle ved at bekæmpe løndiskrimination og 
risikoen for, at arbejdstagere, som af flere årsager er udsat for forskelsbehandling, bliver 
arbejdende fattige;

14. opfordrer medlemsstaterne til ikke, når personer med handicap kommer ind på 
arbejdsmarkedet, eller når deres indkomst når et vist niveau, at fratage de pågældende 
deres handicapydelser, som dækker deres handicaprelaterede ekstraomkostninger;

15. opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til bindende lovgivning om standarder 
for ligestillingsorganer og derved give organerne et stærkere mandat til at sikre 
ligebehandling af personer med handicap;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at harmonisere definitionen af 
handicap og at sikre gensidig anerkendelse af handicapstatus i alle medlemsstaterne for 
at sikre den fri bevægelighed for personer med handicap, og at de pågældende nyder 
deres rettigheder som EU-borgere;

17. opfordrer Kommissionen til at udstrække anvendelsen af EU-handicapkortet til alle 
medlemsstaterne og til at udvide anvendelsesområdet, så kortet kan anvendes til 
anerkendelse af en persons handicapstatus og give den pågældende adgang til ydelser i 
hele EU;

Yderligere målrettede foranstaltninger og standardisering af rettigheder for personer med 
handicap

18. opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på, at EU's handicapstrategi for 
beskæftigelse i perioden efter 2020 dækker alle bestemmelserne i FN's 
handicapkonvention, at fastsætte bindende mål med hensyn til diversitet på 
arbejdspladsen, at imødegå forskelsbehandling, som er motiveret af flere forskellige 
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årsager, og at overvåge strategiens effektivitet og inddrage personer med handicap i 
forbindelse hermed; opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til løsning af 
covid-19-relaterede udfordringer og rettighedskrænkelser, der berører personer med 
handicap;

19. opfordrer til indsamling af handicaprelaterede data i hele EU med en 
menneskerettighedsbaseret tilgang, opdelt efter køn, alder, handicaptype, race/etnisk 
oprindelse, seksuel orientering osv., herunder personer med handicap, som indtil nu 
ikke har indgået i det statistiske materiale;

20. opfordrer alle EU-institutionerne og medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med 
personer med handicap og disses repræsentative organisationer og at sikre 
tilgængelighed, og at de deltager på meningsfuld vis i alle faser af relevant lovgivning 
og relevante programmer, herunder de etablerede;

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre rettigheder for personer med 
handicap til standard i alle beskæftigelsesrelaterede forslag;

22. opfordrer Kommissionen, navnlig taskforcen for ligestilling, og medlemsstaterne til en 
systematisk indførelse af rettighederne for personer med handicap som standard med 
særligt fokus omkring personer, der af flere årsager udsættes for forskelsbehandling; 

23. opfordrer Rådet til at vedtage forslaget til det horisontale direktiv om ikke-
forskelsbehandling og derved udvide beskyttelsen af personer med handicap, som ikke 
er i arbejde; 

24. opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU-finansiering bliver tildelt under overholdelse 
af EU's og internationale standarder for menneskerettigheder og ikke vil støtte nogen 
former for foranstaltninger og programmer, som bidrager til skelnen og frasortering af 
personer; opfordrer desuden Kommissionen til at sørge for, at EU-finansierede 
foranstaltninger når ud til personer med handicap og til at sikre, at de pågældende 
inddrages aktivt;

°

° °

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


