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MOTIVERING – BAKGRUND OCH SLUTSATSER

Att ha ett jobb är avgörande i våra liv. Det är av avgörande betydelse för mänsklig interaktion, 
för att få de ekonomiska medel som krävs för att leva ett lyckligt och hälsosamt liv, för att 
förverkliga vår mänskliga potential och för att bli en del av vårt samhälle. Vi, det vill säga 
personer med funktionsnedsättning, berövas dock systematiskt vår ”rätt att arbeta”1, en rätt 
som skyddas och främjas av flera internationella dokument om mänskliga rättigheter och av 
EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, och vi är utestängda från arbetsmarknaden. 
I hela Europeiska unionen betalar arbetsgivare ofta hellre böter än anställer oss. 

Den officiella statistiken över funktionsnedsättningar är knapphändig och oftast inte uppdelad 
på typ av funktionsnedsättning, ras/etniskt ursprung, sexuell läggning osv., och det finns 
knappt några uppgifter om den typ av anställningar som personer med funktionsnedsättning 
har tillgång till, men vi vet ändå detta: endast 50,6 procent av alla personer med 
funktionsnedsättning har ett arbete (48,3 procent av kvinnorna och 53,3 procent av männen), 
jämfört med 74,8 procent av alla personer utan funktionsnedsättning2. Den senaste 
tillgängliga statistiken visar att endast 20,7 procent av alla kvinnor med funktionsnedsättning 
är heltidssysselsatta, jämfört med 28,6 procent av alla män med funktionsnedsättning3. Dessa 
siffror visar dock inte hur många som är anställda på den öppna arbetsmarknaden och 
omfattar inte personer med funktionsnedsättning som bor på institutioner, som betydligt oftare 
inte har något jobb eller deltar i samhället på något sätt. Du hittar mer information nedan.

Självklart är arbetslivet inte det enda området där diskrimineringen mot oss, personer med 
funktionsnedsättning, är utbredd. Det är dock definitivt ett område som – genom att lika 
rättigheter och möjligheter garanteras – skulle kunna leda till omvälvande förändringar för 
både personer med funktionsnedsättning och för hela samhället.

Våra samhällen är inte homogena. Vi har alla olika identiteter, förmågor, kunskaper och 
färdigheter, och i Europeiska unionen, som sätter sin stolthet i att leda kampen för 
grundläggande rättigheter, bör jämlikhet och icke-diskriminering säkerställas för alla, även 
personer med funktionsnedsättning, som i sin tur också är en heterogen grupp människor med 
flera samexisterande identiteter och förmågor.

Trots alla våra gemensamt överenskomna värden och fördrag utsätts dock våra minoriteter, 
inbegripet personer med funktionsnedsättning, fortfarande för ett utbrett och systematiskt 
berövande av sina rättigheter, från utbildning och tillgång till rättslig prövning och sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter till rätten till ett oberoende liv och ett liv fritt från våld och 
övergrepp, rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, rätten till socialt skydd osv. Det är 
hög tid att alla förstår att vi alla har flera/intersektionella identiteter och att mänskliga 
rättigheter inte är en tjänst vi borde be andra om utan att de är det allra minsta vi måste ge 
varandra. Vi är ett mångfaldigt samhälle, och mångfald är ett värde och en styrka som 
kommer att hjälpa oss att hantera de ständigt föränderliga lokala och globala utmaningarna. 
Vi, personer med funktionsnedsättning, med alla våra talanger och färdigheter, är en av 
källorna till denna mångfald.

1 Artikel 15 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
2 EU-Silc 2017.
3 Jämställdhetsindex 2019.
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En av de mest utbredda kränkningarna av rättigheter som vi personer med 
funktionsnedsättning utsätts för är att vi förnekas vårt deltagande. Vid utarbetandet av detta 
betänkande har föredraganden därför bett om synpunkter från personer med 
funktionsnedsättning och organisationer som företräder dem genom en rad diskussioner i juni 
och juli i år samt under själva utarbetandeprocessen i augusti och september. Eftersom 
föredraganden är fast övertygad om att inte bara utarbetandet av detta betänkande utan även 
slutresultatet bör vara mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning har dessutom en 
lättläst del lagts till i betänkandet. Föredraganden är tacksam mot Aurelie Baranger, Christian 
Takow, Helen Portal, Fanny Lamon och Soufiane El Amrani för att ha utarbetat den lättlästa 
versionen.

Föredraganden vill härmed uttrycka sin tacksamhet mot de kollegor som deltog i våra samråd 
med berörda parter, nämligen 

 Aurelie Baranger och Christian Takow från Autism-Europe, 
 Claudia Rustige och Klaus Meyer zu Brickwedde från Bundesarbeitsgemeinschaft 

Inklusionsfirmen, 
 Lars Bosselmann och Antoine Fobe från den europeiska sammanslutningen för 

synskadade, 
 Marine Uldry och Haydn Hammersley från Europeiskt handikappforum, 
 Natasa Kokic och Frank Sioen från European Network on Independent Living 

(det europeiska nätverket för ett oberoende liv), 
 Mark Wheatley och Jorge Crespo Garcia från Europeiska unionen för döva, 
 Helen Portal från Inclusion Europe, 
 Renee Jopp och Hildur Onnudottir från International Federation for Spina Bifida and 

Hydrocephalus (Internationella federationen för spina bifida och hydrocefalus), och
 Laura Marchetti, Marie Fallon Kund och Jonas Bull från Mental Health Europe. 

Tack vare att de har delat med sig av sina kunskaper om och erfarenheter av de mest 
angelägna problemen och utmaningarna för personer med funktionsnedsättning och de 
kränkningar av rättigheter som de ofta möter, att de tagit upp god praxis och hållbar politik 
och att de föreslagit de förändringar de skulle vilja se när det gäller EU:s politik och 
lagstiftning har vi lyckats få en tydligare bild av hur sysselsättningssituationen ser ut i 
verkligheten och sammanställa en mer omfattande lista med krav.

Föredraganden vill också uttrycka sin tacksamhet och uppskattning till Jone Elizondo 
Urrestarazu, Equinets företrädare, som har gett oss sin ovärderliga insikt i de rättsliga 
aspekterna och verktygen för att hantera arbetslivsrelaterad diskriminering som personer med 
funktionsnedsättning utsätts för i EU:s medlemsstater, och till två framstående jurister från 
den akademiska världen som är specialiserade på funktionsnedsättning, Delia Ferri från 
National University of Ireland Maynooth och Mark Priestley från University of Leeds, som 
vänligt nog har delat med sig av sin expertis och sina förslag om skydd av rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Föredraganden vill dessutom tacka Europeiska 
antirasistiska nätverket (ENAR), European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network 
(nätverket för romska gräsrotsorganisationer i Europa), ILGA-Europe och plattformen för 
internationellt samarbete om papperslösa migranter (PICUM) för att de skickat in skriftliga 
bidrag som lyfter fram frågor om diskriminering på flera grunder. Slutligen är föredraganden 
tacksam för möjligheten att samråda med experter från Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter om användning och insamling av jämlikhetsdata.
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Alla dessa kollegor håller med om att det är avgörande i våra liv att ha ett jobb. Några av dem 
uttryckte det så här: ”Att ha ett meningsfullt jobb är definitivt ett av de mest kraftfulla 
uttrycken för inkludering. Det är bra både för den som är anställd och för kollegorna, som får 
se inkludering i praktiken!”4; ”Utbildning och sysselsättning är avgörande för ett oberoende 
liv.”5; ”Arbete och sysselsättning betyder att man är en fullvärdig medlem i samhället och att 
man är en kollega, inte en förmånsmottagare. Människor definierar sig själva genom sitt 
arbete och genom att bidra till arbetslivet på ett meningsfullt sätt.”6; ”I en idealisk värld skulle 
arbete och sysselsättning innebära egenmakt, oberoende och fullständig delaktighet i 
samhället. Jag tror att det är detta vi måste sträva efter.”7

Föredraganden hoppas att vi inom en överskådlig framtid kommer att kunna se fördelarna 
med att ha inkluderande arbetsplatser och leva i ett inkluderande samhälle och att vi 
tillsammans kommer att leva upp till vårt officiella EU-motto ”Förenade i mångfalden”. Vi 
har dock fortfarande långt kvar att gå. Vi hoppas att ni alla vill hjälpa oss att uppnå detta mål.

 Lättläst version

Det här är ett betänkande från Europaparlamentet.
Europaparlamentet är en plats där viktiga beslut
om Europeiska unionen fattas.

Europeiska unionen är en grupp med 27 länder.
Vi kallar den EU.
Länderna har gått samman för att
bli politiskt och ekonomiskt starkare.

EU skapar lagar om och tar itu med saker
som är viktiga för människorna i de länderna.

Det här betänkandet handlar om arbetssituationen
för personer med funktionsnedsättning.

Alltför många personer med funktionsnedsättning
i Europeiska unionen har inte något jobb.
De behandlas sämre än andra
på grund av sin funktionsnedsättning.
Det kallas diskriminering.

Det betyder att de inte kan vara en del av samhället.
Det betyder att de är fattigare.
Det betyder att de inte kan visa

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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hur begåvade och skickliga de är.

Alltför många personer med funktionsnedsättning
i Europeiska unionen arbetar bara i en skyddad verkstad.
Skyddade verkstäder är platser där personer med funktionsnedsättning
separeras från andra personer för att arbeta. 
Det betyder att de inte har några
kollegor utan funktionsnedsättning.
Det betyder att de tjänar mindre pengar
och har färre rättigheter
än personer utan funktionsnedsättning.

Kvinnor med funktionsnedsättning har större problem.
Det är svårare för kvinnor med funktionsnedsättning att hitta ett jobb
än det är för män med funktionsnedsättning.
Kvinnor med funktionsnedsättning tjänar mindre pengar
än män med funktionsnedsättning 

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts ofta
för sexuella trakasserier och övergrepp.
Sexuella trakasserier är när någon
tvingar en annan person
att prata om sex eller ber om sexuella saker. 
Övergrepp är när någon behandlar dig illa. 

Personer med funktionsnedsättning kan också ha svårt
att hitta och behålla ett jobb
om de är färgade personer
eller från en annan kultur. 
En romsk person med funktionsnedsättning
är till exempel ofta fattigare än andra personer med funktionsnedsättning. 

Personer med funktionsnedsättning med en annan sexuell läggning
utsätts också för mer diskriminering.
Det kan vara svårare för dem att hitta ett jobb
och de kan behandlas illa på jobbet. 

Vi vill förändra den här situationen.
Vi har skrivit det här betänkandet
med hjälp från personer med funktionsnedsättning.
Vi kräver att många saker ska förändras i Europa. 

4 Lars Bosselmann, den europeiska sammanslutningen för synskadade.
5 Senada Halilcevic, Inclusion Europe.
6 Claudia Rustige, Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e.V.
7 Marine Uldry, Europeiskt handikappforum.
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Det här är det vi vill förändra: 

Vi vill ha en funktionsnedsättningskvot i Europeiska unionen. 
En kvot är när ett minsta antal
personer med funktionsnedsättning jobbar på ett företag. 
Det betyder att alla stora företag
måste anställa personer med funktionsnedsättning. 

Vi vill att företagen ska erbjuda skälig anpassning. 
Det betyder att företagen gör förändringar
så att personer med funktionsnedsättning kan jobba där.

Vi vill att personer med funktionsnedsättning
ska få stöd så att de kan hitta ett bra jobb. 
Vi vill att personer med funktionsnedsättning
ska få stöd så att de kan utföra sitt arbete väl. 
Vi vill att dessa stödpersoner
stannar med personerna med funktionsnedsättning
så länge som de behöver hjälp.

Vi vill att personer med funktionsnedsättning
inte förlorar sina förmåner om de börjar arbeta.
Förmåner är pengar som en person med funktionsnedsättning
får från staten på grund av funktionsnedsättningen. 
Vi vill att personer med funktionsnedsättning
ska få lika mycket betalt som personer utan funktionsnedsättning
för samma arbete. 
Vi vill att personer med funktionsnedsättning
känner sig säkra på sin arbetsplats.

Vi vill ha ett samhälle
där personer med funktionsnedsättning gör nytta.
Det betyder att vi erkänner
hur begåvade de är och hur hårt de arbetar.
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SYSSELSÄTTNINGSSITUATIONEN FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING I SIFFROR

För att visa på de allvarliga effekterna av ojämlikhet och diskriminering mot personer med 
funktionsnedsättning på arbetsmarknaden har föredraganden för avsikt att uppmärksamma de 
senaste tillgängliga resultaten från studier och forskning, som även visar heterogeniteten och 
mångfalden inom gruppen: 

Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning (17,1 procent) är nästan dubbelt så 
hög som bland befolkningen i stort (10,2 procent)8, och personer med funktionsnedsättning är 
arbetslösa längre än personer utan funktionsnedsättning, oavsett kvalifikationer.

Arbetslösheten är högst bland unga personer med funktionsnedsättning (åldersgruppen 
16−24 år), då 24,9 procent av dem är arbetslösa, jämfört med 16,6 procent i befolkningen i 
stort, vilket är direkt kopplat till utbildningsmöjligheter.9

Kvinnor med funktionsnedsättning, som utgör 16 procent av det totala antalet kvinnor och 
60 procent av det totala antalet personer med funktionsnedsättning i EU, utsätts fortfarande 
för diskriminering på flera grunder och intersektionell diskriminering på alla områden i livet. 
Endast 20,7 procent av kvinnorna med funktionsnedsättning är heltidsanställda, jämfört med 
28,6 procent bland männen med funktionsnedsättning10. Andelen kvinnor med 
funktionsnedsättning som står utanför arbetskraften är över två tredjedelar av det totala antalet 
kvinnor i arbetsför ålder (16–64 år).

Det finns över 30 miljoner blinda och synsvaga personer i Europa. Den genomsnittliga 
arbetslösheten bland dem är 75 procent – och ännu högre bland kvinnor – vilket leder till 
social utestängning och fattigdom11.

Det finns omkring en miljon döva teckenspråkanvändare i EU och 51 miljoner personer 
med nedsatt hörsel, varav många också är använder teckenspråk12, vars arbetslöshet är 
underrapporterad och dåligt efterforskad.

Det finns omkring sju miljoner personer med intellektuell funktionsnedsättning i EU, vars 
sysselsättningsnivå är mycket låg.13

Uppskattningar visar att endast omkring 10 procent av alla personer med 
autismspektrumtillstånd i hela Europa är anställda, ofta på deltidsarbeten eller lågavlönade 
arbeten, på lågkvalificerade positioner eller i skyddade miljöer14.

29,5 procent av alla kvinnor med funktionsnedsättning och 27,5 procent av alla män med 
funktionsnedsättning15 löper risk att drabbas av fattigdom och social utestängning i EU, 

8 EU-Silc 2017.
9 ANED 2019.
10 Jämställdhetsindex 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_SV.html. 
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_SV.html#def_1_15
https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf
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jämfört med 22,4% av den totala befolkningen. Förvärvsarbetande med 
funktionsnedsättning löper större risk att drabbas av fattigdom än förvärvsarbetande utan 
funktionsnedsättning (11 procent jämfört med 9,1 procent)16 på grund av merkostnaden för 
deras funktionsnedsättning, på grund av att de tjänar mindre än sina kollegor med 
motsvarande tjänst och att de befordras mer sällan17 samt på grund av förlusten av 
funktionsnedsättningsbidrag då de förvärvsarbetar. Risken för fattigdom är högre för dem som 
uppger att de har allvarligare funktionsnedsättningar.

Ett oproportionerligt stort antal personer med funktionsnedsättning är hemlösa18, och 
personer med funktionsnedsättning löper större risk att bli hemlösa19.

På grund av de kumulativa effekterna av diskriminering på flera grunder förväntas romska 
personer med funktionsnedsättning möta fler hinder, uppleva större arbetslöshet, 
allvarligare fattigdom och mindre tillgång till utbildning och tjänster än sina jämlikar utan 
funktionsnedsättning.20

Hbti-personer med funktionsnedsättning möter fler hinder i arbetslivet; 16 procent av dem 
rapporterar att de har nekats arbeten eller befordringar på grund av sin identitet, jämfört med 
10 procent för anställda hbti-personer i allmänhet. En av fyra hbti-personer med 
funktionsnedsättning har utsatts för nedsättande kommentarer, mobbning och övergrepp och 
har fått sin sexualitet avslöjad utan sitt samtycke.21

En aktuell EU-omfattande undersökning med personer med funktionsnedsättning visar att 
96 procent av dem anser att det inte finns tillräcklig tillgång till den öppna 
arbetsmarknaden eller att tillgången måste förbättras, att bara 10 procent av dem anser att 
den befintliga lagstiftningen är tillräcklig för att skydda personer med funktionsnedsättning 
mot diskriminering på den öppna arbetsmarknaden och att 18 procent av dem inte var 
medvetna om någon lagstiftning i deras land som skyddar dem mot diskriminering.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 Undersökningen genomfördes av det europeiska nätverket för ett oberoende liv.

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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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförandet av rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling i arbetslivet i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning
(2020/2086(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna (stadgan),

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som trädde i kraft i EU den 21 januari 2011 i enlighet med rådets 
beslut 2010/48/EG av den 26 november 2009 om ingående från Europeiska 
gemenskapens sida av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning,

– med beaktande av de allmänna kommentarerna från FN:s kommitté för konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om genomförandet av den, i 
synnerhet den allmänna kommentaren nr 2 (2014) om tillgänglighet, den allmänna 
kommentaren nr 3 (2016) av den 26 augusti 2016 om kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning, den allmänna kommentaren nr 5 (2017) av den 27 oktober 2017 
om rätten att leva självständigt och att delta i samhället. samt den allmänna 
kommentaren nr 6 (2018) av den 26 april 2018 om jämlikhet och icke-diskriminering,

– med beaktande av de avslutande kommentarerna från FN:s kommitté för konventionen 
av den 2 oktober 2015 om Europeiska unionens inledande rapport,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av Agenda 2030 för hållbar utveckling (FN:s agenda 2030 ) och dess 
mål för hållbar utveckling,

– med beaktande av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor,

– med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna,

– med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen),

– med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter,

– med beaktande av Europa 2020-målet som rör kampen mot fattigdom och social 
utestängning,
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– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande 
av en allmän ram för likabehandling (direktivet om likabehandling i arbetslivet),

– med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet 
av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung,

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om genomförande av 
principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (COM(2008)0426) och parlamentets 
ståndpunkt av den 2 april 2009 om detta förslag1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 
den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser 
och mobila applikationer, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av 
den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster,

– med beaktande av förordningar som fastställer allmänna bestämmelser för EU:s 
finansieringsprogram inom den fleråriga budgetramen, särskilt Europeiska socialfonden 
(ESF), sysselsättningsinitiativet för unga, Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), 
Erasmusprogrammet och Fonden för en rättvis omställning, som ger ekonomiskt stöd 
från EU för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 november 2010 EU:s 
handikappstrategi 2010–2020 Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU 
(COM(2010)0636) (handikappstrategi),

– med beaktande av arbetsdokumentet av den 2 februari 2017 från kommissionens 
avdelningar med en lägesrapport för genomförandet av EU:s handikappstrategi 
2010−2020 (SWD(2017)0029),

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 22 juni 2018 om standarder 
för jämlikhetsorgan2,

– med beaktande av kommissionens pilotprojekt från 2013 om ett EU-intyg om 
funktionsnedsättning,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juli 2020 om rättigheter för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer under covid-19-krisen3,

– med beaktande av sin resolution av den 18 juni 2020 om EU:s handikappstrategi efter 
20204,

1 EUT C 137E, 27.5.2010, s. 68.
2 EUT L 167 , 4.7.2018, s. 28.
3 Antagna texter, P9_TA(2020)0183.
4 Antagna texter, P9_TA(2020)0156.
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– med beaktande av sin resolution av den 11 november 2018 om situationen för kvinnor 
med funktionsnedsättning5,

– med beaktande av sin resolution av den 30 november 2017 om genomförandet av EU:s 
handikappstrategi6, 

– med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2016 om genomförandet av FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt 
beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen7, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2015 om den förteckning över frågor 
som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har antagit i 
samband med Europeiska unionens inledande rapport8,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering av 
personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–20209,

– med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2009 om aktiv inkludering av människor 
som är utestängda från arbetsmarknaden10, 

– med beaktande av sina resolutioner av den 17 juni 1988 om teckenspråk för döva11, av 
den 18 november 1998 om teckenspråk12 och av den 23 november 2016 om teckenspråk 
och professionella teckenspråkstolkar13,

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser14,

– med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2019 om situationen för de 
grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 201715,

– med beaktande av sin resolution av den 15 september 2016 om tillämpning av rådets 
direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling i arbetslivet16,

– med beaktande av relevanta studier från sin utredningsavdelning A, särskilt studien 
Discrimination and Access to Employment for Female Workers with Disabilities från 
2017, och studien Reasonable Accommodation and Sheltered Workshops for People 
with Disabilities: Cost and Returns of Investments från 2015,

5 Antagna texter, P8_TA(2018)0484.
6 EUT C 356, 4.10.2018, s. 110.
7 EUT C 101, 16.3.2018, s. 138.
8 EUT C 353, 27.9.2016, s. 41.
9 EUT C 131E, 8.5.2013, s. 9.
10 EUT C 212E, 5.8.2010, s. 23.
11 EUT C 187, 18.7.1988, s. 236.
12 EUT C 379, 7.12.1998, s. 66.
13 EUT C 224, 27.6.2018, s. 68.
14 Antagna texter, P9_TA(2020)0054.
15 Antagna texter, P8_TA(2019)0032.
16 EUT C 204, 13.6.2018, s. 179.
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– med beaktande av relevanta studier från Europaparlamentets utredningstjänst, särskilt 
de europeiska genomförandebedömningarna från 2016 om EU:s genomförande av FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och EU:s offentliga 
förvaltningars skyldigheter enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning,

– med beaktande av Europeiska unionens domstols växande rättspraxis om tolkningen av 
direktiv 2000/78/EG,

– med beaktande av Europeiska ombudsmannens årsrapport 2018 och 2019,

– med beaktande av Europeiska ombudsmannens strategiska undersökningar av hur 
kommissionen säkerställer att personer med funktionsnedsättning har tillgång till 
kommissionens webbplatser (OI/6/2017/EA), hur kommissionen behandlar personer 
med funktionsnedsättning inom ramen för det gemensamma sjukförsäkringssystemet för 
EU:s personal (OI/4/2016/EA) och dess beslut i den samlade undersökningen i samband 
med ärendena 1337/2017/EA och 1338/2017/EA om tillgänglighet för synskadade 
kandidater till de urvalsförfaranden som anordnas av byrån för uttagningsprov för 
rekrytering av personal,

– med beaktande av Europeiska ombudsmannens undersökning på eget initiativ om 
respekten för de grundläggande rättigheterna i genomförandet av EU:s 
sammanhållningspolitik (OI/8/2014/AN),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande över 
utformningen av EU:s agenda för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
2020–2030,

– med beaktande av de tematiska rapporterna från Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter, inbegripet dess bulletiner om covid-19-pandemin,

– med beaktande av kompendiet över praxis beträffande jämlikhetsdata och riktlinjerna 
för förbättrad insamling och användning av jämlikhetsdata (riktlinjer för jämlikhetsdata) 
som utarbetats av undergruppen för jämlikhetsdata inom EU:s högnivågrupp för 
icke-diskriminering, jämlikhet och mångfald,

– med beaktande av Europeiska jämställdhetsinstitutets jämställdhetsindex,

– med beaktande av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter,

– med beaktande av rapporterna och rekommendationerna från organisationer som 
företräder personer med funktionsnedsättning, särskilt Autism-Europe, 
Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen, den europeiska sammanslutningen för 
synskadade, Europeiskt handikappforum, det europeiska nätverket för ett oberoende liv, 
Europeiska unionen för döva, Inclusion Europe, International Federation for Spina 
Bifida and Hydrocephalus samt Mental Health Europe, samt rapporterna och 
rekommendationerna från Equinet och akademiker som arbetar med rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning,
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– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen och artikel 1.1 e och bilaga 3 i 
talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 om förfarandet för beviljande av 
tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Personer med funktionsnedsättning förvägras sin rätt att arbeta på samma villkor som 
andra.

B. Personer med funktionsnedsättning utsätts för diskriminering på grund av 
skärningspunkten mellan deras funktionsnedsättning och deras kön, ras, etnisk 
tillhörighet, ålder, religion eller övertygelse, sexuell läggning, migrationsstatus eller 
socioekonomisk bakgrund.

C. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är bindande för 
EU, dess institutioner och dess medlemsstater, vilka har en direkt skyldighet att 
genomföra den fullt ut.

D. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning avvisar den 
medicinska modellen för funktionsnedsättning och stöder i stället den 
människorättsbaserade modellen för funktionsnedsättning. FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning kräver inkluderande jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning.

E. Skälig anpassning fokuserar på en individs särskilda behov, medan positiv 
särbehandling gäller för en hel grupp som utsätts för potentiell diskriminering. Båda 
behövs för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning också kan utöva sin rätt 
till att arbeta. Det saknas tydliga EU-riktlinjer för skälig anpassning.

F. Direktivet om likabehandling i arbetslivet (nedan kallat direktivet) är endast delvis 
anpassat till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
eftersom det inte anammar den människorättsbaserade modellen för 
funktionsnedsättning, inte tar upp intersektionell diskriminering, inte kräver att 
medlemsstaterna ska vidta åtgärder för positiv särbehandling, inte omfattar alla områden 
av livet, inte tar itu med den fria rörligheten, inte kräver oberoende 
övervakningsmekanismer, inte föreskriver ett systematiskt deltagande av personer med 
funktionsnedsättning i övervakningen och inte omfattar någon skyldighet att samla in 
uppdelade uppgifter.

G. Direktivet ställer inget rättsligt krav på medlemsstaterna att utse ett jämställdhetsorgan 
som ska arbeta med diskriminering på grund av funktionsnedsättning. 

H. Det saknas officiell uppdelad statistik om funktionsnedsättning. 
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I. Endast 50,6 % av personer med funktionsnedsättning är sysselsatta jämfört med 74,8 % 
av personer utan funktionsnedsättning17. Personer med funktionsnedsättning som bor på 
institution eller anses oförmögna att arbeta ingår inte i denna statistik18. Siffrorna visar 
inte arbetets art, kvalitet och villkor. Personer med funktionsnedsättning är en blandad 
grupp som ofta utsätts för intersektionell diskriminering, vars kumulativa effekter har en 
påtaglig inverkan på deras sysselsättning.

J. I flera medlemsstater är personer med funktionsnedsättning till övervägande del 
anställda i skyddade verkstäder i en segregerad miljö där de ofta inte har någon 
arbetstagarstatus, arbetstagarrättigheter eller någon garanterad minimilön, vilket är en 
överträdelse av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

K. Bland personer med funktionsnedsättning löper 29,5 % av kvinnorna och 27,5 %19 av 
männen risk att drabbas av fattigdom och social utestängning i EU. Förvärvsarbetande 
med funktionsnedsättning löper större risk att drabbas av fattigdom än 
förvärvsarbetande utan funktionsnedsättning (11 % mot 9,1 %) på grund av 
merkostnaden för deras funktionsnedsättning, förlusten av funktionsnedsättningsbidrag 
då de förvärvsarbetar och det faktum att de tjänar mindre än sina kollegor med 
motsvarande tjänst och befordras mer sällan.

L. Trakasserier på arbetsplatsen hindrar tillgången till sysselsättning, särskilt för kvinnor 
med funktionsnedsättning.

M. Diskriminering med koppling till arbetslivet av personer med funktionsnedsättning 
hänger samman med bristen på inkluderande utbildning och yrkesutbildning, 
diskriminering i fråga om bostäder och hälsa, och bristen på tillgänglighet. 

N. Tillgängliga arbetsplatser, transporter och stödtjänster är avgörande för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna utöva sin rätt att arbeta.

O. De olika definitionerna av funktionsnedsättning, de olika metoderna för bedömning och 
klassificering av funktionsnedsättning i medlemsstaterna och bristen på ömsesidigt 
erkännande av funktionsnedsättningsstatus hindrar den fria rörligheten inom EU för 
personer med funktionsnedsättning.

1. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att på nytt 
bekräfta sitt åtagande att åstadkomma inkluderande jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning, att fullt ut genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och att öka sina ansträngningar för att skapa en inkluderande, 
tillgänglig och icke-diskriminerande EU-arbetsmarknad för personer med 
funktionsnedsättning och för alla.

17 EU-statistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC) 2017.
18 Samma som ovan.
19 EU-statistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC) 2018.
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För en inkluderande och tillgänglig arbetsplats

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anta standarder 
för universell utformning och riktlinjer för tillgängligheten till miljöer, program, tjänster 
och produkter.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa skälig anpassning för 
personer med funktionsnedsättning på arbetsplatsen och att tillhandahålla relevant 
utbildning i lättillgängliga format för arbetsgivare och personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta tydliga 
EU-riktlinjer för skälig anpassning där det anges hur anpassningen kan se ut i enlighet 
med en persons behov, så att artikel 5 i direktivet kan införlivas effektivt i den 
nationella lagstiftningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda 
överträdelseförfaranden vid behov.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda obligatoriska 
mångfaldskvoter på arbetsplatser med påföljder för bristande efterlevnad, inklusive 
böter, och att investera dessa pengar i inkluderande utbildnings- och 
sysselsättningsprogram för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att också genomföra obligatoriska årliga mångfaldsplaner med mål och 
regelbunden utvärdering och att stödja arbetsgivare i rekryteringen av personer med 
funktionsnedsättning, till exempel genom att upprätta en frivillig förteckning över 
sökande med funktionsnedsättning från vilken man kan anställa personer. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla utbildning om de tillämpliga reglerna.

5. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att föregå med gott exempel genom att 
fastställa mångfaldskvoter, utarbeta interna riktlinjer för skälig anpassning, säkerställa 
full tillgänglighet i rekryteringsprocessen och på arbetsplatsen och anställa personer 
med funktionsnedsättning på alla nivåer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
göra detsamma i sin offentliga förvaltning.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta en hållbar och inkluderande 
sysselsättningspolitik, att använda skatteincitament och andra ekonomiska stödåtgärder 
för företag som anställer personer med funktionsnedsättning, att stödja inkluderande 
företag genom offentlig upphandling och att hjälpa företag som erbjuder riktade 
åtgärder för positiv särbehandling för att ta itu med intersektionella nackdelar. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snarast vidta 
åtgärder för att bedöma de viktigaste tendenserna för framtidens arbete ur ett 
funktionsnedsättningsperspektiv, med deltagande av personer med 
funktionsnedsättning, och att identifiera och inleda relevanta inkluderande initiativ som 
syftar till livslångt lärande och kompetensutveckling för personer med 
funktionsnedsättning från tidig ålder.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka de offentliga 
arbetsförmedlingarnas kapacitet att skapa ett nätverk av inkluderande företag, att 
utarbeta en frivillig förteckning över arbetssökande med funktionsnedsättning och att 
anställa arbetshandledare som tillhandahåller individanpassad behovsbedömning och 
stöd till personer med funktionsnedsättning, samt arbetsförmedlingsassistenter som 
hjälper personer med funktionsnedsättning att arbeta på den öppna arbetsmarknaden.
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9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja utbildning för 
universitetsstuderande i universell utformning, skälig anpassning av och mångfald på 
arbetsplatsen, där personer med funktionsnedsättning deltar, och att underlätta 
utbildning av arbetshandledare, arbetsförmedlingsassistenter och mångfaldsrådgivare 
med fokus på de olika funktionsnedsättningarnas särdrag.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utvärdera hur effektiva befintliga 
skyddade verkstäder är när det gäller att ge personer med funktionsnedsättning 
kompetenser för att ta sig in på den öppna arbetsmarknaden, att säkerställa att 
verkstäderna är bundna av rättsliga ramar som omfattar social trygghet, minimilöner 
och icke-diskriminering, och att gradvis avveckla dem. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka denna process.

För en icke-diskriminerande arbetsplats

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att initiera 
informationskampanjer i lättillgängliga format och på teckenspråk om hur personer med 
funktionsnedsättning kan bidra till att utrota den stigmatisering av och de fördomar mot 
personer med funktionsnedsättning som finns, och att bekämpa trakasserier och 
utnyttjande. 

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta aktiva åtgärder för att garantera 
icke-diskriminering för alla, att tillhandahålla skälig anpassning i alla skeden i arbetet, 
och att se till att personer med funktionsnedsättning kan utöva sina arbetstagar- och 
fackföreningsrättigheter på lika villkor och att de skyddas från våld och trakasserier, 
inbegripet sexuella trakasserier. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna att vidta 
samma åtgärder.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta itu med det 
befintliga lönegap som rör kvinnor och män, funktionsnedsatta och etniska grupper och 
därigenom bekämpa lönediskriminering och risken för fattigdom bland 
förvärvsarbetande arbetstagare som utsätts för intersektionell diskriminering.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att låta personer med 
funktionsnedsättning behålla de funktionsnedsättningsbidrag som täcker de 
merkostnader som funktionsnedsättningen innebär när de kommer in på 
arbetsmarknaden eller när de överskrider en viss inkomstgräns.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå bindande lagstiftning om 
standarder för jämställdhetsorgan och därigenom ge dem ett starkare mandat att 
garantera likabehandling av personer med funktionsnedsättning.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att harmonisera 
definitionen av funktionsnedsättning och att säkerställa ömsesidigt erkännande av en 
funktionsnedsättningsstatus i alla medlemsstater för att säkra fri rörlighet för personer 
med funktionsnedsättning så att de kan åtnjuta sina rättigheter som EU-medborgare.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka användningen av EU-intyget om 
funktionsnedsättning till att omfatta alla medlemsstater och att utvidga dess 
tillämpningsområde så att man kan använda det för att dels få en 
funktionsnedsättningsstatus erkänd, dels för att få tillgång till tjänster i hela EU.
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Ytterligare riktade åtgärder och integrering av rättigheterna för personer med 
funktionsnedsättning

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i EU:s handikappstrategi efter 2020 
lägga särskild tonvikt vid arbetslivet, för att täcka alla bestämmelser i FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, att fastställa bindande mål för 
mångfald på arbetsplatsen, att ta itu med intersektionell diskriminering och att övervaka 
hur effektiv strategin är, med deltagande av personer med funktionsnedsättning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för att ta itu med de 
utmaningar och rättighetskräkningar som covid-19 innebär för personer med 
funktionsnedsättning.

19. Europaparlamentet efterlyser insamling av EU-omfattande uppgifter om 
funktionsnedsättning med en människorättsbaserad strategi, uppdelade efter kön, ålder, 
typ av funktionsnedsättning, etniskt ursprung, sexuell läggning osv., inbegripet personer 
med funktionsnedsättning som hittills inte varit med i statistiken.

20. Europaparlamentet uppmanar alla EU-institutioner och medlemsstaterna att upprätta ett 
nära samarbete med personer med funktionsnedsättning och deras representativa 
organisationer, och att se till att de på ett tillgängligt och meningsfullt sätt kan delta i 
alla stadier av relevant lagstiftning och relevanta program, även vanliga program.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att integrera 
rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla sysselsättningsrelaterade 
förslag.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, särskilt arbetsgruppen för jämlikhet, och 
medlemsstaterna att systematiskt integrera rättigheterna för personer med 
funktionsnedsättning, med särskild uppmärksamhet på dem som utsätts för 
intersektionell diskriminering. 

23. Europaparlamentet uppmanar rådet att anta det föreslagna övergripande 
antidiskrimineringsdirektivet och därmed utöka skyddet till personer med 
funktionsnedsättning som befinner sig utanför arbetsmarknaden. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera att EU-medel kommer att 
respektera EU:s och internationella människorättsnormer och inte stödja några åtgärder 
och program som bidrar till segregering, och att garantera att EU-finansierade åtgärder 
når fram till personer med funktionsnedsättning och se till att de deltar aktivt.

°

° °

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen och rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


