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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. fremhæver, at Udvalget for Andragender modtager et stort antal andragender om den 
manglende gennemførelse af princippet om ligebehandling, for så vidt angår adgang til 
beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår for handicappede;

2. fordømmer, at handicappede ifølge disse andragender fortsat oplever mange 
udfordringer i forbindelse med tilgængelighed, deltagelse i beskæftigelse og mobilitet i 
EU og fortsat udsættes for forskelsbehandling; finder det uacceptabelt, at mange 
arbejdsgivere stadig ikke træffer passende foranstaltninger til at løse disse problemer, til 
trods for at sådanne foranstaltninger er afgørende for den økonomiske og sociale 
inklusion af de 100 millioner handicappede i EU;

3. gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at træffe specifikke foranstaltninger 
med henblik på at sikre fuld ligestilling i praksis for at forebygge eller opveje ulemper 
knyttet til handicap, og anbefaler medlemsstaterne at sikre, at beskæftigelse af 
handicappede behandles i deres nationale reformprogrammer;

4. beklager dybt den ulige og mangelfulde håndhævelse af Rådets direktiv 2000/78/EF i 
visse medlemsstater, som ikke overvåger og sanktionerer vedvarende overtrædelser af 
EU-retten effektivt og ensartet;

5. understreger, at Rådets direktiv 2000/78/EF ikke indeholder nogen definition af 
begrebet handicap, og opfordrer medlemsstaterne til at fortolke EU-retten på en sådan 
måde, at der skabes grundlag for et handicapbegreb i overensstemmelse med FN's 
konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD);

6. opfordrer medlemsstaterne til at fuldføre EU-bestemmelser om forbud mod 
forskelsbehandling, navnlig i betragtning af EU's tiltrædelse af FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap og behovet for at sikre overensstemmelse med 
artikel 27 heri;

7. mener, at der bør gøres en rimelig indsats for at tilpasse alle arbejdspladser til de særlige 
behov med henblik på potentielt at beskæftige personer med alle former for handicap, 
og insisterer på at fremme dialogen mellem arbejdsmarkedets parter med henblik på at 
fremme ligebehandling, herunder gennem overvågning af praksis på arbejdspladserne, 
kollektive aftaler, adfærdskodekser og forskning i eller udveksling af erfaringer og god 
praksis;

8. opfordrer alle medlemsstater til at træffe passende foranstaltninger til at opnå social og 
økonomisk integration af handicappede, øge bevidstheden, udveksle bedste praksis og 
bekæmpe arbejdsløshed blandt unge og ældre, eftersom arbejdsløshed kan føre til 
fattigdom, social udstødelse og mentale sundhedsproblemer;
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9. fremhæver den rolle, som kvinder, der som regel har det primære ansvar for pasning af 
handicappede børn og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, spiller; 
understreger, at dette har direkte indvirkning på kvinders adgang til beskæftigelse og 
deres faglige udvikling og kan påvirke deres arbejdsvilkår i negativ retning;

10. insisterer på at ajourføre og forny den europæiske handicapstrategi for perioden efter 
2020 med henblik på yderligere at mindske ulighederne for dårligt stillede personer og 
fremme deres sociale og økonomiske integration og uafhængighed under hensyntagen 
til de udfordringer og problemstillinger vedrørende handicap, som covid-19-pandemien 
har skabt; bemærker, at de beredskabsforanstaltninger, som regeringer har truffet, samt 
hjemmearbejde, kan have haft konsekvenser for handicappede.


