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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de Commissie verzoekschriften talrijke verzoekschriften ontvangt over de 
gebrekkige toepassing van het beginsel van gelijke behandeling als het gaat om toegang 
tot het arbeidsproces, beroepsopleiding, promotie en de arbeidsomstandigheden van 
personen met een handicap;

2. keurt het af dat personen met een handicap, volgens de informatie in deze 
verzoekschriften, nog altijd te maken hebben met tal van uitdagingen op het gebied van 
toegankelijkheid, arbeidsparticipatie en mobiliteit binnen de EU, en nog steeds worden 
gediscrimineerd; acht het onaanvaardbaar dat veel werkgevers nog steeds geen passende 
maatregelen nemen om deze problemen te verhelpen, hoewel dergelijke maatregelen 
cruciaal zijn voor de economische en sociale inclusie van de 100 miljoen personen met 
een handicap in de EU;

3. herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten om specifieke maatregelen te nemen en daarmee 
volledige gelijkheid te waarborgen in de praktijk, zodat de nadelen die uit een handicap 
kunnen voortvloeien, worden voorkomen of gecompenseerd, en adviseert de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat het arbeidsproces van personen met een handicap aan de orde 
wordt gesteld in hun nationale hervormingsprogramma’s;

4. betreurt zeerste dat Richtlijn 2000/78/EG van de Raad in sommige lidstaten 
onevenredig en slecht wordt gehandhaafd en dat de desbetreffende lidstaten 
aanhoudende schendingen van het EU-recht niet op doeltreffende en uniforme wijze 
monitoren noch bestraffen;

5. benadrukt dat er geen definitie van de term “handicap” in Richtlijn 2000/78/EG van de 
Raad is opgenomen en moedigt de lidstaten aan het EU-recht zodanig te interpreteren 
dat het als basis kan dienen voor een opvatting van de term “handicap” die in 
overeenstemming is met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap;

6. roept de lidstaten op het EU-rechtskader ter bestrijding van discriminatie te voltooien, in 
het bijzonder gezien de toetreding van de EU tot het Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap en de noodzaak om de samenhang met artikel 27 ervan te 
waarborgen;

7. is van mening dat er redelijke inspanningen moeten worden geleverd om alle 
werkomgevingen af te stemmen op specifieke behoeften, zodat personen met alle 
soorten handicaps daar in principe zouden kunnen komen werken, en benadrukt dat de 
dialoog tussen sociale partners moet worden geïntensifieerd om gelijke behandeling te 
bevorderen, onder meer door middel van monitoring van praktijken op het werk, 
collectieve overeenkomsten, gedragscodes en onderzoek naar of de uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken;
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8. wenst dat alle lidstaten passende maatregelen nemen om de sociale en economische 
integratie van personen met een handicap te bewerkstelligen, de bewustwording te 
bevorderen, beste praktijken uit te wisselen en werkloosheid onder jongeren en ouderen 
tegen te gaan, aangezien werkloosheid kan uitmonden in armoede, sociale uitsluiting en 
psychische problemen;

9. wijst op de rol van vrouwen, die veelal de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de 
zorg voor kinderen en afhankelijke personen met een handicap; benadrukt dat dit 
rechtstreekse gevolgen heeft voor de toegang van vrouwen tot werkgelegenheid, voor 
hun beroepsontwikkeling en dat het ook zijn weerslag kan hebben op de 
arbeidsomstandigheden van vrouwen;

10. hamert erop dat de Europese strategie inzake handicaps voor de periode na 2020 moet 
worden geactualiseerd en vernieuwd, teneinde de ongelijkheden waarmee personen met 
een handicap geconfronteerd worden verder terug te dringen en hun sociale en 
economische inclusie en onafhankelijkheid te bevorderen, daarbij rekening houdend met 
de uitdagingen en problemen die de COVID-19-pandemie met zich mee heeft gebracht 
voor personen met een handicap; merkt op dat personen met een handicap mogelijk de 
gevolgen hebben ondervonden van zowel lockdownmaatregelen van regeringen als 
telewerk.


