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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 2 och 3.3 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 
2, 10, 19, 48, 67.4, 153, 165, 168, 174 och 216.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
(stadgan), särskilt artiklarna 3, 6, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 40, 41 och 47,

– med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, särskilt principerna 1 
om utbildning och livslångt lärande, 2 om jämställdhet, 3 om lika möjligheter, 4 om 
aktiva arbetsmarknadsåtgärder, 5 om trygg och anpassningsbar anställning, 6 om lön, 10 
om hälsosam, säker och välanpassad arbetsmiljö samt dataskydd, 11 om barnomsorg 
och stöd för barn, 14 om minimiinkomst och 17 om inkludering av personer med 
funktionsnedsättning,

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och dess ikraftträdande den 21 januari 2011, i enlighet med rådets 
beslut 2010/48/EG av den 26 november 2009 om ingående från Europeiska 
gemenskapens sida av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning1,

– med beaktande av de allmänna kommentarerna från FN:s kommitté för rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning som auktoritativ vägledning om genomförandet av 
konventionen, i synnerhet den allmänna kommentaren nr 2 av den 22 maj 2014 om 
tillgänglighet, den allmänna kommentaren nr 3 av den 25 november 2016 om kvinnor 
och flickor med funktionsnedsättning, nr 4 av den 25 november 2016 om rätten till 
inkluderande utbildning, den allmänna kommentaren nr 5 av den 27 oktober 2017 om 
rätten att leva självständigt och att delta i samhället, samt den allmänna kommentaren nr 
6 av den 26 april 2018 om jämlikhet och icke-diskriminering och nr 7 av den 9 
november 2018 om deltagande av personer med funktionsnedsättning, inklusive barn 

1 EUT L 23, 27.1.2010, s. 35.



med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem, i 
genomförandet och övervakningen av konventionen,

– med beaktande av uppförandekoden mellan rådet, medlemsstaterna och kommissionen 
om interna arrangemang för EU:s genomförande och representation i samband med 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning1,

– med beaktande av de avslutande iakttagelserna av den 2 oktober 2015 från 
FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning om EU:s första 
rapport, och den förteckning över frågor som kommittén lämnade den 20 april 2022, 
före inlämningen av Europeiska unionens andra och tredje periodiska rapport,

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

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

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

– med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

– med beaktande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och delmålen inom dess 
mål för hållbar utveckling, i synnerhet de uttryckliga hänvisningar till 
funktionsnedsättning som finns med i mål 1 och 2 om att utrota fattigdom och hunger, 
mål 3 om hälsa och välbefinnande, mål 4 om utbildning, mål 8 om tillväxt och 
sysselsättning, mål 10 om minskad ojämlikhet, mål 11 om tillgängliga städer och 
samhällen och mål 17 om uppgiftsinsamling,

– med beaktande av rapporterna från UN Women om kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning, särskilt dess rapport av den 1 juli 2021 Covid-19, gender, and 
disability checklist: preventing and addressing gender-based violence against women, 
girls, and gender non-conforming persons with disabilities during the COVID-19 
pandemic2 (inte översatt till svenska) (Checklista för covid-19, kön och 
funktionsnedsättning: förebygga och motverka könsbaserat våld mot kvinnor, flickor 
och könsnormbrytare med funktionsnedsättning under covid-19-pandemin),

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

– med beaktande av Europeiska ombudsmannens strategiska undersökning av hur 
kommissionen säkerställer att personer med funktionsnedsättning kan få tillgång till 
dess webbplatser,

– med beaktande av rådsakten om inrättande av den reviderade mekanismen på EU-nivå i 
enlighet med vad som föreskrivs i artikel 33.2 i konventionen om rättigheter för 

1 EUT C 340, 15.12.2010, s. 11.
2 https://reliefweb.int/report/world/covid-19-gender-and-disability-checklist-preventing-

and-addressing-gender-based 
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personer med funktionsnedsättning,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs rapport av den 20 
mars 2019 Verkliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning att rösta vid val 
till Europaparlamentet1,

– med beaktande av Europeiska ombudsmannens strategiska undersökning om hur 
kommissionen övervakar EU-medel som används för att stödja rätten till självständigt 
boende för personer med funktionsnedsättning och äldre,

– med beaktande av rapporten om grundläggande rättigheter 2021 och 2022 från 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 
den 11 december 2019 med titeln Utformningen av EU:s agenda för rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 2020–20302,

– med beaktande av Europeiska jämställdhetsinstitutets jämställdhetsindex 2021,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 
23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/818 av den 
20 maj 2021 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om 
upphävande av förordning (EU) nr 1295/20134,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 
25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för 
stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 
den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser 
och mobila applikationer6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808 av den 
14 november 2018 om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om 
tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktivet om audiovisuella 
medietjänster) mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden7,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av 
den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk 

1 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-19-153-en-n.pdf 
2 EUT C 97, 24.3.2020, s. 41.
3 EUT L 315, 3.12.2007, s. 14.
4 EUT L 189, 28.5.2021, s. 34.
5 EUT L 315, 14.11.2012, s. 57.
6 EUT L 327, 2.12.2016, s. 1.
7 EUT L 303, 28.11.2018, s. 69. 
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kommunikation1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 
17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 
20 juni 2019 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare3 ,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande 
av en allmän ram för likabehandling4 ,

– med beaktande av kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 av den 8 maj 2019 
om byggnadsrenovering5 ,

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 2 
december 2020 Digitalisation of justice in the European Union – A toolbox of 
opportunities (SWD(2020)0540) (inte översatt till svenska – om en verktygslåda för 
möjligheter i fråga om digitaliseringen av rättssystem i Europeiska unionen),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 oktober 2020 med titeln En 
jämlikhetsunion: EU:s strategiska ram för romers jämlikhet, inkludering och 
deltagande (COM(2020)0620),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 november 2020 En 
jämlikhetsunion: Jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020–2025 (COM(2020)0698),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2021 En jämlikhetsunion: 
strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030 
(COM(2021)0101), i synnerhet dess sex flaggskeppsinitiativ,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 maj 2022 Resultattavlan för 
rättskipningen i EU (COM(2022)0234),

– med beaktande av den reviderade europeiska sociala stadgan, särskilt artikel 15 om 
rätten för personer med funktionsnedsättning till oberoende, social integrering och 
deltagande i samhällslivet,

– 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 detta6,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 4 juni 1998 om parkeringstillstånd för 

1 EUT L 321, 17.12.2018, s. 36.
2 EUT L 151, 7.6.2019, s. 70.
3  EUT L 188, 12.7.2019, s. 79.
4  EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
5 EUT L 127, 16.5.2019, s. 34.
6 EUT C 137 E, 27.5.2010, s. 68.



personer med funktionshinder1,

– med beaktande av rådets rekommendation (EU) 2021/1004 av den 14 juni 2021 om 
inrättande av en europeisk barngaranti2,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 5 december 2019 om inkluderande 
arbetsmarknader: förbättrad sysselsättning för personer i en utsatt position på 
arbetsmarknaden3,

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 9 
december 2021 Bygga upp en ekonomi som fungerar för människor: en handlingsplan 
för den sociala ekonomin (SWD(2021)0373), 

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 23 juni 2022 över 
genomförandet av inkluderingsåtgärder inom Erasmus+ 2014–20204,

– med beaktande av Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 maj 2022 om 
förslaget till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av 
Europaparlamentet och om upphävande av rådets beslut (76/787/EKSG, EEG, Euratom) 
och den akt om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet som utgör en 
bilaga till det beslutet5, 

– med beaktande av sin resolution av den 7 april 2022 om EU:s skydd av barn och 
ungdomar som flyr på grund av kriget i Ukraina6,

– med beaktande av sin resolution av den 19 maj 2022 om de sociala och ekonomiska 
konsekvenserna för EU av Rysslands krig i Ukraina – förstärkning av EU:s 
handlingsförmåga7,

– med beaktande av sin resolution av den 24 juni 2021 om situationen för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter i EU, inom ramen för kvinnors hälsa8, 

– med beaktande av sin resolution av den 14 december 2021 med rekommendationer till 
kommissionen om bekämpning av könsrelaterat våld: nätvåld9, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2021 om situationen för 
kulturarbetare och den kulturella återhämtningen i EU10, 

– med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2021 om skyddet av personer med 

1 EGT L 167, 12.6.1998, s. 25.
2 EUT L 223, 22.6.2021, s. 14.
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14646-2019-INIT/sv/pdf 
4 Antagna texter, P9_TA(2022)0265.
5 Antagna texter, P9_TA(2022)0129.
6 EUT C 434, 15.11.2022, s. 50. 
7 Antagna texter, P9_TA(2022)0219.
8 EUT C 81, 18.2.2022, s. 43.
9 EUT C 251, 30.6.2022, s. 2.
10 EUT C 184, 5.5.2022, s. 88.
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funktionsnedsättning genom framställningar – erfarenheter1 ,

– med beaktande av sin resolution av den 29 april 2021 om den europeiska barngarantin2 ,

– med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2021 om genomförandet av rådets 
direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
i ljuset av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning3 ,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juli 2020 om rättigheter för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer under covid-19-krisen4 ,

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser5 ,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 18 juni 2020 om EU:s 
handikappstrategi efter 20206 , 

– med beaktande av sin resolution av den 5 oktober 2017 om kriminalvårdssystem och 
fängelseförhållanden7,

– med beaktande av sin resolution av den 29 november 2018 om situationen för kvinnor 
med funktionsnedsättning8,

– med beaktande av studien European Structural and Investment Funds and People with 
Disabilities in the European Union (om de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och personer med funktionsnedsättning), som offentliggjordes av 
generaldirektoratet för unionens interna politik den 3 november 20169,

– med beaktande av studien Inclusive education for learners with disabilities 
(inkluderande utbildning för inlärare med funktionsnedsättning), som offentliggjordes 
av generaldirektoratet för intern politik den 15 september 201710,

– med beaktande av studien The protection role of the Committee on Petitions in the 
context of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, som offentliggjordes av generaldirektoratet för intern politik 

1  EUT C 132, 24.3.2022, s. 129.
2  EUT C 506, 15.12.2021, s. 94.
3  EUT C 474, 24.11.2021, s. 48.
4  EUT C 371, 15.9.2021, s. 6.
5  EUT C 316, 6.8.2021, s. 2.
6 EUT C 362, 8.9.2021, s. 8.
7 EUT C 346, 27.9.2018, s. 94.
8 EUT C 363, 28.10.2020, s. 164.
9 Studie – European Structural and Investment Funds and People with Disabilities in the 

European Union, Europaparlamentet, generaldirektoratet för unionens interna politik, 
utredningsavdelning C – medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor, den 3 
november 2016.

10 Studie – Inclusive education for learners with disabilities, Europaparlamentet, 
generaldirektoratet för unionens interna politik, utredningsavdelning C – medborgerliga 
rättigheter och konstitutionella frågor, 15 september 2017.



den 9 oktober 20151 , samt dess uppdateringar från 2016, 2017 och 2018,

– med beaktande av djupanalysen The European Accessibility Act (Den europeiska 
rättsakten om tillgänglighet), som offentliggjordes av generaldirektoratet för intern 
politik den 15 augusti 20162 ,

– med beaktande av studien Transport and tourism for persons with disabilities and 
persons with reduced mobility, som offentliggjordes av generaldirektoratet för intern 
politik den 8 maj 20183 ,

– med beaktande av studien The Post-2020 European Disability Strategy, som 
offentliggjordes av generaldirektoratet för intern politik den 15 juli 20204 ,

– med beaktande av sin studie The implementation of the 2015 final Observations of the 
CRPD Committee by the EU (om EU:s genomförande av 2015 års avslutande 
iakttagelser från CRPD-kommittén) av den 2 december 20215 ,

– med beaktande av det uppdrag som utförts av Europaparlamentets ad hoc-delegation till 
den 15:e konventionsstatskonferensen för konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning den 14 och 16 juni 2022 i New York åt utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor och utskottet för framställningar, 

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport 10/2021 av den 
26 maj 2021 Jämställdhetsintegrering i EU:s budget: dags att gå från ord till handling6,

– med beaktande av Europa 2020-strategins fattigdomsmål, Porto-förklaringen, 
kommissionens meddelande av den 4 mars 2021 Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter – handlingsplan (COM(2021)0102) och dess mål inför 2030 avseende 
kampen mot fattigdom och socialt utanförskap,

1  Studie – The protection role of the Committee on petitions in the context of the 
implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 
Europaparlamentet, generaldirektoratet för unionens interna politik, 
utredningsavdelning C – medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor, 
9 oktober 2015.

2  Djupanalys – The European Accessibility Act (Den europeiska rättsakten om 
tillgänglighet), Europaparlamentet, generaldirektoratet för unionens interna politik, 
utredningsavdelning C – medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor, 
15 augusti 2016.

3  Studie – Transport and tourism for persons with disabilities and persons with reduced 
mobility, Europaparlamentet, generaldirektoratet för unionens interna politik, 
utredningsavdelning B – struktur- och sammanhållningspolitik, 8 maj 2018.

4  Studie – The Post-2020 European Disability Strategy, Europaparlamentet, 
generaldirektoratet för unionens interna politik, utredningsavdelning C – medborgerliga 
rättigheter och konstitutionella frågor, 15 juli 2020.

5  Studie – The implementation of the 2015 Concluding Observations of the CRPD 
Committee by the EU, Europaparlamentet, generaldirektoratet för inre politik, 
utredningsavdelning C – medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor, 
2 december 2021.

6 https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=58678 
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– 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 ursprung1,

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

– med beaktande av kommissionens rekommendation (EU) 2018/951 av den 22 juni 2018 
om standarder för jämlikhetsorgan2,

– 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),

– 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 pilotprojektsinitiativ i åtta medlemsstater från 2016–
2018 om ett EU-intyg om funktionsnedsättning, och undersökningen från maj 2021 om 
genomförandet av pilotprojektet om EU-intyget om funktionsnedsättning och därtill 
hörande förmåner,

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av 
den 20 november 2020, Evaluation of the European Disability Strategy 2010–2020 
(SWD(2020)0289),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 19 mars 2021 om tillämpningen av 
rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av 
personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (”direktivet om likabehandling oavsett 
ras eller etniskt ursprung”) och av rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling i arbetslivet (”direktivet om likabehandling i arbetslivet”) 
(COM(2021)0139),

– med beaktande av policydokumentet från Europeiska fonden för förbättring av levnads- 
och arbetsvillkor (Eurofound) av den 21 mars 2022 People with disability and the 
COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey,

– med beaktande av Eurofounds forskningsrapport av den 19 april 2021 
Funktionsnedsättning och integration på arbetsmarknaden: Politiska trender och 
stödåtgärder i EU:s medlemsstater,

– med beaktande av Eurofounds publikation av den 30 november 2018 Social and 
employment situation of people with disabilities,

–  med beaktande av rådets rekommendation (EU) 2021/1004 av den 14 juni 2021 om 

1 EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.
2 EUT L 167, 4.7.2018, s. 28.



inrättande av en europeisk barngaranti1,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
utskottet för framställningar,

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för kultur och utbildning,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A9-0284/2022), och av följande skäl:

A. Enligt tillgängliga uppgifter har omkring 87 miljoner personer någon form av 
funktionsnedsättning i EU, däribland över 24 miljoner personer med allvarliga 
funktionsnedsättningar.

B. Enligt EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030 är 
det över en miljon barn och vuxna under 65 år med funktionsnedsättning, och över två 
miljoner på 65 år och uppåt, som bor på institutioner. Det finns en koppling mellan 
ökningen av antalet personer med funktionsnedsättning och den åldrande europeiska 
befolkningen, och detta bör beaktas i EU:s politik.

C. Enligt EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030 är 
det 50,8 % av alla personer med funktionsnedsättning som har arbete, att jämföra med 
75 % av dem som är utan funktionsnedsättning. Enligt EU:s strategi för rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 2021–2030 ”identifierades sysselsättning som en av 
de fem viktigaste politiska prioriteringarna för framtida insatser” vid utvärderingen av 
handikappstrategin 2010–2020. 

D. Personer med funktionsnedsättning som bor i EU råkar fortfarande ut för 
diskriminering, däribland genom nekad skälig anpassning, trakasserier och många och 
tvärgående former av diskriminering i alla områden av sin tillvaro, inbegripet 
socioekonomiska nackdelar, social isolering, dålig behandling och våld inklusive 
könsrelaterat våld, påtvingad sterilisering och abort, bristande tillgång till 
samhällstjänster, bostäder av låg kvalitet, institutionalisering, otillräcklig hälso- och 
sjukvård samt nekad möjlighet att bidra till och engagera sig aktivt i samhället2.

E. Endast 22 av 27 medlemsstater har undertecknat och ratificerat det valfria protokollet 
till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning3. Parlamentet 
har i flera resolutioner övervakat, främjat och efterlyst att FN:s konvention om 
rättigheter för personer mad funktionsnedsättning genomförs fullt ut och att 
medvetenheten höjs om rättigheterna där. Parlamentet har vidare betonat att det 
fakultativa protokollet till konventionen om rättigheter för personer med 

1 EUT L 223, 22.6.2021, s. 14.
2 Gemensam information till FN:s kommitté för rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning om översynen av EU:s genomförande av konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, tillgänglig på 
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2022/02/02-14-Joint-Briefing-CRPD-
Equality-and-intersectional-issues-faced-by-persons-with-disabilities-in-the-European-
Union.pdf

3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=1138

https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2022/02/02-14-Joint-Briefing-CRPD-Equality-and-intersectional-issues-faced-by-persons-with-disabilities-in-the-European-Union.pdf
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2022/02/02-14-Joint-Briefing-CRPD-Equality-and-intersectional-issues-faced-by-persons-with-disabilities-in-the-European-Union.pdf
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2022/02/02-14-Joint-Briefing-CRPD-Equality-and-intersectional-issues-faced-by-persons-with-disabilities-in-the-European-Union.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=1138


funktionsnedsättning behöver ratificeras, både av de medlemsstater som ännu inte har 
gjort det och av EU, eftersom det är en möjlighet att se över enskilda eller systematiska 
fall av diskriminering. 

F. Grunden för ett tillgängligt och funktionsnedsättningsinkluderande EU är en union vars 
samtliga medlemsstater erkänner en persons funktionsnedsättningsstatus, och låter 
personer med funktionsnedsättning fullt ut få åtnjuta sin rörelsefrihet. Personer med 
funktionsnedsättning i all deras mångfald har rätt att åtnjuta sina grundläggande 
rättigheter på lika villkor. Att personer med funktionsnedsättning deltar fullständigt och 
effektivt inom alla livsområden och i samhället är avgörande för att de ska kunna 
åtnjuta sina grundläggande rättigheter.

G. Kommissionen har inte vidtagit effektiva åtgärder för att säkerställa rättslig 
harmonisering med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Det har hittills inte gjorts någon översyn av befintlig lagstiftning och politik och ingen 
översyn av riktlinjerna för konsekvensbedömningar innan ett lagstiftningsförslag läggs 
fram.

H. Avsaknaden av en gemensam EU-definition av funktionsnedsättning är ett stort hinder 
mot att kodifiera bedömningen av funktionsnedsättning och ömsesidigt erkänna 
nationella beslut i funktionsnedsättningsfrågor, särskilt när det gäller behörighet att få 
tillgång till specifika inrättningar och tjänster på den sociala trygghetens område. 

I. Det finns mycket begränsade tillförlitliga och disaggregerade data om personer med 
funktionsnedsättning tillgängliga på EU-nivå.

J. Kommissionen har lagt fram en ambitiös agenda inom ramen för strategin för rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning 2021–2030.

K. Enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter saknar den befintliga 
EU-lagstiftningen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ett effektivt 
genomförande och en effektiv tillämpning. Flera och intersektionella former av 
diskriminering omfattas inte av EU-lagstiftningen, och det finns fortfarande luckor i 
övervakningen av fall av diskriminering.

L. EU-institutionerna bör stärka den strukturerade processen för samråd med personer med 
funktionsnedsättning och deras representativa organisationer genom att säkra rätten till 
information och tillgången till sådana processer i form av digital tillgång till 
onlineplattformar, tidsramar för återkoppling och säkerställande av att synpunkter 
inhämtas i de skeden av lagstiftningsprocessen då dessa fortfarande kan spela en roll. 
Det saknas fortfarande insyn i hur dessa synpunkter behandlas och återspeglas i de 
slutliga förslagen. Medlemsstaterna och länder utanför EU, i synnerhet kandidatländer, 
bör också göra mer i detta avseende.

M. Personer med funktionsnedsättning som förvägrats sin rättskapacitet eller fått den 
begränsad kan kanske inte utöva sina grundläggande rättigheter, däribland rätten till 
tillgång till rättssystemet, rätten att rösta och ställa upp i val, rätten att bestämma var 
man ska bo och rätten att underteckna alla typer av avtal.

N. Tillgång till rättssystemet är ett oumbärligt inslag i rättsstatsprincipen och en 
grundläggande rättighet och är en förutsättning för åtnjutandet av andra mänskliga 



rättigheter såsom likhet inför lagen och iakttagande av ett korrekt rättsförfarande. Enligt 
artikel 13 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är 
staterna skyldiga att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har ”effektiv 
tillgång till rättssystemet [...] på lika villkor som för andra [...] genom att erbjuda dem 
processuella [...] anpassningar” och ”främja ändamålsenlig utbildning för dem som 
arbetar inom rättsväsendet”. 

O. Att en person har en funktionsnedsättning är inte i sig ett skäl till att denna person ska 
förvägras rättskapacitet. Alla åtgärder för att begränsa personens rättskapacitet måste 
anpassas efter de personliga omständigheterna och efter det som är nödvändigt och får 
bara ske på specifika villkor i enlighet med fastställda garantier.

P. Enligt Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs rapport från 2019 om verkliga 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning att rösta vid val till 
Europaparlamentet berövades runt 800 000 EU-medborgare sin rätt att rösta i valet till 
Europaparlamentet på grund av en funktionsnedsättning eller psykiska hälsoproblem, 
och miljontals EU-medborgare kan inte lägga sin röst vid val till Europaparlamentet 
som en följd av tekniska hinder eller brist på korrekta organisatoriska arrangemang som 
gör att de behov som uppstår genom en eller flera funktionsnedsättningar inte 
tillgodoses.

Q. I 14 medlemsstater förvägras personer med funktionsnedsättning som står under 
förvaltarskap eller godmanskap rätten att rösta1. Sin rätt att kandidera i val till 
Europaparlamentet kan de endast utöva i sju medlemsstater. Detta står klart i strid med 
artiklarna 39 och 40 i Europeiska unionens stadga. Många tillgänglighetshinder hindrar 
fortfarande personer med funktionsnedsättning från att delta i val. 

R. Pandemin har haft särskilt kännbara konsekvenser för det psykiska välmåendet hos barn 
och ungdomar, framför allt hos dem med funktionsnedsättning. Covid-19-pandemin har 
även drabbat personer med funktionsnedsättning på institutioner mer än andra, med 
tanke på de vanligt förekommande besöksförbuden på sådana institutioner. 
Medlemsstaterna behöver öka sina insatser för att förbättra levnadsvillkoren för 
personer med funktionsnedsättning under framtida pandemier. 

S. EU bör bli bättre på att ta garantera funktionsnedsattas rättigheter och behov i sin hälso- 
och sjukvårdspolitik, såsom covid-19-politiken, strategierna för psykisk hälsa och 
Europas plan mot cancer. 

T. Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030 återspeglar en 
människorättsbaserad agenda för hållbar utveckling som inkluderar, och är tillgänglig 
för, personer med funktionsnedsättning. Där krävs att alla strategier för 
katastrofriskreducering integrerar ett funktionsnedsättningsperspektiv och främjar ett 
inkluderande riskbaserat beslutsfattande baserat på spridning av information som är 
uppdelad efter funktionsnedsättning. 

U. Teknik för artificiell intelligens (AI) har potential att framför allt förenkla vardagslivet 
för personer med syn- eller hörselnedsättning, motorisk funktionsnedsättning och 
inlärningssvårigheter genom att underlätta deras tillgång till kultur, konst, idrott, arbete 

1 Europeiskt handikappforums rapport om mänskliga rättigheter i Europa för 2022.



och sociala aktiviteter och göra det möjligt för dem att leva mer självständigt. 

V. Det är minst tre gånger vanligare att personer med funktionsnedsättning är med om 
fysiskt, sexuellt och emotionellt våld än personer utan funktionsnedsättning. Kvinnor 
och flickor med funktionsnedsättning löper högre risk för könsrelaterat våld. Det är tio 
gånger större sannolikhet att kvinnor med funktionsnedsättning tvingas uppleva sexuellt 
våld1, däribland tvångssterilisering, och EU:s jämställdhetslagstiftning tar inte full 
hänsyn till deras rättigheter och behov. 

W. För att anta inkluderande åtgärdsstrategier är det nödvändigt att erkänna den 
skärningspunkt mellan våld, kön och funktionsnedsättning som är aktuell för kvinnor 
och flickor med funktionsnedsättning. Många personer med funktionsnedsättning 
kanske också saknar tillgång till sexualundervisning, något som annars skulle kunna 
hjälpa dem att identifiera och förebygga övergrepp, och stöter på fler hinder mot att få 
tillgång till rättssystemet och rapportera våld. Kvinnor med funktionsnedsättning löper 
större risk för fattigdom och isolering än män med funktionsnedsättning eller personer 
utan funktionsnedsättning. 

X. Fångar med funktionsnedsättning får fortfarande sina grundläggande rättigheter kränkta 
i åtskilliga medlemsstater. Fångar med funktionsnedsättning vars funktionsnedsättning 
inte erkänns eller inte bemöts med tillräckligt stor hänsyn upplever skamliga 
förhållanden som frihetsberövade. Medlemsstaterna kränker alltför ofta de 
grundläggande rättigheterna för fångar med funktionsnedsättning genom att inte ta 
hänsyn till deras behov. 

Y. Kulturskapare – t.ex. författare, skådespelare och konstnärer – med 
funktionsnedsättning har svårare att få tillgång till professionella och icke-professionella 
konstnärs- och kulturaktiviteter och även färre tillfällen att utveckla långsiktiga karriärer 
i de kulturella och kreativa sektorerna. De utesluts ofta från policybeslut och 
finansiering inom de kulturella och kreativa sektorerna på grund av bristande hänsyn till 
t.ex. nedsatt rörelseförmåga eller svårigheter att hantera byråkratiska 
finansieringsförfaranden. 

Z. Unionen behöver ge barn med funktionsnedsättning som flytt undan krig extra stöd för 
att tillgodose deras behov. Enligt dess i april 2022 antagna resolution om EU:s skydd av 
barn och ungdomar som flyr på grund av kriget i Ukraina är över 100 000 barn i 
institutionsvård och på internatskolor i Ukraina, och hälften av dem har 
funktionsnedsättning.

AA. Eurofounds forskning visar att skillnaden när det gäller högre utbildning mellan 
personer med och utan funktionsnedsättning ökade mellan 2011 och 2016 från 7 % till 9 
%. Endast 29,4% av alla personer med funktionsnedsättning erhåller en akademisk 
examen, jämfört med 43,8 % av dem utan funktionsnedsättning. Begränsningarna när 
det gäller tillgång till utbildning för personer med funktionsnedsättning leder till ett 

1 FN:s befolkningsfond (UNFPA) och Women Enabled International, ''''''2Women and 
Young Persons with Disabilities: Guidelines for Providing Rights-Based, Gender-
Responsive Services to Address Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive 
Health and Rights”, 2018, https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-
WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf.  
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lägre deltagande i utbildning och en risk för social och ekonomisk utestängning.

AB. EU, dess institutioner och dess medlemsstater är parter i konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning och är skyldiga att fullt ut genomföra de 
grundläggande rättigheterna i denna, däribland artikel 27 om arbete och sysselsättning. 
De rättigheter som fastställs i konventionen är långt ifrån en realitet för miljontals 
personer med funktionsnedsättning i EU, inte minst på grund av bristerna i direktivet 
om likabehandling i arbetslivet.

AC. I konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning erkänns rätten för 
personer med funktionsnedsättning att arbeta på lika villkor med andra, inbegripet 
möjligheten att försörja sig på ett arbete som de väljer fritt och i en öppen, inkluderande 
och tillgänglig miljö. Alla har rätt till individanpassat stöd i rätt tid för att förbättra sina 
utsikter till anställning eller egenföretagande, inbegripet rätten att få hjälp med att söka 
arbete, utbilda eller omskola sig, i enlighet med princip 4 i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter. Personer med funktionsnedsättning är till övervägande del uteslutna 
från den öppna arbetsmarknaden och förvägras sin rätt att arbeta på samma villkor som 
andra eller har stora svårigheter att få lika tillgång till och lika förutsättningar på 
arbetsmarknaden. Eurofounds forskning har visat att de främsta hindren för 
sysselsättning för personer med funktionsnedsättning bland annat är stereotyper kring 
funktionsnedsättning, byråkratiska svårigheter att komma åt tillgängliga tjänster, 
avsaknad av strategiska visioner i förvaltningen, otillräcklig övervakning av det 
politiska genomförandet, begränsade utbildningsresurser för arbetsgivare och brist på 
specialiststöd.

AD. Personer med funktionsnedsättning bör ha tillgång till individualiserat stöd och 
anpassningar på arbetsplatsen. Personer med funktionsnedsättning har rätt till 
inkomststöd som säkerställer deras förmåga att leva ett värdigt liv, tjänster som hjälper 
dem att delta på arbetsmarknaden och i samhället samt en arbetsmiljö som är anpassad 
efter deras behov. Personer med funktionsnedsättning missgynnas på långt fler områden 
än inom enbart sysselsättning. Den sociala och ekonomiska situationen för personer 
med funktionsnedsättning i EU är betydligt sämre än för personer utan 
funktionsnedsättning och är liktydig med en strukturell eller utbildningsmässig nackdel 
och diskriminering. Stödåtgärder som fokuserar på andra områden än sysselsättning – 
exempelvis fattigdomsminskning, tillgång till bostäder och barnomsorg, tillgänglig 
kollektivtrafik och personlig assistans – spelar också en viktig roll för att ge personer 
med funktionsnedsättning möjlighet att få tillgång till och stanna kvar i arbetslivet.

AE. I EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030 föreslås 
att ett EU-intyg om funktionsnedsättning ska inrättas i slutet av 2023 för erkännande i 
alla medlemsstater.

AF. Tekniska innovationer, såsom etiska och människocentrerade AI-system, har potential 
att utveckla effektiva, tillgängliga och icke-diskriminerande anställningsprocesser, men 
icke-inkluderade teknisk utveckling kan utgöra en risk för att det skapas nya hinder för, 
och former av diskriminering mot, personer med funktionsnedsättning. Enligt artikel 9 i 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning krävs tillgänglig 
information och tillgång på samma villkor som andra till kommunikationsteknik och -
system. 64,3 % av alla personer med funktionsnedsättning i åldern 16 år eller äldre har 
en internetuppkoppling i hemmet, jämfört med 87,9 % av dem utan 
funktionsnedsättning.



AG. Eurofounds forskning visar att stöd till entreprenörskap och egenföretagande i form av 
vägledning, utbildning och ekonomiskt stöd kan ge möjligheter för personer med 
funktionsnedsättning att vara aktiva på den öppna arbetsmarknaden och ge incitament 
till att inte vara helt beroende av invaliditetsersättning. Sådant stöd måste vara välriktat 
och ges tillräckliga resurser.

AH. Covid-19-pandemin har förvärrat de befintliga hindren och orättvisorna för alla 
personer med funktionsnedsättning. Eurofounds forskning från pandemin har visat att i 
genomsnitt 71 % av respondenterna med funktionsnedsättning riskerade att drabbas av 
depression, och 25 % av respondenterna med funktionsnedsättning uppgav att de inte 
hade tillgång till psykisk hälso- och sjukvård, vilket var dubbelt så mycket som personer 
utan funktionsnedsättning. Eurofounds forskning har visat att nedstängningarna och 
restriktionerna till följd av covid-19-pandemin särskilt påverkade ungdomar med 
funktionsnedsättning mellan 18 och 29 år, och 51 % av de respondenterna sade sig vara 
ensamma, 19 % fler än ungdomar utan funktionsnedsättning. Planer för återvändande 
till arbetsplatsen är avgörande för arbetstagare som lider av psykiska hälsoproblem.

AI. Ett årtionde efter att EU blev part i konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning är institutionaliseringsnivån fortfarande oförändrad. I hela Europa 
är minst 1,4 miljoner personer fortfarande instängda på institutioner – en siffra som har 
varit oförändrad sedan konventionen antogs. Enligt enkäten från European Network on 
Independent Living från 2020 om självständigt boende har 24 av de 43 länder som är 
representerade i Europarådet ingen strategi för avinstitutionalisering, och för de 
18 länder som har en sådan beskrev 88 % av respondenterna att strategin antingen är 
otillräcklig eller i behov av förbättring.

AJ. 33 länder i Europarådet tillhandahåller någon form av personlig assistans, och 97 % av 
respondenterna uppgav att tillgången antingen är otillräcklig eller behöver förbättras.

AK. I den nuvarande rättsliga ramen fastställs ingen skyldighet för medlemsstaterna att utse 
ett jämlikhetsorgan som ska skydda offer för diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning.

AL. År 2008 lade kommissionen fram ett förslag om att utvidga skyddet mot diskriminering 
till andra områden än sysselsättning enligt vad som föreskrivs i direktivet om 
likabehandling i arbetslivet, som förbjuder diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, religion eller övertygelse inom 
arbetslivet. Det nya direktivet skulle göra likabehandlingsprincipen tillämplig i fråga om 
utbildning, tillgång till varor och tjänster och socialt skydd, inbegripet social trygghet 
och hälso- och sjukvård. Detta förslag har ännu inte antagits och är sedan 14 år 
blockerat i rådet, där det krävs enhällighet för att det ska antas.

AM. Alla EU-medlemsstater har ratificerat FN-konventionen om barnets rättigheter och 
därigenom förbundit sig att följa den. I artikel 3.3 i EU-fördraget fastställs att EU har 
som mål att främja skydd av barnets rättigheter. I stadgan om de grundläggande 
rättigheterna garanteras att EU:s institutioner och medlemsstaterna måste skydda 
barnets rättigheter när de tillämpar EU-rätten. Parlamentet antog med stor majoritet sin 
resolution om en europeisk barngaranti, där det med eftertryck begärde att alla barn ska 
garanteras tillgång till inkluderande utbildning från tidig barndom till tonåren, 
inbegripet romska barn, barn med funktionsnedsättning, statslösa barn, migrerande barn 
och barn som lever i humanitära nödsituationer.



AN. Tillgång till sysselsättning av god kvalitet, utbildning, hälso- och sjukvård, socialt 
skydd, också över gränserna, lämplig bostad, stöd för självständigt boende samt lika 
möjligheter att delta i fritidsverksamhet och samhällsliv är avgörande för livskvaliteten 
för personer med funktionsnedsättning och för att minska fattigdomen och sårbarheten 
och stödja inkluderande och hållbar tillväxt. Nationella system för minimiinkomst bör 
säkerställa lika tillgång för personer med funktionsnedsättning. Personer med 
funktionsnedsättning bör också ha tillgång till riktat stöd för sina merkostnader 
kopplade till funktionsnedsättning, så att dessa kostnader inte bara täcks av inkomster.

Leva självständigt och delta i samhället

1. Europaparlamentet påminner om att personer med funktionsnedsättning, såsom 
fastställs i artikel 19 i konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, har rätt att leva självständigt och få del av lämplig 
samhällsservice. Parlamentet anser att denna rättighet kan garanteras till fullo endast 
genom att politik och lagstiftning som erbjuder alternativ till institutioner utvecklas på 
nationell, regional och lokal nivå och vägleds av europeiska standarder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fasa ut institutionell vård för personer 
med funktionsnedsättning så snart som möjligt, såsom fastställs i allmän kommentar 
nr 5 från kommittén för konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, och att åstadkomma en övergång från institutionella och andra 
segregerade miljöer till ett system som möjliggör socialt deltagande och där tjänster 
tillhandahålls i en tillgänglig samhällsmiljö, med fullt beaktande av behoven, 
önskemålen och preferenserna hos personer med funktionsnedsättning, inklusive 
samhällsbaserad omsorg, såsom föreslås i kommissionen EU:s handikappstrategi 2010–
2020. Parlamentet understryker att stereotyper, funkofobi och missuppfattningar som 
hindrar personer med funktionsnedsättning från att leva självständigt måste utplånas och 
att deras bidrag till samhället måste lyftas fram. Parlamentet understryker att det är 
avgörande med tillgång till arbetsmarknaden för att personer med funktionsnedsättning 
ska kunna leva ett självständigt liv och delta fullt ut i samhället.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta strategier för 
avinstitutionalisering och se till att deras lagstiftning, politik och program för 
avinstitutionalisering överensstämmer med begreppet självständigt boende enligt 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att använda riktmärken för att mäta framstegen i detta 
avseende. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att leva upp till sitt åtagande i 
EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030 att senast 
2023 ge vägledning till medlemsstaterna om förbättringar i fråga om självständigt 
boende och inkludering i samhället. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
inkludera specifika mål med en fastställd tidsram i sina avinstitutionaliseringsstrategier, 
finansiera dem tillräckligt och ta fram mekanismer för att säkerställa effektiv 
samordning mellan relevanta myndigheter inom olika administrativa sektorer och 
nivåer. Parlamentet beklagar bristen på tillgängliga och ekonomiskt överkomliga 
bostäder, vilket är ett stort hinder för självständigt boende. Parlamentet understryker att 
samhällsbaserat, självständigt boende måste stärkas och åstadkommas som ett alternativ 
till institutionella ramar i linje med allmän kommentar nr 5 till konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning .

3. Europaparlamentet anser att samhällsbaserade stödtjänster och arrangemang för 
stödboende ger bättre livskvalitet för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet 



uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa en personcentrerad ansats och 
sådant lämpligt stöd som behövs för en fullständig inkludering av personer med 
funktionsnedsättning. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att arbeta för att 
utveckla ömsesidiga definitioner av centrala begrepp i samband med genomförandet av 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, såsom 
”tillgänglighet”, ”deltagande” och ”samhällsbaserat boende”, som ett sätt att öka 
samstämmigheten mellan medlemsstaterna och förbättra rörligheten inom EU för 
personer med funktionsnedsättning, samt att ömsesidigt erkänna avinstitutionalisering 
och dess genomförandemetoder. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Eurostat att ta itu med skillnaderna i 
tillgänglighet, tillförlitlighet och jämförbarhet när det gäller uppgifter om levnadsvillkor 
för personer med funktionsnedsättning i Europa, bland annat med avseende på 
sysselsättnings- och löneskillnader.

6. Europaparlamentet insisterar på att relevanta EU-medel bör syfta till att främja 
inkluderande och tillgängliga miljöer, tjänster, metoder och anordningar som utgår från 
tanken om universell design och som främjar avinstitutionalisering, bland annat med 
starkt stöd till personlig assistans och ett självständigt boende.

7. Europaparlamentet välkomnar Europeiska revisionsrättens tillkännagivande av en 
kommande revision om effektiviteten i EU:s ekonomiska bidrag till säkerställandet av 
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att förbättra sin övervakning av användningen av EU-medel på detta 
politikområde, bland annat genom att överväga att hålla inne, dra tillbaka och återkräva 
betalningar om skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna åsidosätts. 
Parlamentet betonar att segregerade miljöer, oavsett storlek, inte bör finansieras med 
EU-medel och att dessa medel alltid bör vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar vidare med kraft kommissionen att 
säkerställa lämplig uppföljning av de slutsatser och rekommendationer som 
revisionsrätten tillhandahåller i sin särskilda rapport om jämställdhetsbudgetering. 
Parlamentet betonar att jämställdhetsbudgetering enligt den rapporten är ett sätt att 
uppnå jämställdhet och att åtgärder för att uppnå jämställdhet måste beakta 
diskrimineringens orsaker, däribland funktionsnedsättning.

8. Europaparlamentet påminner om att det i förordningen om gemensamma bestämmelser 
för 2021–20271 anges att Europeiska socialfonden och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden måste användas på ett sätt som är förenligt med EU:s politik för 
social inkludering. Parlamentet efterlyser därför striktare villkor som förbjuder att EU-
medel investeras i institutionella vårdmiljöer. 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om 
fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en 
rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt 
finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden 
för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och 
viseringspolitik (EUT L 231, 30.6.2021, s. 159).



9. Europaparlamentet välkomnar Europeiska ombudsmannens undersökning på eget 
initiativ av hur kommissionen övervakar EU-medel som används för att främja rätten 
till självständigt boende för personer med funktionsnedsättning och äldre. Parlamentet 
framhåller att Europeiska ombudsmannen i slutsatserna uppmanar kommissionen att ge 
medlemsstaterna och sin egen personal tydligare vägledning om behovet av att främja 
avinstitutionalisering och hur detta kan uppnås i samband med användning av EU-
medel.

Jämlikhet och icke-diskriminering: brådskande behov av ett övergripande direktiv mot 
diskriminering

10. Europaparlamentet framhåller att EU enligt konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning bör integrera ett funktionsnedsättningsperspektiv i all politik, 
alla program och alla strategier. Parlamentet stöder rekommendationerna i konventionen 
och uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att öka sina insatser för att 
se till att de följs ordentligt. Parlamentet anser att en harmonisering av EU-rätten med 
konventionen är grundläggande för att säkerställa jämlikhet och icke-diskriminering. 
Parlamentet framhåller den roll som EU:s ram för konventionen spelar i denna process.

11. Europaparlamentet välkomnar det arbete som Europeiska ombudsmannen, som en del 
av EU-ramen för konventionen, bedriver för att skydda, främja och övervaka EU-
institutionernas genomförande av konventionen. 

12. Europaparlamentet uppmanar de EU-medlemsstater som ännu inte har undertecknat och 
ratificerat det valfria protokollet till konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning att göra detta. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina insatser 
för att främja lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning utanför EU, särskilt 
i kandidatländer. Parlamentet framhåller i detta sammanhang behovet av att unionen tar 
upp frågan om reformer för att förbättra situationen för personer med 
funktionsnedsättning under anslutningsförhandlingar.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera förslaget till ett EU-direktiv 
om likabehandling baserat på parlamentets ståndpunkt genom att även ta upp frågan om 
intersektionell diskriminering och uttryckligen förbjuda diskriminering som sker genom 
en kombination av grunder som anges i stadgan. Parlamentet uppmanar rådets 
ordförandeskap att prioritera detta direktiv och att diskutera det på högsta politiska nivå. 
Parlamentet framhåller behovet av konkreta åtgärder för att verka för ett antagande av 
direktivet och, om det inte antas, behovet av alternativa lagstiftningsåtgärder för att ta 
upp diskriminering.

15. Europaparlamentet välkomnar kommissionens antagande av den ambitiösa strategin för 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030 och uppmanar 
kommissionen att övervaka och säkerställa medlemsstaternas genomförande av denna. 
Parlamentet framhåller behovet av att EU:s ram för konventionen har en tydlig roll i 
översynen av strategin och av att personer med funktionsnedsättning och deras 
representativa organisationer på EU-nivå samt nationell, regional och lokal nivå blir 
systematiskt och aktivt involverade i en sådan översyn. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta fram dessa åtgärder i samordning och dialog med personer med 
funktionsnedsättning och alla berörda organisationer, med början i parlamentets nätverk 



för konventionen.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i samarbete med medlemsstaterna och 
i överensstämmelse med EU:s standarder och tillhörande nationell lagstiftning, samla in 
uppdelade och tillförlitliga uppgifter och statistik – och bland annat se till att EU-
omfattande statistik innehåller uppgifter som är uppdelade på typer av 
funktionsnedsättning och uppgifter om antalet personer som bor på institutioner – i syfte 
att utveckla lämpliga och effektiva strategier för att säkerställa ett tillgängligt, 
inkluderande och jämlikt samhälle för alla personer med funktionsnedsättning i EU, 
oavsett vilken typ av område de bor i – stadsområden, landsbygdsområden eller 
avlägsna områden.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka 
medvetenheten, i synnerhet bland barn och ungdomar, och genomföra tydligt 
strukturerade samråd där de direkt berörda personerna och de 
civilsamhällesorganisationer som företräder dem deltar och medverkar för att få en 
verklig förståelse av funktionsnedsättning på alla nivåer i samhället.

18. Europaparlamentet anser att det behövs utbyte av god praxis på europeisk nivå avseende 
lyckade projekt för inkludering av personer med funktionsnedsättning på alla områden 
samt offentliga informationskampanjer om hur detta ska åstadkommas, i linje med 
artikel 27 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta vederbörlig hänsyn till den unika 
situationen för författare, skådespelare och konstnärer med funktionsnedsättning när de 
utarbetar relevanta politiska strategier, finansieringsprogram och verksamheter, och att 
undanröja alla hinder mot säkerställandet av lika rättigheter och lika möjligheter för alla 
i de kulturella och kreativa sektorerna, i synnerhet genom att införa åtgärder som 
möjliggör lika tillgång, deltagande och representation för alla kulturskapare. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att framtida EU-lagstiftning om 
AI innehåller ett så brett spektrum av användare som möjligt och gör AI-system 
lättillgängliga för personer med funktionsnedsättning i enlighet med den europeiska 
rättsakten om tillgänglighet. 

21. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om FN:s mål 11.7 för hållbar utveckling, 
vars syfte är att senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och 
tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för barn och kvinnor, 
personer med funktionsnedsättning och äldre personer.

De mest riskutsatta personerna med funktionsnedsättning

22. Europaparlamentet är kritiskt till att vissa personer med funktionsnedsättning löper 
större risk att utsättas för någon form av diskriminering och våld, såsom kvinnor och 
flickor, barn, äldre, personer som upplever hemlöshet, fångar, migranter och flyktingar, 
rasifierade personer och personer med annan etnisk bakgrund såsom romer, samt 
hbtqi+-personer. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta itu 
med dessa personers särskilda utmaningar, rättigheter och behov genom riktade åtgärder 
för att säkerställa tillgång till rättssystemet samt assistans och stöd- och skyddstjänster 
för offren och undanröja hindren för att anmäla diskriminering och våld.

23. Europaparlamentet understryker att personer med funktionsnedsättning, särskilt kvinnor 



med funktionsnedsättning, fortfarande utsätts för multipel och intersektionell 
diskriminering på grund av sin funktionsnedsättning och på grund av kön, ras, etniskt 
ursprung, ålder, religion eller övertygelse, sexuell läggning, migrationsstatus eller 
socioekonomisk bakgrund. Parlamentet betonar att kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning är särskilt utsatta för könsrelaterat våld och att det könsrelaterade 
våld som kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är med om kan innefatta fysiskt, 
sexuellt, psykologiskt och ekonomiskt våld. Parlamentet oroas av att kvinnor med 
funktionsnedsättning ofta utsätts för könsrelaterat våld av partner eller 
familjemedlemmar. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa att mekanismer för att rapportera våld mot personer med 
funktionsnedsättning, plus stödtjänster för offren, finns inrättade och tillgängliga. 

24. Europaparlamentet inser omsorgsgivares viktiga roll i funktionsnedsattas liv och de 
hinder de stöter på i sitt arbete. Parlamentet betonar att den rättsliga, ekonomiska och 
sociala beroendeställning som personer med funktionsnedsättning, särskilt kvinnor, 
befinner sig i gentemot sina omsorgsgivare sätter dem i en mer utsatt situation. 
Parlamentet oroas av de rapporterade fall där personer med funktionsnedsättning utsätts 
för våld av dem som ska ta hand om dem, antingen i hemmet eller inom 
institutionsvård. 

25. Europaparlamentet noterar att kommissionen i EU:s strategi för rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning 2021–2030 åtagit sig att ägna särskild uppmärksamhet åt 
kvinnor med funktionsnedsättning, som löper två till fem gånger större risk att utsättas 
för våld än andra kvinnor1. Parlamentet uppmanar kommissionen att integrera och 
beakta situationen för kvinnor med funktionsnedsättning i alla EU:s strategier och 
åtgärder. 

26. Europaparlamentet är djupt oroat över att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning 
alltför ofta nekas tillgång till tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa, särskilt 
gynekologiska tjänster, och ofta även nekas möjlighet till informerat samtycke 
beträffande användning av preventivmedel och till och med riskerar tvångssterilisering2. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lagstiftningsåtgärder för att skydda 
fysisk integritet, valfrihet och sexuellt och reproduktivt självbestämmande för personer 
med funktionsnedsättning. 

27. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till direktiv om bekämpande av 
våld mot kvinnor och våld i hemmet samt åtagandena och åtgärderna från vissa 
medlemsstater i detta avseende. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att vidta fler konkreta åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld, 
bland annat riktat stöd till personer med funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar 
vidare med kraft kommissionen och medlemsstaterna att ordna särskilda utbildningar 
och medvetandehöjande aktiviteter inriktade på åtgärdssystem mot könsrelaterat våld, 
där det bör säkerställas att kvinnor med funktionsnedsättning deltar och får information 
om sina rättigheter. Parlamentet anser att kommissionen och medlemsstaterna måste 
utforska den unika överlappningen mellan kön och funktionsnedsättning mer ingående 
för att komplexiteten i det könsrelaterade våldet mot kvinnor och flickor med 

1 EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030 
(COM(2021)0101), s.16.

2 https://www.edf-feph.org/content/uploads/2022/09/Final-Forced-Sterilisarion-Report-
2022-European-Union-copia_compressed.pdf 
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funktionsnedsättning ska kunna förstås och behandlas på rätt sätt. 

28. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att tilldela tillräckliga 
mänskliga och ekonomiska resurser till den mekanism som fastställs i artikel 33.2 i 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för att säkerställa 
att nationella jämlikhetsorgan fullgör sina uppgifter ändamålsenligt och effektivt. 
Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att tillhandahålla det stöd som behövs 
för detta. 

29. Europaparlamentet välkomnar och stöder kommissionens kommande 
lagstiftningsinitiativ om minimistandarder för jämlikhetsorgan, vilket skulle uppmuntra 
medlemsstaterna att utöka jämlikhetsorganens mandat för att skydda personer som 
utsätts för diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Kommissionen uppmanas 
att lägga fram ett ambitiöst förslag utan dröjsmål.

30. Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att slutföra EU:s ratificering av 
Istanbulkonventionen på grundval av en bred anslutning utan begränsningar och att 
verka för att alla medlemsstater ska ratificera den, då det är ett viktigt verktyg för att 
hantera våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. 

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att 
förebygga isolering bland kvinnor med funktionsnedsättning i all deras mångfald genom 
tvärgående och strukturella åtgärder såsom utbildning och medvetandehöjande 
aktiviteter bland såväl kvinnor med funktionsnedsättning som deras familjer och 
omsorgsgivare. 

32. Europaparlamentet är bekymrat över situationen för fångar med funktionsnedsättning i 
medlemsstaterna, oberoende av deras funktionsnedsättning. Parlamentet beklagar djupt 
att den utsatta situationen för fångar med funktionsnedsättning inte beaktas fullt ut i 
vissa medlemsstater. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att fångar med 
funktionsnedsättning förses med nödvändig infrastruktur, däribland tillgodoseende av 
deras särskilda behov och säkerställande av tillgänglig och rimlig anpassning. 
Parlamentet uppmanar vidare medlemsstaterna och EU-institutionerna att vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa respekten och skyddet för de grundläggande 
rättigheterna för fångar, särskilt för dem som är i utsatta situationer såsom psykiskt 
sjuka och personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att anta gemensamma 
europeiska normer för frihetsberövande i samtliga medlemsstater. 

33. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera rätten till utbildning för alla 
barn med funktionsnedsättning och säkerställa att de har lika tillgång till en 
inkluderande undervisning av hög kvalitet, från tidig barndom till tonåren, särskilt 
genom inrättande av skräddarsydd infrastruktur och specialutbildning för deras lärare 
och assistenter. Parlamentet framhåller att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
skoltjänster för barn med funktionsnedsättning är tillgängliga. Parlamentet framhåller 
att barn med funktionsnedsättning fortfarande är oproportionerligt representerade i 
institutionsvården, stannar kvar på institutioner under lång tid eller permanent och 
utsätts för omfattande diskriminering och vanvård.

34. Europaparlamentet framhåller att personer med funktionsnedsättning löper större risk att 
utsättas för hatretorik och hatbrott. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag att 
utöka förteckningen över EU-brott till att omfatta hatretorik och hatbrott.



Likhet inför lagen

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta brådskande 
åtgärder för att avskaffa de begränsningar i rättskapaciteten som hindrar personer med 
funktionsnedsättning att åtnjuta sina fördragsenliga rättigheter, bland annat genom 
åtgärder för att ersätta ställföreträdande beslutsfattande med stödjande beslutsfattande i 
hela EU, med respekt för personens självständighet, önskemål och preferenser.

36. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa särskilda program som 
möjliggör ett skifte så att personer med psykosocial funktionsnedsättning inte berövas 
sin rättskapacitet utan i stället omfattas av system för stödjande beslutsfattande. 

37. Europaparlamentet välkomnar att 2022 års resultattavla för rättskipningen i EU för 
första gången har beaktat de särskilda behoven hos personer med funktionsnedsättning 
vad gäller deras tillgång till rättssystemet.

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta lämpliga 
åtgärder för att undanröja alla de hinder, inbegripet kulturella hinder, som personer med 
funktionsnedsättning möter när det gäller att få tillgång till rättslig prövning, genom att 
ta itu med bristen på medvetenhet om funktionsnedsättning och konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning inom rättssystemet, bland annat 
genom att anslå tillräckliga medel för utbildning av personal inom rättsväsendet, för att 
göra informationen mer tillgänglig och för att ge professionellt stöd till offer med 
funktionsnedsättning, särskilt i de fall där offret är rättsligt, ekonomiskt och socialt 
beroende av förövaren. Parlamentet noterar att både rättsliga och utomrättsliga 
klagomålsmekanismer bör göras mer tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen och medlemsstaterna 
att inkludera medvetenhet om funktionsnedsättning och om multipel och intersektionell 
diskriminering i rekryteringskriterierna för personal, i synnerhet rättslig personal och 
fängelsepersonal, som hanterar personer med funktionsnedsättning.

39. Europaparlamentet understryker att faciliteter och tjänster måste vara tillgängliga för att 
garantera lika tillgång till rättslig prövning och lämpligt stöd till dem som har svårt att 
utöva sin rättskapacitet. Parlamentet påminner om att kommunikationssvårigheter kan 
få allvarliga konsekvenser när det gäller tillgång för fångar med funktionsnedsättning 
till information i tillgängliga format och aktiviteter som är lämpade för deras 
funktionsnedsättningar. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
vidta lämpliga åtgärder för att garantera personer med funktionsnedsättning prismässigt 
överkomlig, säker och ändamålsenlig tillgång till rättslig prövning och att säkerställa att 
assistans och tillgänglig kommunikation och information tillhandahålls i alla skeden av 
förfarandet. 

40. Europaparlamentet påminner om att upprepade förflyttningar och bristande kontinuitet i 
vården, samt bristen på rätts- och fängelsepersonal inklusive sjukvårdspersonal med 
lämplig utbildning i att assistera fångar med funktionsnedsättning, förvärrar dessa 
fångars utsatthet och isolering. 

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett program för att finansiera 
omkostnaderna för rättsliga förfaranden med rättegångar där regeringar i 
medlemsstaterna står anklagade för diskriminering av personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet föreslår att denna finansiering tas från den befintliga 



Europeiska socialfonden+ (ESF+). 

42. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Eurofound att samla in solida 
uppgifter och omfattande forskning om hur restriktioner av rättskapaciteten påverkar 
tillvaron för personer med funktionsnedsättning, däribland personer med psykosocial 
funktionsnedsättning.

Deltagande i det politiska och offentliga livet: ”Inget om oss utan oss” (”Nothing About Us 
Without Us”)

43. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att ändra såväl EU:s vallag som 
relevant nationell lagstiftning så att det säkerställs att samtliga personer med 
funktionsnedsättning får rösta och kandidera i val på samma villkor som andra. 
Parlamentet betonar att beslut om förlorad rättskapacitet på grund av 
funktionsnedsättning som fattats av ursprungsmedlemsstaten inte bör diskvalificera 
unionsmedborgare från att kandidera i den medlemsstat där de är bosatta ifall lagen i 
den medlemsstaten upprätthåller rätten för alla personer med funktionsnedsättning utan 
några begränsningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att, särskilt inför nästa val 
till Europaparlamentet 2024, samarbeta med medlemsstaterna för att garantera rätten att 
rösta självständigt och i hemlighet och för att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning har lika möjligheter att föra valkampanj. Parlamentet betonar att 
det i många fall inte finns någon infrastruktur för personer med funktionsnedsättning att 
utöva sin demokratiska rösträtt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att i detta 
avseende säkerställa att vallokalerna är tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet upprepar i detta sammanhang bestämmelserna i 
parlamentets lagstiftningsresolution av den 3 maj 2022 om politiska rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

44. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att 
involvera personer med funktionsnedsättning – i all deras mångfald och med alla slags 
bakgrunder – i EU:s beslutsfattande. Parlamentet anser att ledarskap för personer med 
funktionsnedsättning bör förbättras ytterligare genom större investeringar i 
organisationer för personer med funktionsnedsättning, för att göra det lättare för dem att 
meningsfullt delta i och i högre grad påverka beslutsfattandet. 

45. Europaparlamentet uppmanar de europeiska, nationella, regionala och lokala politiska 
partierna att se till att personer med funktionsnedsättning blir bättre representerade i 
röstlängder. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas utsedda valmyndigheter att samla 
in uppgifter om tillgängligheten i vallokalerna, däribland indikationer på om de är 
anpassade för personer med funktionsnedsättning och deras behov, och att rapportera 
detta till kommissionen, rådet och Europaparlamentet senast ett år efter att det hållits val 
till Europaparlamentet.

46. Europaparlamentet är fast övertygat om att undanröjande av hinder genom att främja 
och anta tillgänglighetsåtgärder och särskilda kommunikationsformat, såsom lättläst 
språk, blindskrift och teckenspråk, skulle vara ett viktigt steg mot att göra det möjligt 
för personer med funktionsnedsättning att verkligen delta i det politiska och offentliga 
livet. Parlamentet betonar att digitala tjänster behöver göras mer tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

47. Europaparlamentet erkänner utvecklingen av ny teknik och dess potential för personer 



med funktionsnedsättning. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att investera i att 
utveckla tillämpningar inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) som gör 
det möjligt att kommunicera på och översätta teckenspråk och blindskrift. 

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare utöka och främja inslag i 
programmet Kreativa Europa som främjar inkludering, i syfte att öka det kulturella 
deltagandet i hela unionen som ett led i utvecklingen mot ett mer inkluderande 
samhälle, särskilt för personer med funktionsnedsättning, så att man uppmuntrar deras 
aktiva deltagande i kreativa processer och publikutveckling.

Behovet av en genomförandeplan för katastrofriskhantering som inkluderar personer med 
funktionsnedsättning på EU-nivå

49. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka deltagandet 
av personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem i 
beslutsprocessen för utformning, förvaltning, resurstilldelning och genomförande av 
strategier och program för katastrofriskreducering. Parlamentet efterlyser att personer 
med funktionsnedsättning får sina perspektiv integrerade i unionens 
krishanteringsåtgärder.

50. Europaparlamentet anser att dessa program bör inbegripa integrering mellan olika 
sektorer och förvaltningsnivåer och fastställa specifika mål och tidsfrister för att 
utarbeta en handlingsplan för katastrofriskreducering som omfattar personer med 
funktionsnedsättning i syfte att uppnå Sendai-ramverket.

51. Europaparlamentet understryker att EU:s politik och program måste stödjas av 
disaggregerade och evidensbaserade data. Parlamentet betonar behovet av att stödja och 
finansiera forskning för att bättre förstå katastrofeffekterna på personer med 
funktionsnedsättning och deras förmåga att hantera dem. 

52. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att förbättra sin 
kriskommunikation och säkerställa användningen av format som gör det möjligt för 
personer med funktionsnedsättning att få tillgång till relevant information. Parlamentet 
noterar med oro slutsatserna från Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter om de avsevärda bristerna på detta område under covid-19-pandemin 

53. Europaparlamentet noterar att personer med funktionsnedsättning tillhör de mest 
marginaliserade och utsatta befolkningsgrupperna i alla krisdrabbade samhällen. 
Parlamentet betonar vidare att människor med funktionsnedsättning, till följd av krig 
och i situationer med väpnade konflikter, utsätts för våldsamma attacker och 
tvångsförflyttning och fortlöpande försummas i samband med humanitära insatser för 
civila som fastnat i striderna, och att de ofta överges i sina bostäder eller i övergivna 
byar i flera dagar eller veckor, med dålig tillgång till mat och vatten. Parlamentet 
påminner i detta hänseende om vikten av EU:s strategi för barnets rättigheter, 
barngarantin, EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–
2030 samt EU:s alla befintliga rättsliga instrument när det gäller att stödja 
medlemsstaterna och hjälpa dem att hantera de särskilda behoven hos flyktingar med 



funktionsnedsättning, inbegripet direktivet om tillfälligt skydd1.

Fri rörlighet och ömsesidigt erkännande: Behovet av att utöka förmånerna med EU-intyget 
om funktionsnedsättning

54. Europaparlamentet betonar det oumbärliga behovet av en ömsesidig definition, diagnos 
och erkännande av funktionsnedsättningsstatus på alla områden i hela EU, och 
uppmanar med kraft kommissionen att påskynda sitt arbete i detta avseende för att 
garantera erkännandet av funktionsnedsättningsstatus vid förflyttning inom EU och för 
att säkerställa den fria rörligheten för personer med funktionsnedsättning i alla 
medlemsstater.

55. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande i dess avsiktsförklaring 
2022 till parlamentet om att den 2023 skulle lägga fram ett lagstiftningsförslag om ett 
EU-intyg om funktionsnedsättning, vilket också ingår i kommissionens arbetsprogram 
2023. 

56. Europaparlamentet är fast övertygat om att EU-intyget om funktionsnedsättning bör 
bygga på bindande EU-rättsakt som bör omfatta en rad olika områden utöver kultur, 
fritid och idrott. Parlamentet betonar att intyget om funktionsnedsättning bör som 
standard även kunna användas för nationella, regionala och lokala offentliga tjänster 
såsom kollektivtrafik, ha en särskild EU-webbplats och en åtkomlig onlinedatabas som 
är tillgänglig på alla EU-språk, inbegripet särskilda kommunikationsformat såsom 
lättläst språk, blindskrift och teckenspråk. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
överväga att förvaltningen av genomförandet av EU-intyget om funktionsnedsättning 
finansieras genom ESF+.

57. Europaparlamentet är fast övertygat om att personer med funktionsnedsättning och de 
organisationer som företräder dem måste vara ordentligt delaktiga i genomförandet av 
och kommunikationen avseende EU-intyget om funktionsnedsättning. Parlamentet anser 
att detta först och främst kräver en översyn av nuvarande lagstiftning och politik, och att 
det måste backas upp av kraftfulla insatser för att öka medvetenheten, åtföljas av 
särskilda konsekvensanalyser grundade på disaggregerade data samt leda till konkreta 
genomförandeåtgärder.

Främja allmänna inkluderande utbildningsmiljöer och säkerställa tillgänglig hälso- och 
sjukvård av god kvalitet

58. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för 
att underlätta tillgången till och åtnjutandet av inkluderande utbildning av god kvalitet 
för alla studerande med funktionsnedsättning, däribland i e-lärande och livslångt 
lärande, i linje med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
och att inkludera särskilda indikatorer för funktionsnedsättning från Europa 2020-
strategin i arbetet med att uppnå utbildningsmålet. Parlamentet understryker betydelsen 
av att säkerställa elevers och studenters lika tillgång till utbildning i klassrummen, 
inbegripet inom förskoleverksamhet, oavsett om de har funktionsnedsättning eller inte. 

1 Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt 
skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en 
balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära 
följderna av detta (EGT L 212, 7.8.2001, s. 12).



Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka investeringarna i Erasmus+ och utnyttja 
de finansieringsmöjligheter som programmet erbjuder.

59. Europaparlamentet beklagar vissa medlemsstaters bristfälliga investeringar i strukturer 
för personer med funktionsnedsättning som behöver särskild omvårdnad av 
specialiserade yrkespersoner, vilket ibland innebär att dessa personer, särskilt unga i 
skolåldern, tvingas lämna sin familj för att få tillgång till lämpliga strukturer i andra 
medlemsstater. 

60. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att digitala miljöer är 
tillgängliga för alla. Parlamentet betonar att textning i realtid, lättläst information, 
teckenspråkstolkning och tillgängliga webbplatser är avgörande för att tillhandahålla 
personer med funktionsnedsättning utbildning och information.

61. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att vidta 
snabba åtgärder för att se till att personer med funktionsnedsättning, inbegripet 
psykosociala funktionsnedsättningar, tillhandahålls samma utbud, kvalitet och 
standarder av kostnadsfri eller överkomlig hälso- och sjukvård och program som 
erbjuds andra personer, däribland tillgång till tjänster och initiativ för sexuell och 
reproduktiv hälsa enligt EU:s plan mot cancer.

62. Europaparlamentet rekommenderar starkt att EU-fonderna stöder utvecklingen av 
sjukdomsrelaterade tjänster som inkluderar personer med funktionsnedsättning i 
medlemsstaterna. Parlamentet föreslår att kommissionen överväger att ta fram 
tillgänglighetsstandarder för screeningutrustning. 

63. Europaparlamentet anser att tillgängliga folkhälsokampanjer och tillgänglig 
kommunikation om förebyggande, screening och behandling av sjukdomar måste 
inkludera personer med funktionsnedsättning och spridas i olika tillgängliga format, 
såsom teckenspråk, blindskrift och lättläst språk.

64. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera kontinuitet i omsorgen och 
stödet, som ofta upphör efter skolgången, vilket leder till svårigheter med övergången 
till arbetsmarknaden, avbrott i möjligheterna att få tillgång till sysselsättningsstöd och 
avbrott i kapaciteten till självständigt boende.

65. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning har lika möjligheter på arbetsmarknaden, tillgång till inkluderande 
ordinarie utbildning och hälso- och sjukvårdstjänster samt lika tillgång till transporter 
genom att undanröja de grundläggande hindren för ett socialt liv och genom att 
integrera principer om universell utformning inom infrastrukturinvesteringar och 
digitala investeringar i hela EU.

66. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en omfattande och 
sektorsövergripande europeisk strategi för psykisk hälsa som en lämplig uppföljning av 
den europeiska ramen för åtgärder för psykisk hälsa och att förbättra EU:s kompass för 
insatser för psykisk hälsa och välbefinnande. Parlamentet noterar att syftet med denna 
strategi bör vara att ställa krav på medlemsstaterna att införliva psykisk hälso- och 
sjukvård med fysisk vård, mot bakgrund av det nära sambandet mellan dem båda, med 
särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning, för att tillhandahålla 
ändamålsenlig vård baserad på faktaunderlag och mänskliga rättigheter, och öka antalet 



tjänster som erbjuds så att fler människor kan få tillgång till behandling. Parlamentet 
uppmanar i synnerhet medlemsstaterna att inom ramen för sin relevanta EU-finansiering 
anslå medel för att förbättra de neuropsykiatriska tjänsterna för de barn och ungdomar 
som har lidit mest av de åtgärder som vidtagits till följd av pandemin och som har lett 
till en ökning av sociala problem, fattigdom och psykiskt lidande, med dramatiska 
konsekvenser.

67. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över direktivet om 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård för att anpassa det till konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning och garantera effektiv tillgång till 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård av god kvalitet för personer med 
funktionsnedsättning.

Främjande av inkluderande sysselsättning

68. Europaparlamentet framhåller att utövandet av rätten till arbete för personer med 
funktionsnedsättning1 nära är kopplat till åtgärder för att bekämpa direkt och indirekt 
diskriminering, fattigdom och hinder vad gäller hälsa, utbildning, bostäder, vård, stöd, 
personlig rörlighet, den bebyggda miljön, segregation och institutionalisering. 
Parlamentet uppmuntrar därför kommissionen och medlemsstaterna att vidta effektiva 
och konkreta åtgärder för att främja jämlikhet, mångfald och horisontell inkludering för 
personer med funktionsnedsättning och deras familjer i alla delar av samhället, bland 
annat genom personlig assistans, självständigt boende, socialt skydd, ökad medvetenhet 
och en hinderfri miljö. Parlamentet påminner om integreringen av personer med 
funktionsnedsättning på arbetsmarknaden inte bara är nödvändig för den sociala 
inkluderingen och lika möjligheter utan också erbjuder betydande ekonomiska 
möjligheter till ekonomisk självständighet för personer med funktionsnedsättning och 
gynnar ekonomin i stort. 

69. Europaparlamentet uppmanar Europeiska arbetsmyndigheten att samarbeta med 
nationella yrkesinspektioner för att genomföra den befintliga lagstiftningen. Parlamentet 
rekommenderar att arbetsmiljöinspektörer övervakar offentliga och privata arbetsgivare 
för att säkerställa att arbetstagarnas rättigheter efterlevs för personer med 
funktionsnedsättning.

70. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anta en politisk 
strategi för hela livscykeln för att främja förebyggande av diskriminering och säkerställa 
att personer med funktionsnedsättning stannar kvar och integreras på arbetsmarknaden. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fullt ut genomföra och 
integrera konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i alla 
lagstiftningsåtgärder, politiska åtgärder och finansieringsåtgärder, särskilt när det gäller 
social inkludering och integrering på arbetsmarknaden av personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar EU och alla medlemsstater att ratificera 
det fakultativa protokollet till konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

71. Europaparlamentet välkomnar den politiska debatt som hölls den 16 juni 2022 mellan 
arbetsmarknadsministrar och socialministrar om anställning av personer med 
funktionsnedsättning, undanröjande av hinder för att anställa personer med 

1 Artikel 27 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.



funktionsnedsättning och åtgärder för att främja deras integration på arbetsmarknaden. 
Parlamentet ser fram emot konkreta uppföljande åtgärder från medlemsstaternas sida.

72. Europaparlamentet understryker behovet av att särskilt uppmärksamma 
sysselsättningssituationen för personer med funktionsnedsättning som tillhör etniska 
minoriteter, såsom migranter, flyktingar, romer och människor av afrikanskt ursprung.

73. Europaparlamentet betonar att en människorättsbaserad strategi måste inrättas som den 
ram inom vilken samhället diskuterar funktionsnedsättningar, och att 
funktionsnedsättningsbidraget måste anpassas i enlighet med det. Parlamentet 
framhåller vikten av en övergripande definition och tillämpning av tillgänglighet och 
värdet av tillgänglighet som en oumbärlig grund för att personer med funktionssättning 
ska få lika möjligheter i enlighet med konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och i linje med den allmänna kommentaren nr 2 till denna, där 
man tar hänsyn till mångfalden bland behoven hos personer med funktionsnedsättning 
och främjar universell utformning som en EU-princip1. 

74. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt inleda översynen 
av direktivet om likabehandling, särskilt när det gäller harmoniserade minimistandarder 
för skäliga anpassningar för arbetstagare med funktionsnedsättning, för att fullt ut 
harmonisera det med bestämmelserna i konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och genomföra en inkluderande process som ska säkerställa direkt 
och fullständigt deltagande av organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning. 

75. Europaparlamentet betonar vikten av att aktivt involvera personer med 
funktionsnedsättning, deras familjer och deras organisationer i utvecklingen och 
genomförandet av alla åtgärder som påverkar dem. Parlamentet betonar vikten av att 
integrera hänsyn till funktionshinder på arbetsplatsen och betydelsen av social dialog 
och utbildning för arbetsgivare i detta avseende. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vidta aktiva åtgärder för att garantera icke-diskriminering för alla 
och att se till att personer med funktionsnedsättning kan utöva sina arbetstagar- och 
fackföreningsrättigheter på samma villkor som andra.

76. Europaparlamentet betonar att trakasserier på arbetsplatsen, inbegripet sexuella 
trakasserier samt repressalier för att man säger ifrån, försvårar tillgången till arbete och 
anställning och gör det svårare att behålla ett arbete och erbjudas lika 
karriärmöjligheter, särskilt för kvinnor med funktionsnedsättning2, och att särskilda 
åtgärder behövs i medlemsstaterna för att förebygga, bekämpa och bestraffa trakasserier 
mot personer med funktionsnedsättning.

77. Europaparlamentet anser att inkomststödsystem, handikapprelaterat bistånd och aktivt 
sysselsättningsstöd är ömsesidigt kompletterade genom att främja ett fullständigt och 

1 I artikel 2 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
definieras universell utformning som ”sådan utformning av produkter, miljöer, program 
och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov 
av anpassning eller specialutformning”. Universell utformning ska inte utesluta 
hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs.

2 Europe 2020 data & People with disabilities - tables (EU SILC 2017), framställd av 
Stefanos Grammenos, Centre for European Social and Economic Policy, 27 december 
2019.

https://www.disability-europe.net/downloads/1045-europe-2020-data-people-with-disabilities-tables-eu-silc-2017


effektivt deltagande av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, 
eftersom löner inte är en ersättning för att täcka merutgifter som hör samman med 
funktionsnedsättningar. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att dela upp 
inkomststöd och aktivt sysselsättningsstöd och handikapprelaterat bistånd1 för att 
säkerställa att reglerna för stödberättigande är så inkluderande som möjligt, och täcka 
ytterligare handikapprelaterade utgifter, bekämpa fattigdomen i arbete och säkerställa 
jämlikhet, värdighet och autonomi för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet 
uppmuntrar medlemsstaterna att införa liknande lösningar för omsorgsgivare av 
personer med funktionsnedsättning så att de kan få en inkomst utöver sina 
omsorgsrelaterade förmåner. 

78. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att säkerställa att 
medlemsstaterna respekterar principen om likabehandling och lika lön för lika arbete för 
alla arbetstagare. Parlamentet insisterar även på att personer med funktionsnedsättning 
som arbetar i skyddade verkstäder åtminstone garanteras de rättigheter och den status 
som är likvärdig med de arbetstagarrättigheter som människor på den öppna 
arbetsmarknaden har. Parlamentet anser att dessa verkstäder bör ha en individualiserad 
strategi och i så stor utsträckning som möjligt endast användas som tillfälliga alternativ 
för personer med funktionsnedsättning i deras arbetsliv. Parlamentet anser vidare att 
verkstäderna bör syfta till att främja kompetensutveckling och stödja en övergång till 
den öppna arbetsmarknaden. Parlamentet insisterar på att personer med 
funktionsnedsättning som arbetar i sådana miljöer bör skyddas av befintliga rättsliga 
ramar som rör socialt skydd och arbetsvillkor, inbegripet minimilöneskydd, på lika 
villkor som andra i enlighet med artikel 27 i konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla 
inkluderande modeller för skyddad anställning med stöd, med respekt för de rättigheter 
som personer med funktionsnedsättning har, som fungerar som åtgärder för effektiv 
inkludering och senare en övergång till den öppna arbetsmarknaden. Parlamentet 
betonar att det är viktigt för personer med funktionsnedsättning att hitta sysselsättning 
av god kvalitet som matchar deras kompetens och ambitioner och att fortbildning, 
kompetenshöjning och omskolning av personer med funktionsnedsättning bör ge 
verkliga förmågor och färdigheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att bedöma 
effektiviteten hos befintliga skyddade verkstäder när det gäller att ge personer med 
funktionsnedsättning färdigheter att hitta sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka denna process.

79. Europaparlamentet konstaterar att covid-19-krisen har till ökat distansarbete och att 
distansarbete skulle kunna bidra till att främja sysselsättningen för personer med 
funktionsnedsättning som en anpassningsåtgärd och som ett verktyg för att uppnå en 
bättre balans mellan arbete och privatliv och minska smärt- och trötthetsrelaterade 
hinder för att delta på arbetsmarknaden. Parlamentet avråder dock arbetsgivare från att 
använda distansarbete för att undvika att vidta rimliga anpassningsåtgärder eller att 
skapa inkluderande arbetsplatskulturer för arbetstagare med funktionsnedsättning2, 
eftersom det kan isolera dem och påverka deras psykiska hälsa. Parlamentet betonar att 

1 FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Rapport 
från den särskilda rapportören om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
som lades fram vid FN:s generalförsamlings 70:e session den 7 augusti 2015.

2 Schur, L.A., Ameri, M. and Kruse, D., ‘Telework After COVID: A ‘Silver Lining’ for 
Workers with Disabilities?‘, Journal of Occupational Rehabilitation, vol. 30, nr 
4, 2020, s. 521–536. 

https://doi.org/10.1007/s10926-020-09936-5
https://doi.org/10.1007/s10926-020-09936-5


framtida strategier för distansarbete bör tas fram med utgångspunkt i 
handikapprättigheter och att personer med funktionsnedsättning bör involveras i 
utformningen av dem samt när nya kollektivavtal förhandlas fram om distansarbete och 
när företag ser över sin politik för distansarbete för att säkerställa att de är anpassade till 
personer med funktionsnedsättning. Parlamentet påminner om att lika tillgång till 
utbildning och fortbildning för personer med funktionsnedsättning, deras förvärv av 
digitala färdigheter och tillgänglig tillhörande digital infrastruktur, både i städer, på 
landsbygden och i avlägsna områden, behövs för att personer ska kunna gynnas av de 
nya sysselsättningsmöjligheter som skapas av digitaliseringen. Parlamentet belyser att 
skälig anpassning är en rätt för arbetstagare med funktionsnedsättning och anser att 
medvetenhetshöjande åtgärder och program för färdigheter och förmågor hos personer 
med funktionsnedsättning samt privata och offentliga arbetsgivares kunskaper om 
skäliga anpassningar bör främjas av offentliga myndigheter för att ta itu med funkofobi 
och se till att de ansvariga har verktyg för att anställa, stödja och behålla arbetstagare 
med funktionsnedsättning. 

80. Europaparlamentet noterar att främjandet av äldre personers rättigheter är nära kopplat 
till uppnåendet av lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning, eftersom äldre 
personer har en högre risk för funktionsnedsättning och mer än 46 % av de som är 60 år 
och äldre har funktionsnedsättningar. Parlamentet betonar, mot bakgrund av 
demografiska förändringar och särskilt en åldrande befolkning, behovet av att ta itu med 
nya utmaningar som har att göra med att funktionsnedsättningar blivit vanligare då 
arbetskraften har åldrats och allt fler arbetstagare har kroniska sjukdomar. Parlamentet 
betonar vikten av att utforma strategier, inbegripet flexibla arbetsscheman, för att hjälpa 
arbetstagare med funktionsnedsättning att bättre integreras på arbetsmarknaden, samt 
omsorgstjänster för personer med funktionsnedsättning, inbegripet 
fortbildningsstandarder för personal och standarder för personlig assistans.

81. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att övervaka efterlevnaden av 
principerna nr 2 och 3 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter som föreskriver 
lika behandling av och lika möjligheter för män och kvinnor när det gäller deltagande 
på arbetsmarknaden, anställningsvillkor och karriärutveckling, oavsett ras eller etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 
Parlamentet efterlyser övervakning av antagandet av åtgärder inom ramen för 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

82. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla skräddarsytt stöd för 
personer med funktionsnedsättning när det gäller tillgång till färdighetsutveckling, 
yrkesutbildning och sysselsättning för att säkerställa en inkluderande och aktiv 
arbetsmarknadspolitik. Parlamentet uppmuntrar arbetsförmedlingar och de offentliga 
och privata sektorerna att införa personanpassade åtgärder för att förbättra 
anställbarheten hos och kvarhållandet av personer med funktionsnedsättning på 
arbetsmarknaden, i syfte att uppfylla kraven i konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och utbyta bästa praxis för anställning av personer med 
funktionsnedsättning genom nätverket för offentliga arbetsförmedlingar. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla vägledning, fortbildning och ekonomiskt 
bidrag för att stödja nya arbetstillfällen, rekrytering, entreprenörskap och 
egenföretagande för personer med funktionsnedsättning, bland annat genom ESF+. 
Parlamentet understryker den positiva roll som den sociala ekonomin kan spela för 
sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att skapa incitament för att uppmuntra personer med 



funktionsnedsättning att skapa enheter inom den sociala ekonomin och att starta 
inkomstbringande verksamheter.

83. Europaparlamentet anser att arbetsmarknadsstödjande åtgärder måste ta hänsyn till 
funktionsnedsättning och skräddarsydda politiska åtgärder för att stödja inkludering av 
personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja jobbmatchning, yrkesprofilering, utbildning under pågående 
anställning, stöd till arbetsinskolning, arbetsplatsanknuten utbildning, karriärutveckling 
och mentorskap samt inkluderande och tillgänglig yrkesutbildning för att stödja den 
nödvändiga integreringen och kvarhållandet av personer med funktionsnedsättning på 
arbetsplatsen. Parlamentet betonar att åtgärder för att förbättra inkluderingen av och 
sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning inte kommer att bli verkligt 
effektiva om man inte också tar itu med de stereotyper och stigman kring 
funktionsnedsättning som finns i arbetslivet och samhället i stort. Parlamentet betonar i 
detta avseende vikten av kunskapshöjande åtgärder och utbildning för utbildare, 
arbetsgivare och anställda samt allmänheten för att bekämpa funkofobi, förändra 
attityderna och säkerställa verkligt inkluderande samhällen.

84. Europaparlamentet betonar att det låga arbetskraftsdeltagandet bland personer med 
funktionsnedsättning hindrar socioekonomisk inkludering och måste förbättras genom 
europeiska och nationella program som syftar till att aktivera och utbilda personer som 
lämnats utanför arbetsmarknaden. Parlamentet betonar att det är ytterst viktigt att stödja 
och främja deltagandet på arbetsmarknaden bland personer med funktionsnedsättning, 
men att man också måste inrätta lämpliga och inkluderande mekanismer för socialt 
skydd, för att säkerställa att alla personer med funktionsnedsättning har tillgång till stöd.

85. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och medlemsstaterna att 
bedöma de viktigaste tendenserna för framtidens arbete ur ett 
funktionsnedsättningsperspektiv, i syfte att identifiera och vidta särskilda åtgärder för 
att göra arbetsmarknaden mer inkluderande och minska den digitala klyftan. 
Parlamentet understryker vikten av att bättre utnyttja innovativ teknik för att skapa lika 
villkor och undanröja hinder för utbildning, fortbildning och sysselsättning, särskilt på 
den digitala arbetsmarknaden, och för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att 
få tillgång till digitala verktyg och programvara som är nödvändiga för att de ska kunna 
leva självständigt. Parlamentet betonar behovet av att skydda personer med 
funktionsnedsättning från AI-baserad diskriminering vid beslut som rör rekrytering, 
urval, befordran och uppsägning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra 
räckvidden för utbildningskurser i digitala färdigheter för grupper av personer som 
riskerar utestängning, bland annat personer med funktionsnedsättning och äldre, för att 
integrera dem bättre i samhällslivet och på arbetsmarknaden, och ge dem bättre tillgång 
till e-tjänster och administration.

86. Europaparlamentet stöder starkt forskning, sociala investeringar och riktade initiativ på 
EU-nivå när det gäller program och tjänster som har visat sig vara effektiva för att 
stödja den långsiktiga integreringen på arbetsmarknaden av personer med 
funktionsnedsättning, med särskild uppmärksamhet på personer på autismspektrumet. 
Parlamentet föreslår att medlemsstaterna bör beställa forskning inom modeller och 
program där ingen evidensbas ännu finns, samt finansiera innovation inom 
tillhandahållande av tjänster, exempelvis artificiell intelligens tillämpad på tekniska 



hjälpmedel1.

87. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, särskilt de nationella samordnarna, att 
i sina fleråriga nationella strategier inom ramen för den europeiska barngarantin, rikta 
särskild uppmärksamhet mot behoven hos barn med funktionsnedsättning och 
säkerställa effektiv och fri tillgång till tjänster av god kvalitet, särskilt inkluderande 
utbildning. Parlamentet uppmanar vidare medlemsstaterna att erbjuda effektiv tillgång 
till sund kost och lämpligt boende för alla flyktingbarn med funktionsnedsättning på 
samma villkor som barn i värdländerna, i linje med rådets rekommendation (EU) 
2021/1004 för att säkerställa att nationella integrerade åtgärder tar hänsyn till 
intersektionella nackdelar. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna och 
kommissionen att skyndsamt öka finansieringen för den europeiska barngarantin med 
en särskild budget på minst 20 miljarder euro. Parlamentet uppmuntrar alla 
medlemsstater att i detta avseende avsätta mer än de minsta resurserna från ESF+ under 
delad förvaltning till stöd för aktiviteter inom ramen för den europeiska barngarantin. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att tillämpa den förstärkta 
ungdomsgarantin för att garantera anställningserbjudanden av hög kvalitet, inbegripet 
skälig lön, tillgång till socialt skydd samt arbetsmiljöer som är anpassade till behoven 
hos personer med funktionsnedsättning.

88. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra direktivet om balans 
mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, genom vilket det införs en 
möjlighet till fem arbetsdagars betald ledighet för vård av anhörig per år. Parlamentet 
insisterar på att särskilda arrangemang när det gäller ledighet för omsorgsgivare, 
pappaledighet, föräldraledighet och flexibla arbetstider bör övervägas för föräldrar i 
särskilt utsatta situationer, såsom föräldrar med funktionsnedsättning eller föräldrar till 
barn med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar, utan att detta får några 
påföljder från arbetsgivarens sida.

89. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa bättre arbets- och 
levnadsvillkor, bland annat genom lämpliga minimilöner och åtgärder för insyn i 
lönesättningen, för att minska den löneklyfta som beror på funktionsnedsättning och 
uppnå en inkluderande och hållbar tillväxt på arbetsmarknaden. Parlamentet betonar 
vikten av ett snabbt antagande av direktivet om minimilöner och insyn i lönesättningen, 
vilket fullt ut ska tillämpas på personer med funktionsnedsättning.

90. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta och främja en europeisk 
rättslig ram för inkluderande företag i syfte att skapa permanent sysselsättning för 
personer med funktionsnedsättning.

°

° °

91. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.

1 European Platform for Rehabilitation, ‘Artificial intelligence and service provision for 
people with disabilities – An analytical paper’, 2022.
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