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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om funktionshindrade personers situation i den utvidgade Europeiska unionen: den 
europeiska handlingsplanen 2006–2007
(2006/2105(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande om funktionshindrade personers 
situation i den utvidgade Europeiska unionen: den europeiska handlingsplanen 
2006−2007 (KOM(2005)0604),

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
(CESE 591/2006),

– med beaktande av artikel 13 i EG-fördraget och artikel 21 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, vilka handlar om att bekämpa 
diskriminering, också diskriminering utgående från funktionshinder och med 
beaktande av artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 14 i 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, där 
alla former av diskriminering förbjuds,

– med beaktande av artikel 26 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande 
av en allmän ram för likabehandling1,

– med beaktande av rådets direktiv 2001/85/EG2 om särskilda bestämmelser för fordon 
som används för personbefordran med mer än åtta säten utöver förarsätet,

– med beaktande av rådets beslut av den 3 december 2001 om 
Europeiska handikappåret 20033,

– med beaktande av sin resolution av den 17 juni 1988 om teckenspråk4, av den 
18 november 19985 om teckenspråk för döva och av den 4 april 2001 om 
kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén − För ett Europa fritt från hinder för personer med 
funktionsnedsättning6 och sin ståndpunkt av den 15 november 2001 över förslaget till 
rådets beslut om Europeiska handikappåret 20037,

– med beaktande av kommissionens grönbok om förbättring av befolkningens psykiska 

  
1 EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 EGT L 42, 13.2.2002, s. 1.
3 EGT L 335, 19.12.2001, s. 15.
4 EGT C 187, 18.7.1988, s. 236.
5 EGT C 379, 7.12.1998, s. 66.
6 EGT C 21 E, 24.1.2002, s. 246.
7 EGT C 140 E, 13.6.2002, s. 599.
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hälsa: "Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen" (KOM(2005)0484),

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för kultur och utbildning och utskottet för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-.../2006), och av följande skäl:

A. Inom Europeiska unionens strategi för funktionshindrade måste tyngdpunkten vila vid 
frihet från diskriminering samt verksamhet till förmån för de mänskliga rättigheterna, 
såsom det fastställts i artikel 13 i EG-fördraget och i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna.

B. Arbetslösheten är fortfarande oacceptabelt hög bland de funktionshindrade.

C. Vi måste fortsätta arbetet med att frångå den medicinska modellen för funktionshinder 
och närma oss en social modell eller ett rättighetsbaserat synsätt.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att effektivt 
genomföra rådets direktiv 2000/78/EG1 som erbjuder en rättslig ram för lika 
behandling inom sysselsättningen.

2. Europaparlamentet betonar att tillgången till varor och tjänster bör vara en rättighet 
som tillkommer alla EU-medborgare och uppmanar därför kommissionen att lägga 
fram ett särdirektiv om funktionshinder i enlighet med artikel 13 i EG-fördraget.

3. Europaparlamentet välkomnar Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG 2, 
som ger ytterligare rättigheter åt funktionshindrade passagerare som använder bussar i 
stads- och långfärdstrafik och anser att direktivet bör förstärkas så att det kommer att 
stämma överens med övrig gemenskapslagstiftning om funktionshindrade 
passagerares rättigheter. Parlamentet erinrar att tillgång till kollektivtrafik på lika 
villkor är ett livsvillkor för att funktionshindrade skall kunna ta sig till och från arbetet 
och vidmakthålla sina nätverk inom samhälle och familj.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens arbete för att skapa bättre tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik, men konstaterar dock att över 80 procent av 
de offentliga webbplatserna, också hos Europeiska unionen, i allmänhet inte är 
tillgängliga för funktionshindrade.

5. Europaparlamentet vill att byggnader och fastigheter skall vara tillgängliga för 
funktionshindrade.

6. Europaparlamentet framhåller att det måste göras mer för att åtgärda arbetsgivarnas 
syn på funktionshindrade anställda och arbetssökande, framför allt i fråga om 
missuppfattningar om vad det medför för ekonomiska kostnader att anställa dessa och 
om de arbetssökandes färdigheter. Parlamentet påpekar att det bör göras mer för att 
utbyta exempel på bästa praxis och göra arbetsgivarna mer medvetna om vilka 

  
1 EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 EGT L 42, 13.2.2002, s. 1.
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skyldigheter och vilket ansvar de har, framför allt utgående från direktiv 2000/78/EG.

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft fackföreningarna att göra allt som står i deras 
makt för att informera medlemmarna om deras rättigheter enligt direktiv 2000/78/EG.

8. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att integrera frågor som berör 
funktionshindrade i arbetslagstiftningen och annorstädes, framför allt i den europeiska 
sysselsättningsstrategin, i den offentliga upphandlingen, i Europeiska socialfonden och 
i livslångt lärande och låta de funktionshindrades rättigheter framträda tydligare inom 
Lissabonstrategin.

9. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionens att tillsammans med 
medlemsstaterna verka för att de funktionshindrade skall kunna delta i den vanliga 
undervisningen alltid när detta är möjligt, men erkänner samtidigt att särskolor i vissa 
fall behövs.

10. Europaparlamentet erinrar att de europeiska institutionernas handlingar alltid på 
begäran bör ställas till förfogande i sådant format att det går att ta del av dem, vilket 
framför allt innebär att de skall finnas att tillgå i sådant utförande att blinda och 
personer med nedsatt syn, liksom också personer med inlärningssvårigheter, 
obehindrat kan ta del av dem. Parlamentet framhåller att språket i dem måste vara klart 
och enkelt, utan några jargonguttryck.

11. Europaparlamentet betonar att det finns funktionshinder av många olika slag, såsom 
rörelsehinder, nedsatt syn, nedsatt hörsel, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar och 
inlärningsstörningar. Parlamentet påpekar att personer med flera funktionshinder 
samtidigt har särskilt svåra problem, liksom också personer som är utsatta för flera 
olika former av diskriminering.

12. Europaparlamentet betonar att man måste komma bort från att stämpla personer som 
lider av psykisk ohälsa.

13. Europaparlamentet välkomnar att man alltmer frångått anstaltsvården av 
funktionshindrade och konstaterar att denna utveckling ställer krav på ett adekvat 
utbud av samhällstjänster med god kvalitet så att de funktionshindrade kan bo 
självständigt och fullt ut delta i samhällslivet i medlemsstaterna.

14. Europaparlamentet påpekar att det behövs ett särskilt avsnitt om funktionshinder i 
EU:s årliga rapport om de mänskliga rättigheterna.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att genomföra åtgärdsplanen 
och sedan rapportera till parlamentet om vilka framsteg som gjorts.

16. Europaparlamentet erkänner att frivilligorganisationerna spelar en viktig roll för att 
utveckla de funktionshindrades rättigheter och omsätta dem i praktiken och betonar att 
kommissionen måste bedriva ett intensivare samråd med funktionshindrade och deras 
organisationer.

17. Europaparlamentet vill att insamlandet av uppgifter skall ske med större konsekvens 
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inom medlemsstaterna, framför allt i fråga om de olika problem som personer med 
olika slag av funktionshinder upplever.

18. Europaparlamentet efterlyser en gemensam europeisk definition av begreppet 
funktionshinder.

19. Europaparlamentet påpekar hur viktigt det är att man ser till att de principer som 
inskrivits i FN:s förslag till en omfattande och helhetsbetonad konvention om skydd 
för och främjande av funktionshindrades rättigheter främjas och följs på EU-nivå.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i texten ge en klarare definition av de 
projekt som redan satts i gång med stöd av åtgärdsplanen.

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


