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B9-0123/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan vammaisstrategiasta vuoden 2020
jälkeen
(2019/2975(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan sekä Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 2, 9, 10 ja 19 artiklan sekä 216 artiklan
2 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 3, 15, 20, 21, 23,
25, 26 ja 47 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, erityisesti vammaisten
osallistamista koskevan periaatteen 17, yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan
periaatteen 3 ja terveellistä, turvallista ja asianmukaista työympäristöä ja tietosuojaa
koskevan periaatteen 10,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen vammaisten henkilöiden
oikeuksista (vammaisyleissopimus) ja sen voimaantulon 21. tammikuuta 2011
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien
yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 26. marraskuuta 2009 tehdyn
neuvoston päätöksen 2010/48/EY mukaisesti1,

– ottaa huomioon vammaisyleissopimuksen yleiskommentit vammaisyleissopimuksen
täytäntöönpanoa koskevina virallisina ohjeina,

– ottaa huomioon neuvoston, jäsenvaltioiden ja komission väliset käytännesäännöt
sisäisistä järjestelyistä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden
kansakuntien yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten Euroopan unionissa ja Euroopan
unionin edustamista varten kyseiseen yleissopimukseen liittyen2,

– ottaa huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevän YK:n komitean
2. lokakuuta 2015 antamat loppupäätelmät Euroopan unionin ensimmäisestä
kertomuksesta,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, ihmisoikeuksien ja
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (Euroopan
ihmisoikeussopimus), taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan
kansainvälisen yleissopimuksen ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan
kansainvälisen yleissopimuksen,

– ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista (CRC) sekä kaikkinaisen
naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen (CEDAW),

1 EUVL L 23, 27.1.2010, s. 35.
2 EUVL C 340, 15.12.2010, s. 11.
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– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen strategiset tutkimukset siitä, miten
Euroopan komissio varmistaa vammaisten henkilöiden pääsyn verkkosivuilleen
(OI/6/2017/EA), ja siitä, miten Euroopan komissio kohtelee vammaisia henkilöitä EU:n
henkilöstön yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän nojalla (OI/4/2016/EA), sekä
yhteisenä tutkimuksena käsitellyistä asioista 1337/2017/EA ja 1338/2017/EA tehdyn
päätöksen, joka koski Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) EU:n
virkamiesten rekrytoimiseksi järjestämien valintamenettelyjen esteettömyyttä
näkövammaisille,

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman sekä
kestävän kehityksen tavoitteet, jotka EU on sitoutunut panemaan täytäntöön,

– ottaa huomioon nimenomaiset viittaukset vammaisuuteen, jotka on esitetty kestävän
kehityksen tavoitteissa ja liittyvät koulutukseen (tavoite 4), kasvuun ja työllisyyteen
(tavoite 8), eriarvoisuuteen (tavoite 10), asutusten esteettömyyteen (tavoite 11) ja
tiedonkeruuseen (tavoite 17),

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus),

– ottaa huomioon parlamentin pyytämän Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
valmistelevan lausunnon, joka koskee vammaisten naisten tilannetta,

– ottaa huomioon tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista 17. huhtikuuta 2019
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/8823,

– ottaa huomioon julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten
saavutettavuudesta 26. lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2016/21024,

– ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja
koskeva direktiivi) muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi
14. marraskuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
(EU) 2018/18085,

– ottaa huomioon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY6,

3 EUVL L 151, 7.6.2019, s. 70.
4 EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1.
5 EUVL L 303, 28.11.2018, s. 69.
6 EUVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
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– ottaa huomioon 15. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman yhdenvertaista kohtelua
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun
neuvoston direktiivin 2000/78/EY (”työsyrjintädirektiivi”) soveltamisesta7,

– ottaa huomioon eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä 11. joulukuuta 2018
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 (uudelleen
laadittu)8,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Euroopan
vammaisstrategia 2010–2020: Uudistettu sitoutuminen esteettömään Eurooppaan”
(COM(2010)0636),

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Vahva
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi”
(COM(2020)0014),

– ottaa huomioon 2. helmikuuta 2017 päivätyn komission yksiköiden
valmisteluasiakirjan, jonka aiheena on edistymiskertomus Euroopan vammaisstrategian
2010–2020 täytäntöönpanosta (SWD(2017)0029),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai
vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta
(COM(2008)0426) sekä 2. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin kannan
kyseiseen ehdotukseen9,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien
tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 201710,

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan
vammaisstrategian täytäntöönpanosta11,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman vammaisten
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (vammaisyleissopimus)
täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota vammaisten henkilöiden oikeuksia
käsittelevän YK:n komitean päätelmiin12,,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2015 antamansa päätöslauselman vammaisten
henkilöiden oikeuksia käsittelevän YK:n komitean hyväksymästä Euroopan unionin
ensimmäiseen kertomukseen liittyvästä asialuettelosta13,

7 EUVL C 204, 13.6.2018, s. 179.
8 EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36.
9 EUVL C 137 E, 27.5.2010, s. 68.
10 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0032.
11 EUVL C 356, 4.10.2018, s. 110.
12 EUVL C 101, 16.3.2018, s. 138.
13 EUVL C 353, 27.9.2016, s. 41.
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– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman vammaisten
liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–202014,

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman työmarkkinoilta
syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä15,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 1988 antamansa päätöslauselman kuurojen
viittomakielistä16, 18. marraskuuta 1998 antamansa päätöslauselman viittomakielistä17

ja 23. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman viittomakielistä ja koulutetuista
viittomakielen tulkeista18,

– ottaa huomioon tutkimuksen, jonka parlamentin sisäasioiden pääosaston
politiikkayksikkö C laati vuonna 2016 Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja
vammaisista henkilöistä Euroopan unionissa,

– ottaa huomioon Euroopan vammaisstrategiaa koskevan Euroopan parlamentin
tutkimuspalvelun katsauksen ”The European Disability Strategy 2010–2020”,

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksen 2018,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon vammaisten
henkilöiden oikeuksia koskevasta EU:n agendasta 2020–2030,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) laatimat
perusoikeusraportit 2019,

– ottaa huomioon perusoikeusviraston aihekohtaiset raportit,

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun komission julkilausuman EU:n
vammaisstrategiasta vuoden 2020 jälkeen,

– ottaa huomioon Eurostatin vammaisuuteen liittyvät tilastot, jotka koskevat
työmarkkinoille pääsyä, koulutukseen pääsyä sekä köyhyyttä ja tuloeroja,

– ottaa huomioon vammaisjärjestöjen raportit ja suositukset,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa,
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan
meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja
kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o

14 EUVL C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
15 EUVL C 212 E, 5.8.2010, s. 23.
16 EYVL C 187, 18.7.1988, s. 236.
17 EYVL C 379, 7.12.1998, s. 66.
18 EUVL C 224, 27.6.2018, s. 68.
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1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/201319 ja erityisesti sen 4, 6 ja 7 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja
työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o
1080/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/201320 ja erityisesti sen 5 artiklan 9 kohdan
a alakohdan,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1081/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/201321 ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan ja
8 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1698/2005 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/201322,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että täysivaltaisina kansalaisina kaikilla vammaisilla henkilöillä on
yhtäläiset oikeudet kaikilla elämänaloilla (mukaan lukien pääsy avoimille
työmarkkinoille ja koulutuksen saanti) ja että heillä on luovuttamaton oikeus
ihmisarvoon, yhdenvertaiseen kohteluun ja itsenäiseen elämään sekä oikeus osallistua
täysimääräisesti yhteiskuntaan siten, että heidän panostaan sosiaaliseen ja taloudelliseen
edistykseen EU:ssa kunnioitetaan ja arvostetaan; ottaa huomioon, että yli puolet
jäsenvaltioista epää äänioikeuden mielenterveysongelmista kärsiviltä tai älyllisesti
kehitysvammaisilta;

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionissa on arviolta 100 miljoonaa vammaista
henkilöä23, joilta puuttuvat edelleen perusihmisoikeudet ja jotka ovat päivittäin estyneitä
elämästä itsenäistä elämää; ottaa huomioon, että yli 60 prosenttia vammaisista
henkilöistä on naisia ja että vammaisten henkilöiden hoitajien suuri enemmistö on
naisia; ottaa huomioon, että vammaisten lasten määrää ei tilastojen puutteen vuoksi
tiedetä, mutta luku saattaa olla noin 15 prosenttia lasten kokonaismäärästä Euroopan
unionissa; ottaa huomioon, että väestön ikääntyessä entistä useammat vammautuvat ja
tarvitsevat esteettömämpää ja tukevampaa ympäristöä, myös sopivalla tavalla
mukautettuja palveluja;

19 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.
20 EYVL L 347, 20.12.2013, s. 289.
21 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470.
22 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487–548.
23 Tähän lukuun sisältyy vuoden 2016 EU-SILC-kyselyn mukaan 99 miljoonaa henkilöä, ja miljoonan henkilön
arvioidaan olevan eristettyinä laitoksissa ja jääneen siten kyselyn ulkopuolelle.
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C. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen mukaisesti unionin on politiikkojensa ja
toimiensa määrittelyssä ja toteuttamisessa torjuttava vammaisuuteen perustuvaa
syrjintää (10 artikla) ja että kyseisessä sopimuksessa unionille suodaan toimivalta antaa
lainsäädäntöä tällaiseen syrjintään puuttumiseksi (19 artikla);

D. toteaa, että perusoikeuskirjan 21 ja 26 artiklassa kielletään nimenomaisesti
vammaisuuteen perustuva syrjintä ja määrätään, että on edistettävä vammaisten
henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaelämään;

E. ottaa huomioon, että vammaisyleissopimus on ensimmäinen kansainvälinen
ihmisoikeussopimus, jonka EU ja kaikki sen jäsenvaltiot ovat ratifioineet;

F. ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on
vahvistettu, että vammaisyleissopimus sitoo unionia ja sen jäsenvaltioita niiden
hyväksyessä ja pannessa täytäntöön unionin lainsäädäntöä, koska se on johdetun
oikeuden väline24;

G. ottaa huomioon, että EU ja useat jäsenvaltiot eivät ole ratifioineet
vammaisyleissopimuksen valinnaista pöytäkirjaa;

H. katsoo, että vammaisten lasten olisi saatava nauttia täysimääräisesti kaikista
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa, mukaan
luettuna oikeus elää perheissään tai perheympäristössä parhaan etunsa mukaisesti lapsen
oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määritellyllä tavalla; toteaa, että
perheenjäsenten on usein vähennettävä ammatillista toimintaansa tai lopetettava se
huolehtiakseen itse vammaisista perheenjäsenistä; ottaa huomioon, että lapsitakuuta
koskevassa komission toteuttavuustutkimuksessa (välikertomus) todetaan, että
vammaisten lasten kannalta tärkeimpiä esteitä ovat fyysiseen pääsyyn liittyvät
ongelmat, se, että palveluja ja järjestelyjä ei ole mukautettu lasten tarpeisiin, ja monessa
tapauksessa se, että niitä ei yksinkertaisesti ole saatavilla; ottaa huomioon, että samassa
tutkimuksessa monet vastaajat kiinnittivät huomiota syrjintää koskeviin ongelmiin
erityisesti koulutuksen alalla sekä asumiseen vaikuttaviin ongelmiin liittyvien
kustannusten osalta;

I. toteaa, että vammaisyleissopimuksen periaatteet ulottuvat selvästi syrjintää laajemmalle
ja näyttävät tietä kohti kaikkien vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä
ihmisoikeuksien täysimääräistä toteutumista osallistavassa yhteiskunnassa;

J. ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan
toimintapolitiikka voi olla välillisesti syrjivää, jos tarkasteltavana oleva säännös
vaikuttaa käytännössä kielteisesti suurempaan vammaisten henkilöiden ryhmään; ottaa
huomioon, että säännös katsotaan syrjiväksi myös silloin, kun edes epäillään, että se on
lähtökohtaisesti syrjivä ja että sillä on todennäköisesti tällainen kielteinen vaikutus;

K. ottaa huomioon, että vammaisyleissopimuksen 1 artiklassa todetaan, että vammaisiin
kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai
aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa saattaa

24 Euroopan unionin tuomioistuin, yhdistetyt asiat C-335/11 ja C-337/11, 11. huhtikuuta 2013, 29–30 kohta, asia
C-363/12, 18. maaliskuuta 2014, 73 kohta ja asia C-356/12, 22. toukokuuta 2014.
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estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan
yhdenvertaisesti muiden kanssa; toteaa että YK:n vammaisyleissopimuksen 9 artikla on
tässä yhteydessä erityisen merkityksellinen;

L. ottaa huomioon, että vammaisuus on sosiaalinen konstruktio; ottaa huomioon, että
vammaisuuden sosiaalisen mallin mukaan ”impairment” (suom. vammaisuus) tarkoittaa
ruumiillista, henkistä tai aisteihin liittyvää toimintarajoitteisuutta ja ”disability” (suom.
vammaisuus) tarkoittaa sitä, että henkilö ei kykene tai kykenee vain rajoittuneesti
osallistumaan yhteisön elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa fyysisten ja sosiaalisten
esteiden vuoksi; toteaa, että termillä ”disabled people” (suom. vammaiset henkilöt)
tarkoitetaan henkilöitä, joilla on toimintarajoitteita ja joiden vammaisuus määrittyy
yhteiskunnan luomien esteiden perusteella ja että termillä ”people with disabilities”
(suom. vammaiset henkilöt) viitataan tilanteeseen, jossa vammaisuus perustuu
yksittäiseen henkilöön eikä sitä määritä yhteiskunta; katsoo, että tässä yhteydessä
käytettynä termi ”disabilities” (suom. vamma) viittaa henkilön terveydentilaan ja että
siinä siten sekoitetaan vamma ja toimintarajoitteisuus, ottaa huomioon, että lisäksi siinä
sivuutetaan poliittinen eli vammaisuuteen liittyvä identiteetti;

M. ottaa huomioon, että vuonna 2018 EU:n 28 jäsenvaltion 15 vuotta täyttäneistä tai
vanhemmista asukkaista 37 prosenttia ilmoitti, että heillä on kohtalaisia tai vakavia
fyysisiä rajoituksia tai aistirajoituksia; ottaa huomioon, että EU:n 28 jäsenvaltion
16 vuotta täyttäneistä tai vanhemmista asukkaista 24,7 prosenttia ilmoitti, että heillä on
pitkäaikaisia lieviä tai vakavia toimintarajoitteita terveysongelmien vuoksi; ottaa
huomioon, että 17,7 prosenttia ilmoitti, että heillä on lieviä pitkäaikaisia rajoitteita, ja
7 prosenttia ilmoitti, että heillä on vakavia pitkäaikaisia rajoitteita25;

N. ottaa huomioon, että merkittävien pitkäaikaissairauksien aiheuttama rasitus lasketaan
haittapainotettujen elinvuosien pohjalta (DALY); ottaa huomioon, että
pitkäaikaissairauksiin sovellettavat kehykset vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen ja
saattavat joissakin maissa sisältyä laajempiin työkyvyttömyysjärjestelmiin;

O. ottaa huomioon, että Eurofound on todennut, että pitkäaikaissairauden käsitteen
sisällyttämiseen vammaisuuden määritelmään liittyy epäselvyyttä26; ottaa huomioon,
että virasto suosittelee EU:n vammaisstrategian tarkistamista ongelman ratkaisemiseksi;

P. ottaa huomioon, että EU:n vammaisstrategiaan 2010–2020 ei valtavirtaistettu
sukupuolten tasa-arvoa eikä siihen sisällytetty vammaisten naisten ja tyttöjen
erityistilannetta, heihin kohdistuvan syrjinnän muotoja ja oikeuksien polkemista eikä
puututtu niihin, vaikka heihin kohdistuu monen tasoista syrjintää ja muunlaista
oikeuksien loukkaamista; ottaa huomioon, että moninkertaisen syrjinnän vaikutukset
ovat köyhyys, sosiaalinen, koulutuksellinen ja työmarkkinoilta syrjäytyminen
(todennäköisemmin matalapalkkaiset, määräaikaiset tai epävarmat työpaikat), mikä
aiheuttaa lisästressiä ja psykologista rasitusta vammaisille henkilöille ja heidän
perheilleen ja hoitajilleen; ottaa huomioon, että yhdenvertainen kohtelu voidaan
varmistaa toteuttamalla vammaisia naisia, vammaisten lasten äitejä/isejä, vammaisia
yksinhuoltajia ja/tai vammaisten lasten yksinhuoltajia koskevia positiivisia toimia ja

25 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Functional_and_activity_limitations_statistics
26 Eurofound (2019), How to respond to chronic health problems in the workplace? Euroopan unionin
julkaisutoimisto, Luxemburg.
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politiikkaa; katsoo, että sukupuolinäkökulman sisällyttäminen odotettuun vuoden 2020
jälkeiseen Euroopan vammaisstrategiaan auttaisi osaltaan tarkastelemaan monialaisesti
vammaisten naisten ja tyttöjen syrjinnän poistamista;

Q. ottaa huomioon, että vuonna 2018 kaikista vammaisista henkilöistä (16 vuotta
täyttäneistä) 28,7 prosenttia oli köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa27;

R. ottaa huomioon, että EU:ssa on edelleen 800 000 vammaista henkilöä, joilta äänioikeus
on evätty, vaikka vammaisyleissopimuksen 19 artiklassa todetaan, että ”tämän
yleissopimuksen sopimuspuolet tunnustavat kaikkien vammaisten henkilöiden
yhdenvertaisen oikeuden elää yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset
valinnanmahdollisuudet. Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet
tehdäkseen vammaisille henkilöille helpommaksi nauttia tästä oikeudesta
täysimääräisesti sekä helpottaakseen heidän täysimääräistä osallisuuttaan ja
osallistumistaan yhteisöön (...)”;

S. toteaa, että kuurosokeilla on ainutlaatuinen moniaistivamma, jossa yhdistyy kahden
aistin eli näkö- ja kuuloaistin vamma ja joka rajoittaa heidän täysimääräistä
osallistumistaan ja aiheuttaa erityisiä ongelmia, jotka liittyvät muun muassa
kommunikointiin, tiedonsaantiin, liikkuvuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen;

T. toteaa, että vammaisuuteen liittyvät etuudet olisi katsottava tarvittaessa korvaavien
tulojen lisäksi yhteiskunnan tueksi, jolla henkilöitä autetaan poistamaan
vammaisuudestaan ja/tai sairaudestaan johtuvia esteitä, jotta he voivat osallistua
täysimääräisesti yhteiskuntaan;

U. toteaa, että YK:n vammaisyleissopimuksen 9 artiklan mukaan on toteutettava
asianmukaiset toimet, joilla varmistetaan erityisesti vammaisille tytöille ja naisille
tosiasiallinen pääsy fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, tiedottamiseen ja viestintään,
muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan, sekä muihin yleisölle avoimiin tai
tarjottaviin järjestelyihin ja palveluihin sekä kaupunki- että maaseutualueilla;

V. ottaa huomioon, että kesäkuussa 2019 hyväksytyssä direktiivissä vanhempien ja
omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta28 vahvistetaan
ensimmäistä kertaa EU:ssa, että jokaisella työntekijällä on oikeus viiden työpäivän
omaishoitovapaaseen vuodessa;

W. ottaa huomioon, että Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 on toiminut kehyksenä
vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa koskeville poliittisille ja lainsäädännöllisille
ehdotuksille sekä unionissa että sen ulkopuolella;

X. ottaa huomioon, että vammaiset henkilöt eivät vieläkään osallistu täysimääräisesti
yhteiskuntaelämään ja käytä oikeuksiaan; toteaa, että osallisuus voidaan saavuttaa vain,

27 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191029-2
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1158, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019,
vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin
2010/18/EU kumoamisesta (EUVL L 188, 12.7.2019, s. 79).
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jos vammaiset henkilöt otetaan YK:n vammaisyleissopimuksen 29 artiklan mukaisesti
mukaan poliittiseen ja julkiseen elämään, jossa he ovat usein aliedustettuina;

Y. ottaa huomioon, että strategiaa ei ole voitu mukauttaa kehittyviin politiikanaloihin eli
sitä ei ole esimerkiksi mukautettu Agenda 2030 -toimintaohjelmaan, jonka
täytäntöönpanoon EU ja kaikki sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet, eikä Euroopan
sosiaalisten oikeuksien pilariin;

Z. ottaa huomioon, että strategia ei kata kaikkia vammaisyleissopimuksen määräyksiä;

AA. toteaa, ettei komissio ole tähän mennessä toteuttanut lainsäädännön kattavaa ja
monialaista tarkistusta varmistaakseen täysimääräisen yhdenmukaistamisen
vammaisyleissopimuksen määräysten kanssa;

AB toteaa, että strategian avulla on saavutettu vain vähäistä edistystä;

AC. toteaa, että vammaisten henkilöiden oikeuksia ei ole valtavirtaistettu monilla EU:n
politiikanaloilla;

AD. toteaa, että edelleen annetaan uutta lainsäädäntöä tai tarkistetaan olemassa olevaa
lainsäädäntöä ilman, että viitataan vammaisyleissopimukseen ja esteettömyyteen;
toteaa, että esteettömyys on itsenäisen elämän ja osallistumisen ennakkoedellytys;
toteaa, että EU:lla on vammaisyleissopimuksen osapuolena velvollisuus varmistaa
vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen tiivis mukaan ottaminen ja
aktiivinen osallistuminen lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen kehittämiseen ja
täytäntöönpanoon ottaen samalla huomioon erilaiset käsitykset vammaisuudesta;

AE. toteaa, että vammaisilla henkilöillä on ehdottomasti oltava täysimääräinen ja yhtäläinen
pääsy työmarkkinoille mutta että se on edelleen ongelmallista, sillä 50,6 prosenttia
vammaisista henkilöistä (53,3 prosenttia miehistä ja 48,3 prosenttia naisista) on
työelämässä, kun vastaava luku muiden keskuudessa on 74,8 prosenttia29, ja 20–64-
vuotiaiden vammaisten henkilöiden työttömyysaste on 17 prosenttia verrattuna muiden
ihmisten 10 prosenttiin; toteaa, että tämä estää monia vammaisia henkilöitä elämästä
itsenäistä ja aktiivista elämää; ottaa huomioon, että merkittävä osa vuosittain
asunnottomiksi joutuvista neljästä miljoonasta henkilöstä on vammaisia; ottaa
huomioon, että nämä tiedot vaihtelevat suuresti erityyppisten vammojen ja tukitarpeiden
välillä;

AF. toteaa, että työnantajia on tuettava ja rohkaistava, jotta nämä varmistavat vammaisten
henkilöiden mahdollisuudet koulutuksesta aina työllistymiseen; toteaa, että tämän
vuoksi työnantajien tietoisuuden lisääminen on keino torjua syrjintää vammaisten
henkilöiden työllistämisessä;

AG. toteaa, että toimenpiteet työpaikalla ovat ratkaisevan tärkeitä mielenterveyden
edistämisessä sekä henkisen pahoinvoinnin ja heikentyneen psykososiaalisen
toimintakyvyn ehkäisemisessä;

29 Komission ehdotus yhteiseksi työllisyysraportiksi COM(2019)0653.
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AH. katsoo, että väestörakenteen muutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen tähtäävien
toimien tulee sisältää tarvittavat toimenpiteet, joilla vammaiset pidetään aktiivisina ja
työmarkkinoilla; toteaa, että tämä käsittää sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat
ehkäisevät toimenpiteet että sairauden tai onnettomuuden jälkeiseen kuntoutukseen ja
osallistamiseen liittyvät toimenpiteet;

AI. toteaa, että täysimääräinen osallisuus voidaan saavuttaa vain, jos suuri määrä vammaisia
henkilöitä ja heitä edustavia organisaatioita osallistuu ja kaikentyyppisiä sidosryhmiä
kuullaan asianmukaisesti ottaen huomioon erilaiset käsitykset vammaisuudesta;

1. panee merkille Euroopan vammaisstrategian 2010–2020 aikaansaaman edistymisen
vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanossa; kehottaa komissiota rakentamaan
saavutettujen tulosten varaan ja vahvistamaan sitoutumistaan vammaisten henkilöiden
oikeuksiin esittämällä kunnianhimoisen Euroopan vammaisstrategian vuoden 2020
jälkeiseksi ajaksi;

2. muistuttaa, että vammaisyleissopimusta käsittelevä komitea arvosteli
loppupäätelmissään sitä, että EU:n ja jäsenvaltioiden talouden säästötoimet olivat
heikentäneet vammaisten henkilöiden elintasoa, mikä johti köyhyyden ja sosiaalisen
syrjäytymisen lisääntymiseen sekä sosiaalipalvelujen, perheille tarkoitetun tuen ja
yhteisöperustaisten palvelujen leikkauksiin;

3. muistuttaa, että vammaisyleissopimusta käsittelevä komitea on ilmaissut syvän huolensa
vammaisten henkilöiden epävarmasta tilanteesta EU:n muuttoliikettä koskevassa
nykyisessä kriisissä, erityisesti, koska vammaisia pakolaisia, maahanmuuttajia ja
turvapaikanhakijoita on otettu unionissa säilöön oloihin, joissa ei tarjota asianmukaista
tukea ja kohtuullisia mukautuksia; kehottaa siksi komissiota korjaamaan tilanteen
antamalla virastoilleen ja jäsenvaltioille ohjeita, joista ilmenee, että vammaisten
henkilöiden säilöönotto maahanmuuton ja turvapaikkahaun yhteydessä ei ole
vammaisyleissopimuksen mukaista;

4. on erityisen huolestunut vammaisista nuorista ja pitkään työttöminä olleista
vammaisista henkilöistä; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan etusijalle toimet heidän
saattamisekseen työmarkkinoille, esimerkiksi osana nuorisotakuuohjelmaa;

5. kehottaa komissiota ehdottamaan kattavaa, kunnianhimoista ja pitkäkestoista
vuoden 2020 jälkeistä Euroopan vammaisstrategiaa,

a) joka sisältää selkeät painopisteet, jotka kattavat kaikki
vammaisyleissopimuksen määräykset ja joissa otetaan huomioon
vammaisyleissopimusta käsittelevän komitean yleiskommentit, mukaan lukien
keskeisten termien määritelmät, erityisesti unionin tason yhteinen
”vammaisuuden” määritelmä kaikilla unionin toimintapolitiikkojen alalla, ja
noudatetaan vammaisyleissopimusta käsittelevän komitean vuonna 2015
hyväksymiä ja EU:lle esittämiä loppupäätelmiä,

b) jossa on kunnianhimoiset, selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet, mukaan
lukien luettelo suunnitelluista toimista selkeine aikatauluineen ja
toimenpiteisiin kohdennettuine resursseineen seuraavilla aihealueilla: tasa-
arvo, osallistuminen, liikkumisvapaus ja itsenäinen elämä, esteettömyys,
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työllisyys ja harjoittelu, koulutus ja kulttuuri, köyhyys ja sosiaalinen
syrjäytyminen, ulkoiset toimet, vapaus väkivallasta ja väärinkäytöksiltä,
vammaisuuden valtavirtaistaminen ja tietoisuuden lisääminen,

c) jossa on vahvistetut täytäntöönpanon määräajat ja aikataulut,

d) joka kuvastaa vammaisten henkilöiden ja heidän tarpeidensa moninaisuutta
myös kohdennettujen toimien välityksellä,

e) jolla kaikkien vammaisten henkilöiden oikeudet sisällytetään kaikkiin
toimintapolitiikkoihin ja kaikkiin aloihin,

f) jossa tunnustetaan moninaiset ja risteävät syrjinnän muodot, joita vammaiset
saattavat kohdata, ja puututaan niihin,

g) jossa noudatetaan lapsikeskeistä lähestymistapaa,

h) jossa turvataan sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen,

i) jonka kohteena ovat vammaiset aikuiset ja jossa kiinnitetään erityistä huomiota
kehitysvammaisiin henkilöihin ja heidän tulevaisuuteensa avustajan
menehdyttyä,

j) jota tukee asianmukainen ja riittävillä voimavaroilla varustettu
seurantamekanismi selkeine vertailuarvoineen ja indikaattoreineen,

k) jolla helpotetaan eri politiikanalojen välisiä yhteyksiä EU:n tasolla ja strategian
mukautumiskykyä uusiin politiikanaloihin ja haasteisiin, jotka menevät
pitemmälle kuin YK:n vammaisyleissopimuksen määräykset, kuten
digitalisaatio ja uudet teknologiat, automaatio ja tekoäly,

l) jolla varmistetaan johdonmukaisuus EU:n muiden aloitteiden ja strategioiden
kanssa ja integroidaan Eurooppa 2020-strategian ja Euroopan sosiaalisten
oikeuksien pilariin kuuluvien aloitteiden sekä sosiaalista Eurooppaa koskevan
etenemissuunnitelman seuranta,

m) jossa osoitetaan riittävät määrärahat vuoden 2020 jälkeisen strategian
täytäntöönpanoa ja seurantaa varten, mukaan lukien riittävien määrärahojen
osoittaminen vammaisyleissopimusta koskevalle unionin kehykselle, jolla
edistetään, suojataan ja seurataan vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa
EU:n toimivaltaan kuuluvilla aloilla (eli EU:n lainsäädännössä ja
toimintapolitiikoissa sekä EU:n julkishallinnon alalla),

n) jolla tuetaan yhteistyötä viranomaisten, yritysten, työmarkkinaosapuolten ja
kansalaisyhteiskunnan kanssa unionissa, jäsenvaltioissa, alueellisesti ja
paikallisesti vuoden 2020 jälkeisen strategian moitteettoman täytäntöönpanon
varmistamiseksi,

o) jossa valtavirtaistetaan vammaisten henkilöiden yhtäläiset mahdollisuudet
palveluihin, mukaan luettuina pääsy terveydenhoitoon, koulutukseen ja
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työmarkkinoille, julkisiin liikennevälineisiin, asumiseen, kulttuuriin, urheiluun
ja vapaa-ajanviettoon ja muille aloille siten, että poistetaan sosiaalisen
osallistumisen esteet ja sovelletaan kaikille suunnittelun periaatteita
infrastruktuuriin ja digitaalialaan tehtäviin investointeihin kaikkialla EU:ssa,

p) jossa varmistetaan, että yhteisötalouden vaikuttava edistäminen ja tukeminen
kuuluvat strategian painopistealoihin;

6. painottaa tarvetta yhdenmukaistaa vuoden 2020 jälkeistä strategiaa ja pitkäaikaissairaita
koskevia kehyksiä, myös työllistämistoiminnan osalta, koska vammaisia henkilöitä
koskevissa strategioissa ei välttämättä aina huolehdita heidän tarpeistaan;

7. korostaa esteettömyyden kokonaisvaltaisen määritelmän ja soveltamisen merkitystä ja
sen arvoa perustana sille, että vammaiset henkilöt saavat vammaisyleissopimuksessa
tunnustetut ja vammaisyleissopimuksen yleiskommentin nro 2 mukaiset yhtäläiset
mahdollisuudet, ottaen huomioon vammaisten henkilöiden tarpeiden moninaisuus ja
edistäen kaikille suunnittelua EU:n periaatteena;

8. kehottaa jäsenvaltioita panemaan kaiken esteettömyyttä koskevan lainsäädännön, myös
esteettömyyttä koskevan eurooppalaisen säädöksen30, audiovisuaalisia mediapalveluja
koskevan direktiivin, televiestintäpaketin ja verkkopalvelujen
saavutettavuusdirektiivin31 sekä asiaankuuluvat liikennettä ja matkustajien oikeuksia
koskevat asetukset, kokonaisuudessaan täytäntöön ja valvomaan sitä jatkuvasti; vaatii,
että valvontaa ei suoriteta itsearvioinnin avulla vaan että siitä vastaa riippumaton elin,
johon osallistuu vammaisia henkilöitä; kehottaa tämän vuoksi komissiota edistämään
täytäntöönpanoa ja perustamaan eurooppalaisen esteettömyyslautakunnan valvomaan
EU:n esteettömyyslainsäädännön täytäntöönpanoa;

9. kehottaa komissiota käyttämään esteettömyyttä koskevaa eurooppalaista säädöstä
perustana sellaisen vankan EU:n kehyksen luomiselle, joka koskee esteetöntä ja
osallistavaa ympäristöä ja siihen liittyviä täysin esteettömiä julkisia tiloja ja palveluja,
mukaan lukien julkinen liikenne, viestintä- ja rahoituspalvelut sekä rakennettu
ympäristö; kehottaa komissiota vahvistamaan matkustajien oikeuksia syrjinnän
torjumiseksi;

10. kehottaa komissiota tarkistamaan Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) ja
Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) säännöt siten, että suojataan vammaisten
matkustajien oikeudet ja keskitytään sekä heidän kehonsa että varusteidensa
turvallisuuteen ja koskemattomuuteen kuljetuksen aikana ja otetaan huomioon
lisäistuinten tarve henkilökohtaiselle avustajalle tai henkilöille, jotka matkustavat
makuuasennossa;

11. toteaa, että kaikkien esteettömyyteen liittyvien velvoitteiden noudattaminen edellyttää
riittävää rahoitusta EU:n, kansallisella ja paikallisella tasolla; kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita edistämään julkisia investointeja esteettömyyden varmistamiseksi
vammaisille henkilöille niin fyysisessä kuin digitaalisessa ympäristössä;

30 EUVL L 151, 7.6.2019, s. 70.
31 EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1.
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12. on huolestunut siitä, että julkisten hankintojen ennakkoehtoa, jonka mukaan ennen
sopimuksen allekirjoittamista on huolehdittava hankintojen esteettömyydestä, ei panna
riittävästi täytäntöön kansallisella tasolla; suosittaa tämän vuoksi, että perustetaan
ympäristöä säästävien julkisten hankintojen portaalin kaltainen portaali, joka sisältää
kaikki esteettömyyttä koskevat suuntaviivat;

13. kehottaa komissiota toimimaan yhteistyössä Euroopan unionin tuomioistuimen kanssa
sellaisten viestintä- ja esteettömyysstrategioiden kehittämiseksi, joilla varmistetaan, että
vammaiset henkilöt voivat hyödyntää EU:n oikeusjärjestelmää;

14. korostaa, että vuoden 2020 jälkeisen strategian olisi perustuttava kaiken EU:n
lainsäädännön ja toimintapolitiikan monialaiseen ja kattavaan uudelleentarkasteluun,
jotta strategia olisi täysin yhdenmukainen vammaisyleissopimuksen määräysten kanssa;
vaatii, että siihen olisi sisällytettävä tarkistettu toimivaltaa koskeva ilmoitus, joka kattaa
kaikki toimintapolitiikan alat, joilla EU on antanut säädöksiä tai hyväksynyt ei-sitovia
toimenpiteitä, joilla on vaikutusta vammaisiin henkilöihin, ja että olisi esitettävä
lainsäädäntöehdotuksia niihin liittyvine täytäntöönpano- ja seurantatoimineen;

15. kehottaa komissiota varmistamaan sukupuoleen perustuvan ja monialaisen
lähestymistavan noudattamisen torjuttaessa vammaisten naisten ja tyttöjen kohtaamia
moninaisia syrjinnän muotoja; korostaa, että olisi kerättävä sukupuolen mukaan
eriteltyjä tietoja, jotta voidaan tunnistaa vammaisten naisten ja tyttöjen kohtaaman
risteävän ja moniperusteisen syrjinnän muodot kaikilla Istanbulin yleissopimuksen eri
osa-alueilla ja muilla kyseeseen tulevilla aloilla; kehottaa komissiota esittämään
vuoden 2020 jälkeisessä strategiassa konsolidoidun ehdotuksen sekä toteuttamaan
perheille, yhteisöille, alan ammattilaisille ja toimielimille kohdennettuja tehokkaita
toimenpiteitä ehkäistäkseen ja torjuakseen vammaisiin naisiin ja lapsiin kohdistuvaa
väkivaltaa, kuten seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä; kehottaa Euroopan unionia ja
kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä ratifioineet Istanbulin yleissopimusta,
ratifioimaan sen.

16. kehottaa luomaan vuoden 2020 jälkeisessä strategiassa toimielinten välisen rakenteen,
jolla valvotaan sen täytäntöönpanoa paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten
välisessä sopimuksessa32 vahvistettujen menettelyjen mukaisesti; korostaa, että
vammaisasioiden yhteyspisteitä olisi oltava kaikissa EU:n toimielimissä ja virastoissa
siten, että komission pääsihteeristössä sijaitsee keskitetty yhteyspiste; korostaa, että
vammaisasioiden yhteyspisteitä olisi tuettava asianmukaisella toimielinten välisellä
mekanismilla, jotta voidaan koordinoida vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa
EU:n toimielimissä ja virastoissa; korostaa, että on olemassa toimielinten välinen
mekanismi, jolla helpotetaan yhteistyötä komission, neuvoston ja parlamentin välillä ja
jonka puitteissa komission ja neuvoston puheenjohtajat ja parlamentin puhemies
kokoontuvat kunkin toimikauden alussa; painottaa tässä yhteydessä, että EU:n
toimielinten on julkishallintoina noudatettava vammaisyleissopimusta kaikilta osin;

17. kehottaa painokkaasti komissiota valmistelemaan vuoden 2020 jälkeistä strategiaa siten,
että vammaiset henkilöt ja heitä edustavat perheenjäsenet ja järjestöt otetaan
mielekkäällä tavalla tiiviisti ja järjestelmällisesti mukaan, ja varmistamaan, että

32 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
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komissio ja jäsenvaltiot tekevät yhdessä tiivistä yhteistyötä näiden henkilöiden ja
järjestöjen kanssa vuoden 2020 jälkeisen strategian täytäntöönpanemisessa,
seuraamisessa ja arvioimisessa, myös riittävän rahoituksen ja valmiuksien kehittämisen
avulla;

18. kehottaa komissiota tarkastelemaan strategiaa uudelleen kolmen vuoden välein siten,
että vammaisyleissopimusta koskevalla EU:n kehyksellä on selkeästi määritelty rooli ja
että vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt (sekä unionin että jäsenvaltioiden
tasolla) osallistuvat tarkasteluun järjestelmällisesti ja aktiivisesti;

19. korostaa, että on tarpeen jatkuvasti seurata vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa;
kehottaa tässä yhteydessä

a) keräämään (oikeudellisia takeita noudattaen) vankkoja eriteltyjä tietoja, jotka
on jaoteltu vammaisuuden tyypin, iän ja sukupuolen sekä sellaisten tekijöiden
perustella, jotka ovat merkityksellisiä vammaisyleissopimuksen
täytäntöönpanon edistymisen seurannan ja niihin esteisiin puuttumisen
kannalta, joita vammaiset henkilöt kohtaavat käyttäessään oikeuksiaan;

b) antamaan riittävät resurssit vammaisyleissopimusta koskevalle EU:n
seurantakehykselle, jotta se voi toteuttaa tehtävänsä itsenäisesti ja
asianmukaisesti;

c) luomaan joustavan mekanismin, joka voi tarjota kannustimia
vammaisyleissopimuksen optimaaliseen täytäntöönpanoon, kuten esteetön
kaupunki -palkinnot, ja tekemään asiaankuuluvia aloitteita kansallisella tasolla;

20. kehottaa komissiota varmistamaan, että vuoden 2020 jälkeisen strategian avulla
edistetään erityisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia työntekoon ja
ammatilliseen koulutukseen, osallistavaan koulutukseen, kohtuuhintaisiin laadukkaisiin
terveydenhuoltopalveluihin, digitaalisiin palveluihin ja urheilutoimintaan, myös
varmistamalla kohtuullinen mukautus työpaikoilla, ja varmistamaan, että vammaisille
henkilöille maksetaan samaa palkkaa kuin muille työntekijöille ja että vältetään ja
estetään kaikenlainen muu syrjintä; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään edelleen ja/tai
panemaan paremmin täytäntöön toimia, joilla edistetään vammaisten henkilöiden
osallistumista työmarkkinoille, tunnustamaan suojatyökeskuksissa työskentelevät
vammaiset henkilöt lain mukaisiksi työntekijöiksi ja varmistamaan, että heillä on oikeus
samaan sosiaaliseen suojeluun kuin muillakin työntekijöillä; kehottaa komissiota
edistämään harjoittelun laatupuitteiden kehittämistä ja edistämään ja kehittämään
vammaisten henkilöiden koulutusmahdollisuuksia oppisopimuskoulutuksen avulla;
kehottaa komissiota sisällyttämään tuleviin kertomuksiin esimerkkejä parhaista
käytännöistä, jotta työnantajat voivat panna vammaislainsäädännön tehokkaasti
täytäntöön; kehottaa komissiota tunnustamaan osallistavat yritykset ja edistämään ja
suojelemaan niitä, jotta luodaan vammaisille henkilöille pysyviä työpaikkoja
työmarkkinoilla; korostaa yhteisötalouden yritysten ja järjestöjen mahdollisuuksia
helpottaa vammaisten henkilöiden työmarkkinoille pääsyä; kehottaa komissiota
antamaan Euroopan sosiaalirahastosta kohdennettua tukea yhteisötaloudelle;
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21. korostaa, että on olennaisen tärkeää varmistaa vammaisille henkilöille tarjottavien
palvelujen ja tuen korkea taso; katsoo, että tätä varten on määritettävä EU:n
vähimmäisnormeja, jotta taataan, että kaikki vammaisten henkilöiden tarpeet täytetään;

22. kehottaa komissiota tarkistamaan rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettua
direktiiviä sen saattamiseksi vammaisyleissopimuksen mukaiseksi ja kohtuuhintaisen ja
laadukkaan rajat ylittävän terveydenhuollon takaamiseksi vammaisille henkilöille;

23. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että vammaisilla henkilöillä on mahdollisuus
saada sukupuolisensitiivisiä terveydenhuoltopalveluja, mukaan lukien terveyteen
liittyvä kuntoutus ja tarpeen mukaan pitkäaikaishoito;

24. katsoo, että vammaisilla naisilla ja tytöillä on aina oltava oikeus päästä heidän
erityistarpeensa täyttävään terveydenhuoltoon, myös gynekologin vastaanotolle,
lääkärintarkastuksiin ja perhesuunnitteluun, sekä oikeus heille mukautettuun tukeen
raskauden aikana; kehottaa EU:ta ottamaan nämä palvelut huomioon vuoden 2020
jälkeisen strategian täytäntöönpanossa;

25. painottaa, että kuurosokeat henkilöt tarvitsevat lisätukea alan ammattilaisilta, joilla on
erikoistunutta ja pätevyysvaatimusten mukaista tietämystä, sekä kuurosokeiden
tulkeilta; kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan punavalkoisen kepin kuurosokeiden
jalankulkijoiden symbolina, jotta lisätään heidän näkyvyyttään liikenteessä;

26. kehottaa komissiota varmistamaan, että oikeustoimikelpoisuutensa menettäneet henkilöt
voivat käyttää kaikkia Euroopan unionin perussopimuksissa ja lainsäädännössä
vahvistettuja oikeuksia;

27. pitää valitettavana, että lapsen oikeuksia koskeva Euroopan unionin politiikka ei tällä
hetkellä sisällä riittävän kattavaa strategiaa, joka perustuisi vammaisten poikien ja
tyttöjen oikeuksiin, tai suojatoimia heidän oikeuksiensa suojelemiseksi, ja että
vammaisstrategiat eivät riittävästi käsittele tai valtavirtaista näitä oikeuksia;

28. kehottaa komissiota parantamaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten mahdollisuutta
peruspalveluihin ja sosiaalisiin oikeuksiin (erityisesti terveydenhuoltoon, koulutukseen,
varhaiskasvatukseen, ravitsemukseen ja asumiseen);

29. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita nostamaan EU johtoasemaan, kun edistetään
vammaisten henkilöiden oikeuksia, ja edistämään vammaisyleissopimuksen ratifiointia
maailmanlaajuisesti; kehottaa komission tasa-arvotyöryhmää tasa-arvoasioista
vastaavan komission jäsenen valvonnassa sisällyttämään järjestelmällisesti vammaisten
henkilöiden oikeudet kaikkiin asiaa koskeviin unionin säädöksiin, päätöksiin,
toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin; kehottaa painokkaasti sisällyttämään vammaisten
henkilöiden oikeuksia koskevan näkökulman täysimääräisesti kaikkiin näkökohtiin,
jotka liittyvät Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin, sukupuolten tasa-arvoa
koskevaan strategiaan, kiinnittäen erityisesti huomiota väkivallan torjumiseen,
Erasmus+-ohjelmaan, nuorisotakuuseen, oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiin,
lapsitakuuseen, tulevaan ikääntymistä koskevaan vihreään kirjaan, eurooppalaiseen
ohjausjaksoon ja EU:n ulkopolitiikkaan, ja painottaa vammaisten henkilöiden oikeuksia
koskevan takuun merkitystä, jotta autetaan vammaisia henkilöitä osallistumaan
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työelämään, harjoittelujaksoihin, työhön sijoittautumiseen ja lisäkoulutukseen;
muistuttaa komissiota seuraamaan asiaa myös EU:n toimielinten sisällä;

30. kehottaa komission asiantuntijatyöryhmää kuulemaan järjestelmällisesti ja jatkuvasti
vammaisia henkilöitä ja heitä edustavia järjestöjä;

31. painottaa, että oikeus itsenäiseen elämään ja oikeus osallistua yhteisön elämään ovat
olennainen osa monien muiden vammaisyleissopimuksessa vahvistettujen oikeuksien,
kuten yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden, itsemääräämisoikeuden ja vapauden,
oikeustoimikelpoisuuden ja liikkumisvapauden, toteuttamista;

32. kehottaa komissiota edistämään aktiivisesti siirtymistä laitoshoidosta ja/tai erottelevasta
hoidosta yhteisöperustaiseen tukeen, henkilökohtaisen avustajan käyttö mukaan lukien,
ja osallistaviin (valtavirtaistettuihin ja räätälöityihin) palveluihin kaikissa EU:n
politiikkavälineissä ja -aloitteissa; kehottaa lisäksi komissiota varmistamaan, että
yleinen laitoshoidosta luopumista koskeva edistys sisällytetään indikaattorina EU:n
sosiaali-indikaattoreiden tulostauluun;

33. kehottaa jäsenvaltioita edistämään osallistumista nopeuttamalla laitoshoidon purkamista
tietyssä aikataulussa ja korvaamalla sijaispäätöksenteon tuetulla päätöksenteolla;
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että vammaisten henkilöiden laitoshoidon
purkaminen ei missään tapauksessa johda asunnottomuuteen sen vuoksi, että ei ole
asianmukaisia ja/tai esteettömiä asuntoja;

34. kehottaa komissiota omaksumaan painokkaan kannan siihen, että valtavirtaistettujen
yhteisöperustaisten palvelujen yleinen saatavuus on keskeisen tärkeää, jotta voidaan
siirtyä laitoshoidosta yhteisölliseen asumiseen;

35. kehottaa komissiota edistämään vammaisten henkilöiden liikkumisvapautta;

36. kehottaa komissiota kehittämään EU:ssa toimia, joilla varmistetaan, että kaikki
taloudellisesti aktiiviset vammaiset henkilöt voivat käyttää liikkumisvapauttaan ja
liikkua vapaasti sekä työskennellä ulkomailla muiden kanssa yhdenvertaisesti;

37. kehottaa komissiota turvaamaan vammaisyleissopimuksen mukaisen EU:n varojen
käytön ja varmistamaan, että EU:n varoilla ei edistetä hoitolaitosten rakentamista tai
kunnostamista eikä muita järjestelyjä, jotka voisivat helposti muuttua laitoksiksi, tai
hankkeita, joihin ei ole merkityksellisesti osallistettu vammaisia henkilöitä ja heitä
edustavia perheenjäseniä ja järjestöjä, ja että näitä varoja ei investoida rakenteisiin,
jotka eivät ole vammaisten henkilöiden kannalta esteettömiä;

38. kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n varoilla ei edistetä epäeettistä tutkimusta,
pakkosterilointia ja vammaisten henkilöiden lisääntymisoikeuksien loukkaamista;

39. kehottaa komissiota tunnustamaan, että kehitysvammaiset henkilöt ja henkilöt, joilla
psykososiaalinen vamma, ovat erityisen alttiita kokeileville lähestymistavoille ja
hoidoille, joilla ei ole vankkaa tieteellistä perustaa ja jotka voivat aiheuttaa vakavaa
haittaa;
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40. katsoo, että EU:n rahastoilla on ehdottomasti pyrittävä edistämään osallistavia,
esteettömiä ympäristöjä, palveluja, käytäntöjä ja laitteita noudattaen kaikille
suunnittelua ja suosimalla laitoshoidosta luopumista, mukaan lukien voimakas tuki
henkilökohtaisten avustajien käytölle ja itsenäiselle elämälle; kehottaa komissiota
edistämään aloitteita, joilla varmistetaan, että EU:n rahastoista rahoitetuilla
tukipalveluilla täytetään vammaisten henkilöiden tarpeet; painottaa, että olisi aktiivisesti
investoitava varoja tutkimukseen, jotta voidaan kehittää parempaa ja
kohtuuhintaisempaa apuvälineteknologiaa vammaisia henkilöitä varten; vaatii aktiivista
yhteydenpitoa vammaisiin henkilöihin sekä heitä edustaviin perheenjäseniin ja
järjestöihin kaikissa EU:n rahoittamissa ohjelmissa;

41. kehottaa Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tutkimaan, pystyvätkö vammaiset
henkilöt hyödyntämään EU:n rahoittamia mahdollisuuksia;

42. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki hankkeet ja infrastruktuuri, joita tuetaan
EU:n varoilla kolmansissa maissa, ovat vammaisten henkilöiden saatavilla ja että EU:n
varoja investoidaan vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoon ja seurantaan sekä
vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen valmiuksien kehittämiseen;

43. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että EU:n strategia ja
jäsenvaltioiden toimet ovat kaikilta osin kestävän kehityksen tavoitteiden ja
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman
mukaisia, koska se on merkittävä maailmanlaajuinen toimintakehys kestävyyttä, tasa-
arvoa ja osallisuutta edistäville toimille, mukaan lukien vammaisuus monialaisena
kysymyksenä (kestävän kehityksen tavoitteet 4, 8, 10, 11 ja 17);

44. kehottaa komissiota näyttämään esimerkkiä siinä, miten kestävää kehitystä koskevat
ulkoisen toiminnan tavoitteet toteutetaan tavalla, joka ottaa huomioon vammaisuuden,
riippumatta uudesta Euroopan vammaisstrategiasta, laatimalla avoimen ja kattavan
etenemissuunnitelman näiden tavoitteiden saavuttamiseksi;

45. suhtautuu myönteisesti hiljattain hyväksyttyyn direktiiviin vanhempien ja omaistaan
hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja erityisesti siihen, että annetaan
omaishoitajille oikeus viiden työpäivän vapaaseen vuodessa; kehottaa jäsenvaltioita
panemaan direktiivin nopeasti täytäntöön ja kannustaa niitä menemään siinä asetettuja
vähimmäisvaatimuksia pidemmälle muun muassa vahvistamalla oikeuden palkalliseen
isyys-, vanhempain- ja omaishoitovapaaseen; kannustaa jäsenvaltioita ottamaan
käyttöön omaishoitajien vapaata, isyysvapaata ja vanhempainvapaata koskevia
järjestelyä ja erityisen epäedullisessa tilanteessa olevien vanhempien, kuten vammaisten
vanhempien tai vammaisten tai pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien, erityistarpeisiin
mukautettuja joustavia työjärjestelyjä; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan
riittävän taloudellisen ja ammatillisen tuen henkilöille, jotka hoitavat samassa asunnossa
asuvia vammaisia perheenjäseniään; painottaa, että omaisten hoitaminen vaikuttaa usein
kielteisesti heidän perhe- ja työelämäänsä, mikä saattaa johtaa syrjäytymiseen ja
syrjintään;

46. kehottaa komissiota luomaan mekanismeja, joilla koordinoidaan vammaisille
henkilöille tarkoitettujen etuuksien ja palvelujen siirrettävyyttä ja mukautettavuutta
jäsenvaltioiden välillä, sekä laajentamaan EU:n vammaiskorttia koskevaa
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kokeiluhanketta kaikkiin jäsenvaltioihin ja ulottamaan sen myös muille aloille kuin
kulttuuri- ja urheilualalle ja varmistamaan, että vammaisille henkilöille tarkoitettu EU:n
pysäköintilupa tunnustetaan täysimääräisesti kaikissa jäsenvaltioissa; korostaa, että
tällaiset toimenpiteet ovat ratkaisevan tärkeitä sen varmistamiseksi, että vammaiset
henkilöt kaikkialla EU:ssa voivat saada vammaistukea tarvitsematta tehdä erillisiä
arviointeja kussakin jäsenvaltiossa; kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään
lainsäädäntöönsä erityisten vammojen tunnustamisen, jotta voidaan ottaa huomioon ja
kattaa niiden erityistarpeet (esimerkiksi kuurosokeus);

47. kehottaa komissiota edistämään vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien
perheenjäsenten ja järjestöjen jäsennettyä osallistumista kaikkiin päätöksenteon
vaiheisiin sekä jäsenvaltioissa että EU:ssa sekä rahoittamaan vammaisjärjestöjen
valmiuksien kehittämistä, jotta vammaiset henkilöt voivat osallistua jäsennetyllä tavalla
kaikkeen heitä koskevaan päätöksentekoon; kehottaa komissiota kehittämään aloitteita,
joilla edistetään vammaisten henkilöiden oman edun valvontaa ja poliittista
osallistumista, ja kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan asiaa koskevia kansallisia
aloitteita;

48. kehottaa komissiota edistämään tukipalvelujen parempaa koordinointia jäsenvaltioiden
välillä sekä yhteyspisteiden perustamista kaikkiin jäsenvaltioihin, jotta voidaan tiedottaa
vammaisille EU:n kansalaisille heidän sosiaalisista oikeuksistaan ja tukipalveluista,
joita he voivat saada;

49. kehottaa komissiota perustamaan yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa portaalin, joka
sisältää kaikki välineet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa vammaisten henkilöiden
optimaalinen sosiaalinen osallisuus;

50. muistuttaa, että vammaisilla henkilöillä on oikeus riittävään elintasoon ja sosiaaliseen
suojeluun, erityisesti taloudelliseen tukeen ja tilapäishoitoon; kehottaa komissiota
varmistamaan, että vuoden 2030 Euroopan vammaisstrategiaan sisältyy erityisiä toimia
osallistavien sosiaaliturvajärjestelmien edistämiseksi kaikkialla EU:ssa, koska sillä
taataan vammaisten henkilöiden etuuksien ja palvelujen saatavuus koko elinkaaren ajan;
kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan vammaisille henkilöille sosiaaliturvan
vähimmäistason, jolla taataan heille riittävä elintaso;

51. kehottaa komissiota ja neuvostoa hyödyntämään neuvoston suositusta, joka koskee
sosiaalisen suojelun saatavuutta33, ja ehdotusta asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta34, jotta kaikki EU:n kansalaiset voivat saada sosiaalisia
tukipalveluja kaikkialla EU:ssa; toteaa, että tämä on vammaisyleissopimusta
käsittelevän komitean suosituksen mukaista;

52. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään kattavan kampanjan, johon
osallistuvat vammaiset henkilöt sekä heitä edustavat perheenjäsenet ja järjestöt ja joka
on saatavilla esteettömässä muodossa, myös helppolukuisena versiona, ja kansallisilla
viittomakielillä, jotta lisätään vammaisten henkilöiden, vastuunkantajien ja koko
yhteiskunnan keskuudessa tietoisuutta vammaisyleissopimuksesta, vammaisten
henkilöiden oikeuksista ja tarpeista sekä heidän kohtaamistaan esteistä; kehottaa

33 EUVL C 387, 15.11.2019.
34 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0397(COD)&l=en
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komissiota ja jäsenvaltioita edistämään, koordinoimaan ja luomaan koulutusmateriaalia,
jota voidaan käyttää jäsenvaltioissa edistämään myönteistä suhtautumista vammaisiin
henkilöihin ja parantaa heidän osallisuuttaan;

53. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita rahoittamaan vammaisten henkilöiden koulutusta ja
vammaisten henkilöiden, heidän järjestöjensä, ammattiliittojen, työnantajaliittojen, tasa-
arvoelinten ja viranomaisten tarjoamaa koulutusta syrjimättömyysperiaatteesta, joka
käsittää myös moniperusteisen ja risteävän syrjinnän ja kohtuulliset mukautukset;

54. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita tukemaan sosiaalityötä (eli sosiaalityöntekijöitä ja
sosiaalipalvelujen alalla toimivia henkilöitä) ja lisäämään sen arvostusta;

55. kehottaa komissiota luomaan strategioihin selkeän vastuu-, valvonta- ja
seuraamusmekanismin;

56. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita puuttumaan pikaisesti asunnottomuuden ongelmaan
hyväksymällä asunnottomuutta koskevia asuntojen tarjoamiseen tähtääviä pitkän
aikavälin yhdennettyjä strategioita kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ja
tunnustamaan vammaisten henkilöiden, myös autismikirjon henkilöiden, kokemat
erityiset riskit;

57. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan sitoutumisensa siihen, että ne edistävät ja
suojelevat kaikkien vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia nauttia täysimääräisesti ja
yhdenvertaisesti kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista, myös oikeudesta
vapaaseen liikkuvuuteen ja vapaaseen asumiseen sekä oikeudesta äänestää vaaleissa,
vammaisyleissopimuksen 12 artiklan mukaisesti, ja takaavat nämä mahdollisuudet, sekä
varmistamaan vammaisten henkilöiden luontaisen ihmisarvon kunnioittamisen
panemalla täytäntöön vuoden 2020 jälkeisen strategian ja seuraamalla tätä
täytäntöönpanoa siten, että vammaiset henkilöt ja heitä edustavat perheenjäsenet ja
järjestöt voivat osallistua tähän täytäntöönpanoon mielekkäällä tavalla yhteistyössä
unionin tason, kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten,
työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskuntien kanssa, ja osoittamaan
täytäntöönpanoon asiaankuuluvat ja riittävät henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit;

58. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita kehittämään omat kansalliset vammaisstrategiansa
vammaisten henkilöiden tasa-arvon valtavirtaistamisen edistämiseksi ja käsittelemään
vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa;

59. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään kansallisia strategioita, joissa otetaan huomioon
muiden jäsenvaltioiden parhaat käytännöt, jotta varmistetaan vammaisyleissopimuksen
asianmukainen täytäntöönpano;

60. kehottaa Euroopan unionia ja kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan
vammaisyleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan;

61. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita raportoimaan Euroopan vammaisstrategian
täytäntöönpanosta;
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62. kehottaa jäsenvaltioita raportoimaan jatkotoimista, joita on toteutettu vammaisten
henkilöiden oikeuksien komitean esittämien kansallisten suositusten johdosta, sen
jälkeen, kun ne ovat tehneet arvionsa vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta;

63. korostaa, että on tärkeää päästä mahdollisimman pian sopimukseen; kehottaa neuvostoa
ratkaisemaan lukkiutuneen tilanteen, jotta voitaisiin edetä pragmaattiseen ratkaisuun ja
nopeuttaa ilman enempää viivytystä komission vuonna 2008 esittämän ja parlamentin
myöhemmin hyväksymän EU:n horisontaalisen syrjinnän vastaisen direktiivin
hyväksymistä; katsoo sen olevan edellytys konsolidoidulle ja johdonmukaiselle EU:n
lainsäädäntökehykselle, joka suojelee syrjinnältä uskonnon ja vakaumuksen,
vammaisuuden, iän ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella työelämän ulkopuolella;
katsoo, että direktiivin soveltamisalan perusteettomia rajoituksia ei pidä hyväksyä;
katsoo, että myös viharikoksiin puuttuvan unionin lainsäädäntökehyksen konsolidointi
on ratkaiseva tekijä, koska tällaisia rikoksia tapahtuu myös työympäristössä;

64. suosittelee, että EU sisällyttäisi Euroopan vammaisstrategian rakenteellisesti
eurooppalaiseen ohjausjaksoon;

65. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle,
jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin
perusoikeusvirastolle, tilintarkastustuomioistuimelle, alueiden komitealle, Euroopan
talous- ja sosiaalikomitealle, jaettavaksi valtiotasoa alemmille kansanedustuslaitoksille
ja valtuustoille, Euroopan neuvostolle ja Yhdistyneille kansakunnille.


