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ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt selle üle, et inimõiguste ja demokraatia tegevuskavasse aastateks 

2015–2019 on lisatud uus eesmärk nr 12; palub komisjonil tagada puuetega inimeste 

õiguste konventsiooni rakendamise küsimuse süstemaatiline tõstatamine kolmandate 

riikidega peetavates inimõigustealastes dialoogides; palub Euroopa Liidu inimõiguste 

eriesindajal olla eestvedajaks ja jälgida tehtavaid edusamme selles valdkonnas, pöörates 

erilist tähelepanu juurdepääsu osas tehtavatele standardimisalastele jõupingutustele; 

2. nõuab tungivalt, et puuetega inimesi käsitleva Euroopa strateegia välistegevusi käsitlevat 

VIII jagu täiendataks puuetega inimeste elusid parandavate tegelike ja konkreetsete 

kohustustega strateegia uude meetmete loetelusse aastateks 2016–2020, kuivõrd aastate 

2010–2015 loetelus sellised kohustused puudusid; 

3. toetab puuetega inimeste tulemuslikku kaasamist ühiskonda, eelkõige kohalikesse 

kogukondadesse, ning iseseisvalt elavatele inimestele suunatud teenuste rahastamist 

välisrahastamisvahendite programmidest; nõuab ELi struktuurifondide lihtsustatumat 

kasutamist; nõuab välisrahastamisvahendite vahehindamist, et hinnata, kui tulemuslikult 

on need panustanud puuetega inimeste kaasamisse ühiskonda, tõkete kaotamisse ja 

juurdepääsetavuse edendamisse; nõuab lisaks sellele, et institutsionaliseerimist toetavad 

ELi programmid takistaksid puuetega inimeste segregatsiooni; nõuab kulutuste 

järelevalve tugevdamist puuetega inimeste organisatsioonidega konsulteerides; 

4. toetab puuetega inimeste õiguste konventsiooni asjatundlikku ettepanekut, et EL oleks 

juurdepääsetavam ja kaasavam, saavutamaks inimõigustel põhinev lähenemisviis puuete 

teemale ohu- ja hädaolukordades, muu hulgas Sendai raamistiku rakendamise kaudu; 

nõuab tungivalt kahekordse diskrimineerimise all kannatavate puuetega isikute 

inimõiguste integreerimist ELi rände- ja pagulaspoliitikasse; rõhutab, et nende 

meetmetega tuleks reageerida nõuetekohaselt puuetega isikute erivajadustele ning võtta 

arvesse vajaduspõhiste mõistlike abinõude nõuet; ergutab puuetega inimeste vajaduste 

edasist peavoolustamist liikmesriikide ja Euroopa Liidu antavas humanitaarabis;  

5. kordab, kui tähtsad on nõukogu järeldused puuetega inimesi arvestava katastroofide 

ohjamise integreerimise kohta liidu kodanikukaitse mehhanismi raames ja kõigis 

liikmesriikides; nõuab teadlikkuse suurendamist puuetega inimeste ning hädaolukordade 

ja tsiviilkaitse teenistuste seas ning neile teabe andmist katastroofiohu vähendamise 

algatuste kohta ning psühholoogilise abi andmist puuetega inimestele katastroofidest 

taastumise etapis; 

6. väljendab heameelt puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee poolt ELile esitatud 

soovituste üle arendada välja inimõigustel põhinevate näitajate süsteem; toonitab, et 

süsteem peab selgelt mõõtma puuetega inimeste juurdepääsu ELi välisprogrammidele 

ning ELi fondide mõju puuetega inimeste inimõigustele, kooskõlas puuetega inimeste 

õiguste konventsiooni artiklitega 31 ja 32; nõuab sõnaselget osutamist puuetega inimeste 

õiguste konventsioonile kõigis mõjuhindamise suunistes; palub ELil töötada välja 

terviklik andmete kogumise süsteem; 
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7. soovitab ELi delegatsioonide ja asutuste tegevuses väljendada piisavat arusaamist ELi 

puudega inimesi käsitlevast strateegiast, et nende töö oleks kaasav ja juurdepääsetav; 

soovitab Euroopa välisteenistuses luua puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

koordinatsioonikeskuse; nõuab, et kõigis ÜJKP missioonide raames toimuvates 

inimõigustealastes koolitustes võetaks viivitamatult kasutusele puuete küsimuse 

perspektiiv; 

8. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

läbivaatamisprotsessi ettevalmistuste käigus 2015. aastal ning eduaruande projekti 

koostamisel ei konsulteerinud piisavas ulatuses ametlikult EL puuetega inimeste 

organisatsioonidega; nõuab, et puuetega inimeste organisatsioonid annaksid aktiivse 

panuse puuetega inimeste õiguste konventsiooni koosolekutesse sõltumatu täieõigusliku 

osalisena, sealhulgas nende osalemist ametlikes ELi delegatsioonides seoses tulevaste 

läbivaatamistega; 

9. tuletab meelde, et puuetega naised ja tütarlapsed kogevad kahekordset diskrimineerimist 

ning neid ohustab sagedasti rohkem vägivald, kuritarvitamine, väärkohtlemine või 

ärakasutamine; toetab kindlalt soovitust peavoolustada sooline mõõde kõikides ELi 

puuetega inimeste strateegiates, k.a välispoliitikas ja -tegevuses. 
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