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EHDOTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. pitää myönteisenä uutta tavoitetta 12, joka sisältyy ihmisoikeuksia ja demokratiaa 

koskevaan EU:n toimintasuunnitelmaan vuosiksi 2015–2019; kehottaa komissiota 

varmistamaan, että vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 

täytäntöönpano otetaan järjestelmällisesti esille kolmansien maiden kanssa käytävässä 

ihmisoikeusvuoropuhelussa; kehottaa ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n erityisedustajaa 

johtamaan ja seuraamaan edistymistä kyseisellä alalla ja kiinnittämään erityistä 

huomiota esteettömyyteen liittyvään standardointiin; 

2. edellyttää painokkaasti, että Euroopan vammaisstrategiassa tarkoitettua toiminta-aluetta 

8 (Ulkoiset toimet) täsmennetään sisällyttämällä strategian uuteen toimia koskevaan 

luetteloon aitoja ja konkreettisia vammaisten henkilöiden arkea parantavia sitoumuksia 

vuosille 2016–2020; toteaa, että tällaisia sitoumuksia ei annettu vuosia 2010–2015 

koskevassa luettelossa; 

3. kannattaa vammaisten henkilöiden tehokasta integrointia yhteiskuntaan, eli 

paikallisyhteisöihin, ja kotonaan asuvien vammaisten henkilöiden palvelujen 

rahoittamista ulkoisten toimien rahoitusvälineisiin kuuluvista ohjelmista; edellyttää 

unionin rakennerahastojen entistä virtaviivaisempaa käyttöä; edellyttää ulkoisten 

rahoitusvälineiden väliarviointia, jotta voidaan tarkastella, miten niiden avulla on 

edistetty vammaisten henkilöiden osallisuutta yhteiskuntaan, poistettu esteitä ja edistetty 

esteettömyyttä; vaatii lisäksi, että unionin ohjelmista lakkautetaan kaikki menoerät, 

jotka edistävät laitostumista tai pitävät yllä vammaisten henkilöiden eriytymistä; vaatii 

menojen tiukentamista ja valvontaa siten, että vammaisjärjestöjä kuullaan asiasta; 

4. kannattaa CRPD:n asiantuntijoiden suosituksia, joiden mukaan unionin on oltava 

esteettömämpi ja osallistavampi voidakseen soveltaa vammaisuuteen riski- ja 

hätätilanteissa ihmisoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa, myös soveltamalla Sendain 

kehystä; kehottaa painokkaasti sisällyttämään vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet 

unionin muuttoliike- ja pakolaispolitiikkaan, koska heihin kohdistuu kaksinkertaista 

syrjintää; korostaa, että kyseisillä toimenpiteillä olisi reagoitava asianmukaisesti 

vammaisten henkilöiden erityistarpeisiin ja otettava huomioon vaatimus tarpeisiin 

perustuvista kohtuullisista mukautuksista; kannustaa lisäksi siihen, että vammaisten 

henkilöiden tarpeet sisällytetään jäsenvaltioiden ja unionin toteuttamiin humanitaarisiin 

toimiin;  

5. pitää tärkeinä neuvoston päätelmiä, jotka koskevat vammaisuuden huomioon ottavan 

katastrofihallinnan sisällyttämistä kaikkiin unionin pelastuspalvelumekanismin toimiin 

ja jäsenvaltioiden toimiin; edellyttää, että vammaisia henkilöitä ja hätätila- ja 

pelastuspalvelualan toimijoita valistetaan ja heille annetaan tietoja katastrofiriskin 

vähentämistä koskevista aloitteista ja että vammaisille henkilöille järjestetään 

psykologista apua katastrofeista toipumisen vaiheessa; 
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6. pitää myönteisenä CRPD-komitean suosituksia, joiden mukaan unionin olisi kehitettävä 

ihmisoikeuksiin perustuvia indikaattoreita; korostaa, että tällöin on CRPD:n 31 ja 

32 artiklan mukaisesti selkeästi arvioitava vammaisten henkilöiden pääsyä unionin 

ulkoisiin ohjelmiin ja unionin rahoituksen vaikutuksia vammaisten henkilöiden 

ihmisoikeuksiin; edellyttää, että kaikissa vaikutustenarviointia koskevissa ohjeissa 

viitataan erikseen CRPD:hen; edellyttää, että unioni kehittää kattavan 

tiedonkeruujärjestelmän; 

7. suosittelee, että unionin edustustot ja virastot osoittavat riittävää ymmärtämystä unionin 

vammaisstrategioita kohtaan ja toimivat siten osallistavalla ja esteettömyyden 

varmistavalla tavalla; ehdottaa, että Euroopan ulkosuhdehallintoon (EUH) perustetaan 

CRPD:tä varten yhteyspiste; edellyttää, että vammaisuuden näkökulma otetaan 

pikaisesti huomioon kaikessa YTPP-operaatioiden yhteydessä järjestettävässä 

ihmisoikeuksia koskevassa koulutuksessa; 

8. pitää erittäin valitettavana, ettei unioni ole järjestänyt riittävää virallista kuulemista 

vammaisjärjestöjen kanssa valmistellessaan vuonna 2015 järjestettyä YK:n CRPD-

komitean uudelleentarkasteluprosessia ja laatiessaan edistymiskertomustaan; edellyttää, 

että vammaisjärjestöt osallistuvat aktiivisesti CRPD-kokouksiin riippumattomana 

osapuolena, ja että ne osallistuvat myös tulevia uudelleentarkasteluja käsitteleviin 

unionin virallisiin valtuuskuntiin; 

9. muistuttaa, että vammaiset naiset ja tytöt joutuvat kokemaan kaksinkertaista syrjintää ja 

heillä on usein suurempi riski joutua väkivallan, väärinkäytösten, kaltoinkohtelun tai 

hyväksikäytön uhreiksi; kannattaa painokkaasti suositusta, jonka mukaan 

sukupuolinäkökulma on sisällytettävä kaikkiin unionin vammaisuusstrategioihin, myös 

unionin ulkopolitiikassa ja ulkoisissa toimissa. 
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