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ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. peab oluliseks säilitada kõigis poliitikavaldkondades puude küsimusega tegelemisel 

õigustepõhine lähenemisviis; 

2. kutsub komisjoni üles paremini toetama liikmesriikide jõupingutusi õiguslike ja 

korralduslike takistuste kõrvaldamiseks ning puudega inimestele võrdse juurdepääsu 

tagamiseks kaasavale haridusele ja koolitusele, sealhulgas kutseõppele ja -koolitusele ning 

täiskasvanuõppele, kultuurile, turismile ja spordile; toonitab, kui oluline on tagada 

puudega inimestele individuaalsete tugiteenuste kättesaadavus, juurdepääsetavus ja 

taskukohasus; 

3. kutsub liikmesriike üles tagama füüsilise või intellektipuudega laste ja täiskasvanute 

kaasamist haridusse ja koolitusse, pakkudes nõustamist, tuge ja individuaalset õpetust; 

4. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid juurdepääsu kvaliteetsele ja kaasavale alus- ja 

põhiharidusele ning sotsiaalhoolekandele, kehtestaksid asjakohased struktuurid ja 

tulemuslikud meetmed puuetega ja/või hariduslike erivajadustega väikelaste jaoks ning 

tagaksid individuaalse toe kooskõlas lapse parimate huvidega, sealhulgas rändajatest laste 

ja mitmekordse diskrimineerimise all kannatavate laste jaoks, et vastata konkreetsetele ja 

erinevatele vajadustele ning aidata rändajaid ja vähemusi edukalt peavooluharidusse 

kaasata; 

5. nõuab, et liikmesriigid tagaksid kõik vajalikud vahendid, sealhulgas piisava rahastamise, 

et pakkuda puudega õpilastele ja tudengitele sobivat abi ning hariduse ja elukestva õppe 

taristute töötajatele koolitust; 

6. rõhutab, et äärmiselt oluline on valmistada õpetajaid ja koolitajaid ette puudega lastega 

töötamiseks ja anda neile piisavat toetust; soovitab liikmesriikidel välja töötada kaasav 

haridus, koolitus ning õpetajate ja koolitajate pideva kutsealase enesetäiendamise 

võimalused, võttes arvesse eri sidusrühmade, eelkõige puudega inimesi esindavate 

organisatsioonide ja puudega spetsialistide soovitusi; 

7. peab kahetsusväärseks, et Euroopas valitseva majanduskriisi tõttu vähendatakse järk-

järgult hariduse riiklikku rahastamist; tuletab meelde, et haridus on üks põhilisi inimõigusi 

ja avalik hüve; 

8. arvestades asjaolu, et puudega ja/või hariduslike erivajadustega noorte seas on koolist 

väljalangenute arv suur, nõuab, et uuritaks võimalusi, mida pakuvad elukestev õpe ja 

atraktiivsete alternatiivide võimaldamine; on seisukohal, et puudega inimeste elukestva 

õppe programmide edendamine on puudega inimesi käsitleva Euroopa strateegia tähtis 

osa; 

9. ergutab õpetajaid, töötajaid, juhtorganeid, puudega õpilasi ja üliõpilasi jagama parimaid 

kaasava hariduse ja elukestva õppe tavasid; 
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10. soovitab võtta ülikoolides, tööturuasutustes ja muude tööhõiveteenuste ning algatuste 

raames tööle erinõustajad, kes tutvustaksid puudega üliõpilastele karjäärivõimalusi; 

11. kutsub komisjoni üles seadma koos liikmesriikidega eesmärke puudega ja erivajadustega 

inimeste hariduses ja koolituses osalemise, nende vaesuse vähendamise ja tööhõive vallas 

ning hoolikalt jälgima ja hindama nende olukorda kohalikul, piirkondlikul, riigi ja ELi 

tasandil; 

12. väljendab muret selle pärast, et kuigi olukord on paranenud, on puudega inimeste töötuse 

risk endiselt suur ning kolmanda taseme või samaväärse hariduse omandanuid on nende 

seas vähem kui 30%, samas kui puudeta inimeste seas on selle haridustaseme omandanuid 

ligikaudu 40%; palub seetõttu liikmesriikidel ja komisjonil pöörata erilist tähelepanu 

raskustele, mida puudega ja/või hariduslike erivajadustega noored kohtavad keskkoolist ja 

ülikoolist ja/või pärast kutsehariduse omandamist tööturule üleminekul, ning kasutada 

selleks kõiki tööhõive, noortepoliitika, kultuuri, spordi ja hariduse valdkonna vahendeid ja 

algatusi, nagu noortegarantii, juhtalgatus „Noorte liikuvus“, Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fond (EFSI), Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja Euroopa Regionaalarengu 

Fond (ERF); ühtlasi palub kaasata otsustusprotsessi kõigis etappides asjaomased 

organisatsioonid, puudega inimesed ja nende perekonnad; 

13. nõuab, et kvaliteetsed praktikakohad tehtaks puudega noortele laialdasemalt 

kättesaadavaks ja juurdepääsetavaks; 

14. juhib tööhõivega seoses tähelepanu sellele, et isikliku abistaja olemasolu tööajal on 

puudega inimestele sageli ainus võimalus töötada ja meeskonda kuuluda ning vältida 

sunnitud kodus töötamist; palub liikmesriike võtta kõik vajalikud meetmed ja neid 

soodustada, et tagada töökohtade juurdepääsetavus ja kaasavus; 

15. rõhutab, et madalam haridustase, varakult koolist lahkumine, kohandatud programmide 

puudumine, diskrimineerimine, oskuste ja toetuse puudus töökohal, samuti töökohtade 

juurdepääsetavus on endiselt peamised tööturule kaasamise takistused; 

16. taunib asjaolu, et puuetega naiste tööhõivemäär on alla 50%, mis annab tunnistust nende 

kahekordsest diskrimineerimisest ja muudab täisväärtusliku ühiskonnas osalemise neile 

raskeks; 

17. ergutab ELi avalikke institutsioone ja ettevõtteid rakendama mitmekesisuspoliitikat ja 

riiklikke mitmekesisuse hartasid; 

18. peab oluliseks edendada tõhusat juurdepääsu liikuvusele, muu hulgas kehtestades kõigis 

liikmesriikides ELi puudega isiku kaardi – vastastikuse tunnustamise süsteemi, mida 

praegu ELi tasandil välja töötatakse – et tagada võrdne juurdepääs teatavatele 

erihüvitistele – peamiselt kultuuri, vaba aja, spordi ja transpordi valdkonnas — ja 

õppekavavälisele tegevusele, nagu teater, tants, muusika ja kunst, parandada puuetega 

inimeste teavitamist liikuvusvõimalustest, anda neile vajalikku nõu ja abi ning lahendada 

probleeme, millega nad kokku puutuvad, sealhulgas riigiasutuste ja vastuvõtvate 

institutsioonide töötajate asjakohase koolitamise kaudu; 

19. tuletab meelde, et hoolimata püüdlustest muuta programmi „Erasmus +“ ja muid 

liikuvusalgatusi kaasavamaks, on riiklike sotsiaalsüsteemide puudulik ühtlustamine ja 
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õiguste puudulik ülekantavus puudega inimeste liikuvusele suur takistus; nõuab seetõttu, 

et komisjon ja liikmesriigid tugevdaksid selle valdkonna koostööd, et hõlbustada puudega 

inimeste liikuvust ja vältida diskrimineerivaid tavasid liikuvuskavade valikuprotsessides, 

näiteks eelarvepiirangu kehtestamist puudega õpilaste vastuvõtmisel, seda eelkõige 

programmis „Erasmus+“; üldiselt soovitab võtta liikuvusprogrammide eelarve 

koostamisel arvesse puudega noorte rahalisi vajadusi, et vältida diskrimineerimist; 

20. kiidab heaks jätkuvad jõupingutused juurdepääsu käsitlevate sätete lisamiseks liidu 

programmidesse ja algatustesse ning nõuab ligipääsetavusnõuete veelgi laiemat 

integreerimist liidu kultuuripoliitikasse nii Marrakechi lepingu rakendamise ja 

audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbivaatamise kui ka algatuse „Euroopa 

kultuuripealinn“ ja programmi „Loov Euroopa“ kaudu; tuletab siiski meelde, et vaja on 

üldist läbivat lähenemisviisi kõigi teenuste juurdepääsetavusele, milleks tuleks vastu võtta 

Euroopa juurdepääsetavuse akt; 

21. on seisukohal, et kultuuri- ja loomesektori jätkuv ajakohastamine võib aidata tagada 

puuetega inimeste juurdepääsu teenustele, kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 

tagama, et asjaomased organisatsioonid muudaksid oma teenused kättesaadavaks, ja 

võtma meetmeid, et tagada puudega inimestele laiem juurdepääs kultuurile, mitte ainult 

pealtvaatajate, vaid ka aktiivsete osalejatena ja ilma igasuguse diskrimineerimiseta; 

22. tunneb heameelt selle üle, et on võetud kohustus suurendada ühiskonna teadlikkust 

puudega inimestega seotud teemadest; rõhutab lisaks, et meedia võib olla oluline 

teadlikkuse suurendamise vahend, mis aitab võidelda häbimärgistamise ja väärteabe vastu 

ning muuta ühiskonna väärarusaamu puudega ja erivajadustega inimestest; rõhutab lisaks, 

et suurendades teadlikkust ja arusaamist puuetega seotud teemadest ja sellest, kui erinevad 

võivad olla puudega inimesed ja nende olukord, saab meedia aktiivselt kaasa aidata 

puudega inimeste tõhusale ja edukale lõimimisele ühiskonnaelu kõigis aspektides; rõhutab 

samuti, kui oluline on harida kodanikke varjatud/nähtamatu puudega inimestega seotud 

küsimustes, et kaitsta selliseid isikuid väärkohtlemise eest; 

23. rõhutab, et puudega noored osalevad vähem füüsilises tegevuses kui nende puueteta 

eakaaslased ja et koolidel on tähtis roll selles, et noored võtaksid omaks tervisliku eluviisi; 

rõhutab seetõttu, kui oluline on edendada puudega noorte suuremat osalemist füüsilises 

tegevuses; palub liikmesriikidel kiiresti kõrvaldada kõik olemasolevad tõkked, mis 

takistavad puudega või erivajadustega inimeste osalemist sporditegevuses; 

24. väljendab heameelt, et programmi „Erasmus+“ kaudu on suurenenud puudega inimeste 

toetamine seoses juurdepääsuga spordile, ning nõuab asjakohast toetust algatustele, mille 

eesmärk on parandada spordile juurdepääsu ja spordis osalemist kõikidel tasanditel, 

sealhulgas ka ajutise puudega inimeste jaoks; 

25. tuletab meelde vajadust vähendada digilõhet ning tagada, et puudega inimesed saaksid 

digitaalsest liidust täiel määral kasu; rõhutab sellega seoses, kui oluline on parandada 

puudega inimeste digioskusi ja -pädevust, eelkõige programmist „Erasmus +“ 

rahastatavate projektide abil, ning palub liikmesriikidel tagada haavatavate kodanike, 

sealhulgas puudega inimeste kaitse internetis, kasutades tõhusaid meetmeid vihakõne, 

küberkiusamise ja internetis diskrimineerimise kõigi vormide vastu ning andes nii 

mitmeformaalse kui ka formaalõppe raames rohkem digi- ja meediaoskuste alast haridust; 

palub lisaks liikmesriikidel teha puudega lastele tasuta kättesaadavaks tehnoloogilised 
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vahendid, mis võimaldavad neil hariduses ja koolituses täiel määral osaleda; 

26. nõuab digitaalsete vahendite ja digiteerimise tõhusamat kasutamist, et toetada puudega 

inimeste täistööajaga tööhõivet, näiteks IT-sektoris; 

27. kutsub liikmesriike üles viivitamata üle võtma direktiivi (EL) 2016/2102, mis käsitleb 

avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust1, et iga 

inimene saaks kasutada õigust teabele ja demokraatlikule osalemisele; nõuab sellega 

seoses, et ELi institutsioonid täidaksid direktiivis sätestatud nõudeid ja kohustusi seoses 

ELi veebisaitide juurdepääsetavusega ning suurendaksid oma jõupingutusi, et lihtsustada 

viipekeele kasutamist ELi institutsioonide teabevahetuses ja toimimises, et parandada 

puudega inimestega suhtlemise võimalusi; 

28. kinnitab seoses Euroopa sotsiaalõiguste sambaga vajadust tagada lisaks 

sotsiaalpartneritele ka kodanikuühiskonna ja puudega inimeste esindajate osalemine 

ühiskondlikus dialoogis; 

29. on seisukohal, et kodanikuaktiivsust kujundavas hariduses tuleks tähelepanu pöörata 

puuetega inimeste väljavaadetele, kuna nende juurdepääs kodanikuosalusele on 

ebaproportsionaalselt – sealhulgas füüsiliselt – rohkem piiratud; tuletab meelde, et kõigil 

kodanikel on õigus hääletada, ja nõuab, et liikmesriigid võtaksid vajalikud meetmed, et 

tagada selle õiguse austamine, kui tegemist on puudega inimestega; 

30. märgib murega, et puudega pagulased ja varjupaigataotlejad seisavad silmitsi 

mitmekordsete probleemidega, nagu abi ja hariduse kättesaamatus ning puudulik 

juurdepääs tugitehnoloogiale, mis muudaks suhtlemise ja integratsiooni lihtsamaks; 

kutsub seetõttu komisjoni üles koos liikmesriikidega ja koostöös ÜRO Pagulaste 

Ülemvoliniku Ametiga (UNHCR) edendama ja kaitsma puudega inimeste õigusi pagulaste 

ja varjupaigataotlejate seas ning ergutab liikmesriike tagama kõigi võrdset juurdepääsu 

haridusele, eelkõige puudega sisserändajatele ja pagulastele mõeldud eriprogrammide ja 

meetmete abil, samuti vahetama häid tavasid puudega pagulastele mõeldud uuenduslike ja 

edukate programmide osas, eelkõige kaasava hariduse ja eripedagoogika, kutseõppe ja 

oskuste arendamise vallas; 

31. rõhutab hooldajate ja eriti perekonna olulist rolli, kes sageli peaaegu täielikult täidavad 

puudega või piiratud liikumisvõimega inimese hoolitsus- ja abivajadusi; rõhutab pakilist 

vajadust ELi ja riikliku poliitika ja edasiste seadusandlike algatuste järele perekonna 

toetamiseks, võttes arvesse, et peaaegu kõigil juhtudel on ema see, kes puudega inimesega 

tegeleb ning on sunnitud oma kutsetegevust vähendama või selle peatama, et aidata 

puudega pereliiget, eriti noorte ja eakate pereliikmete puhul; palub liikmesriikidel võtta 

asjakohaseid ja sobivaid meetmeid perede ja hooldajate toetuseks ning töötada välja 

õigusaktid ja teenused, mis võimaldavad puuetega laste vanematel või sugulastel puhkust 

saada ja/või tööst eemal viibida, et võimaldada tööelu ja hoolduskohustuste ühitamist; 

32. rõhutab, et ELi õigusaktide järkjärguliseks ühtlustamiseks ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni sätetega tuleb kiirendada Euroopa ligipääsetavuse akti käsitleva direktiivi 

vastuvõtmist ja paluda kõigil liikmesriikidel allkirjastada ja ratifitseerida konventsiooni 

fakultatiivprotokoll ning rakendada ÜRO komitee soovitusi seoses artikliga 24, et EL 

                                                 
1 ELT L 327, 2.12.2016, lk 1. 
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saaks end varustada vajalike vahenditega, et lihtsustada juurdepääsu kaasavale ja 

kvaliteetsele haridusele; 

33. tuletab meelde kohustusi, mis tulenevad puuetega inimeste õiguste konventsioonist, mille 

Euroopa Liit on ratifitseerinud, ja ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 21 ja 26, 

kus kinnitatakse, et iseseisvus, integratsioon ning juurdepääs kaasavale haridus- ja 

koolitussüsteemile, ühiskonna- ja kultuurielule, vaba aja veetmise võimalustele ja spordile 

on tagatud õigused ning et mis tahes puude alusel diskrimineerimine on keelatud; nõuab 

tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid suurendaksid oma jõupingutusi, et need kohustused 

täielikult rakendada, nimelt võtta vastu seadusandlikud meetmed nende õiguste 

järgimiseks, sest muidu ei saavutata puudega inimesi käsitlevas Euroopa strateegias 2020. 

aastaks seatud eesmärke; 

34. peab vajalikuks puudega inimesi käsitleva Euroopa strateegia ja kestliku arengu 

eesmärkide paremat koostoimet, eelkõige seoses hariduse ja koolitusega, mida tuleks 

tugevdada; 

35. nõuab asjakohast rahastamist ja toetust edusammude jälgimiseks ning liidu kehtivate ja 

tulevaste õigusaktide kontrollimiseks seoses puuetega inimeste õiguste konventsioonis 

sätestatud kohustustega; 

36. rõhutab, et puudega inimesi käsitleva Euroopa strateegia rakendamise ja tulemuste 

paremaks hindamiseks tuleb parandada andmete kogumist, statistikat ja järelevalvet; peab 

kahetsusväärseks, et näiteks ELi kestliku arengu näitajate hulgas ei eristata hariduse puhul 

andmeid puude alusel; rõhutab, et puudega inimesi käsitleva Euroopa strateegia raames 

tuleks püüda kaotada lünk andmete kogumisel hariduse kättesaadavuse kohta puudega 

inimeste jaoks; kutsub seetõttu liikmesriike ja komisjoni üles tagama tõhusat andmete 

kogumise süsteemi, kasutades selgeid näitajaid seoses puudega inimeste juurdepääsuga 

haridusele, eriti mis puudutab andmeid intensiivset hooldust vajavate ülalpeetavate kohta; 

peab ühtlasi vajalikuks arvestada programmide koostamisel soolist aspekti ja koguda 

sooliselt eristatud andmeid puudega inimeste olukorra ning selle valdkonna 

järelevalvepoliitika ja meetmete kohta, samuti valdkonnaüleseid andmeid haavatavate ja 

mitmekordse diskrimineerimise all kannatavate inimeste kohta; 

37. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles toetama ELi tasandi võrgustikku ja koostööd riiklike 

ja Euroopa puuetega inimeste liitude vahel, et edendada kogemuste ja parimate tavade 

vahetamist. 
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LISA: ÜKSUSTE VÕI ISIKUTE LOETELU, KELLELT ARVAMUSE KOOSTAJA ON 
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Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ja arvamuse koostaja 
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Üksus ja/või isik 
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Euroopa puuetega inimeste foorum 
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