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EHDOTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionissa on arviolta 80 miljoonaa vammaista henkilöä, 

joista noin 46 miljoonaa on naisia ja tyttöjä, mikä on miltei 16 prosenttia koko 

naispuolisesta väestöstä EU:ssa, joten Euroopan unionissa vammaisuus on yleisempää 

naisten kuin miesten keskuudessa; toteaa, että vammaiset naiset ovat usein moninkertaisen 

syrjinnän kohteena ja kärsivät huomattavista esteistä perusoikeuksiensa ja -vapauksiensa, 

kuten koulutukseen ja työhön pääsyä koskevien oikeuksiensa, hyödyntämisessä, mikä voi 

johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen ja psyykkisiin traumoihin; toteaa, että vammaisuus 

vaikuttaa naisiin suhteettomassa määrin myös vammaisten perheenjäsenten hoivaajina; 

B. ottaa huomioon, että vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa YK:n 

yleissopimuksessa todetaan, että vammaiset naiset ja tytöt ovat usein sekä kotona että 

kodin ulkopuolella suuremmassa vaarassa joutua väkivallan, vahingoittamisen tai 

väärinkäytösten, laiminlyömisen tai välinpitämättömän kohtelun, pahoinpitelyn tai 

hyväksikäytön kohteiksi; 

C. ottaa huomioon, että vammaisyleissopimuksessa painotetaan tarvetta sisällyttää 

sukupuolinäkökulma kaikkiin toimiin, joilla edistetään ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien täysimääräistä toteutumista; 

D. katsoo, että vammaisten naisten ja vammaisten lasten äitien tasapuolinen kohtelu ja heitä 

koskevien positiivisten toimien ja toimintapolitiikkojen toteuttaminen juontavat 

perusihmisoikeuksien ja eettisen velvollisuuden noudattamisesta; 

E. ottaa huomioon, että lähes 80 prosenttia vammaisista naisista joutuu psyykkisen tai 

fyysisen väkivallan uhriksi ja että he ovat muita naisia suuremmassa vaarassa joutua 

seksuaalisen väkivallan uhriksi; ottaa huomioon, että vammaiset naiset ja tytöt ovat alttiita 

moninkertaiselle syrjinnälle; 

F. toteaa, että vammaiset naiset ja tytöt joutuvat todennäköisemmin sukupuoleen perustuvan 

väkivallan, erityisesti perheväkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi; viittaa 

arvioihin, joiden mukaan vammaisilla naisilla on muihin naisiin verrattuna 1,5–

10-kertainen riski joutua hyväksikäytön uhriksi; 

G. toteaa, että väestöllisten ja yhteiskunnallisten muutosten vuoksi etenkin perheissä 

työskentelevien kotitalous- ja hoivatyöntekijöiden kysyntä on kasvanut; toteaa, että 

vammaisten ja huollettavana olevien henkilöiden hoivasta vastaavat tavallisesti perheen 

naiset, mikä usein johtaa syrjäytymiseen työmarkkinoilta; 

H. toteaa, että vammaisilla naisilla, erityisesti maahanmuuttajilla, on suurempi köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen riski moninkertaisen syrjinnän vuoksi; 

I. ottaa huomioon, että työllisyysaste naisilla, jotka eivät ole vammaisia, on 65 prosenttia 

vammaisten naisten 44 prosenttiin verrattuna; toteaa, että vammaisia naisia syrjitään usein 
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vammaisiin miehiin nähden, kun on kyse työpaikan saannista ja koulutukseen pääsystä; 

toteaa, että vammaisten työttömyysaste on edelleen kohtuuttoman korkea; toteaa, että 

vammaisilla naisilla ja tytöillä on muita suurempia vaikeuksia päästä työmarkkinoille; 

toteaa, että jotta vammaisia naisia voidaan kannustaa osallistumaan aktiivisesti 

koulutukseen, työmarkkinoille ja yhteisön sosiaaliseen ja taloudelliseen elämään, on 

poistettava liikkuvuusesteet ja vähennettävä riippuvuutta perheenjäsenistä ja hoivaajista; 

J. toteaa, että palkkatyö on olennaisen tärkeää, jotta vammaiset henkilöt voivat elää 

riippumatonta elämää, elättää perheensä ja huolehtia kotitaloudestaan; ottaa huomioon, 

että vammaiset naiset ja tytöt ovat usein alipalkattuja; toteaa, että tämä haavoittuva ryhmä 

kärsii todennäköisemmin köyhyydestä ja sillä on suurempi riski syrjäytyä sosiaalisesti; 

K. toteaa, että talouskriisi, säästötoimenpiteet ja sosiaali- ja terveyspalveluihin useimmissa 

EU:n jäsenvaltioissa tehdyt leikkaukset ovat johtaneet siihen, että EU:n haavoittuville 

väestöryhmille on aiheutunut haittoja, etenkin vammaisille ja heidän perheilleen, joihin 

säästötoimet vaikuttavat suhteettomasti, sekä erityisesti vammaisille naisille ja tytöille; 

L. toteaa, että vammaiset lapset kohtaavat huomattavia esteitä, joiden vuoksi he eivät voi 

hyödyntää perusoikeuksiaan; 

M. toteaa, että vammaiset lapset jäävät usein yhteiskunnan ulkopuolelle ja elävät joskus 

laitoksissa tai muissa vastaavissa tiloissa kaukana perheistään; 

N. toteaa, että vammaisilla lapsilla on oikeus elää perheessä tai perheympäristössä sen 

mukaan, mikä vastaa parhaiten heidän omia etujaan, ja odottaa, että asianomaiset valtion 

elimet toimivat lasten ja heidän perheidensä etujen mukaisesti; 

O. toteaa, että vammaiset lapset eivät pääse kouluun yhtä todennäköisesti kuin muut, joten 

heidän mahdollisuutensa inhimillisen pääoman kehittämiseen ovat rajalliset, heidän 

työllistymismahdollisuutensa ovat vähäisemmät ja heidän tuottavuutensa aikuisena on 

alentunut; 

P. toteaa, että vammaiset henkilöt ovat muita todennäköisemmin työttöminä ja ansaitsevat 

yleensä vähemmän, vaikka he olisivatkin töissä; toteaa, että sekä työllisyysaste että 

tulotaso näyttävät huononevan sen mukaan, mitä vakavammasta vammasta on kyse; 

Q. toteaa, että vammaisille henkilöille voi koitua vammasta ylimääräisiä kustannuksia, 

esimerkiksi lääketieteelliseen hoitoon, apuvälineisiin tai henkilökohtaiseen avustamiseen 

liittyviä kustannuksia, ja tämän vuoksi he usein tarvitsevat enemmän resursseja saman 

tuloksen aikaansaamiseksi kuin muut; 

R. toteaa, että vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevä komitea suosittaa Euroopan 

unionin ensimmäistä kertomusta koskevissa päätelmissään, että unioni sisällyttää 

vammaisuusnäkökohdat tasa-arvopolitiikkaansa ja -ohjelmiinsa samoin kuin 

sukupuolinäkökohdat vammaisuutta koskeviin strategioihinsa ja että unioni kehittää 

myönteisiä toimia, luo seurantamekanismin ja rahoittaa vammaisia naisia ja tyttöjä 

koskevien tietojen keräystä ja heitä koskevaa tutkimusta; lisäksi se suosittaa, että 

Euroopan unioni tarjoaa tehokasta suojelua väkivallalta, hyväksikäytöltä ja riistolta, että 

työn ja vapaa-ajan tasapainoa koskevissa toimintatavoissa käsitellään vammaisten lasten 

ja aikuisten sekä heidän hoivaajiensa tarpeita ja että ryhdytään toimiin vammaisten 
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henkilöiden, joista valtaosa on naisia, korkean työttömyysasteen alentamiseksi; 

 1. suhtautuu myönteisesti vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevän YK:n komitean 

päätelmiin ja suosituksiin sekä painottaa, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on 

sisällytettävä vammaisten naisten ja tyttöjen näkökulma sukupuolten tasa-arvoa koskeviin 

politiikkatoimiinsa, ohjelmiinsa ja strategioihinsa sekä otettava huomioon sukupuolten 

tasa-arvo vammaisia henkilöitä koskevissa strategioissaan; vaatii lisäksi, että otetaan 

käyttöön mekanismit saavutetun edistyksen tarkastelemiseksi säännöllisesti; 

2. pitää valitettavana, ettei Euroopan vammaisstrategiaan 2010–2020 sisälly yhdennettyä 

sukupuolinäkökulmaa eikä erillistä lukua sukupuolinäkökohdat huomioon ottavasta 

vammaispolitiikasta huolimatta siitä, että vammaiset naiset ovat usein vammaisia miehiä 

heikommassa asemassa ja kärsivät useammin köyhyydestä ja sosiaalisesta 

syrjäytymisestä; 

3. on huolestunut siitä, että komission strategisessa toimintaohjelmassa sukupuolten 

tasa-arvon edistämiseksi 2016–2019 ei käsitellä vammaisuutta, ja kehottaa komissiota 

korjaamaan tämän puutteen sisällyttämällä vammaiset naiset ja naispuoliset 

hoivatyöntekijät toimintapolitiikkoihinsa ja ohjelmiinsa; 

4. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään sukupuolinäkökulman vammaisia naisia, miehiä, 

tyttöjä ja poikia koskeviin toimintatapoihin ja toimiin sekä niiden täytäntöönpanoon 

kaikilla aloilla erityisesti, kun on kyse integroitumisesta työpaikalla ja koulutuksessa sekä 

syrjinnän vastaisista toimista; 

5. pitää erittäin tärkeänä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 

(CRPD) 33 artiklaa (kansallinen täytäntöönpano ja seuranta) sekä YK:n CRDP-komitean 

päätelmiä 76 ja 77 ja panee sen vuoksi tyytyväisenä merkille, että YK:n komitea hyväksyy 

Euroopan parlamentin osallistumisen riippumattomaan seurantajärjestelmään; 

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään asianmukaisia toimintatapoja ja 

toteuttamaan kattavasti eri alojen toimia, joilla edistetään itsenäistä asumista ja täyttä 

osallisuutta; kehottaa tämän vuoksi komissiota keräämään ja tekemään tunnetuksi 

ajantasaista tilastotietoa vammaisuudesta iän ja sukupuolen mukaan eriteltynä vammaisten 

henkilöiden tilanteen seuraamiseksi EU:ssa; 

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikilla vammaisilla henkilöillä on oikeus kaikille 

EU:n kansalaisille kuuluvaan vapaaseen liikkumiseen, sisällyttämällä nykyiseen ja 

tulevaan lainsäädäntöön takeet tasapuolisista mahdollisuuksista, perusoikeuksista ja 

tasapuolisista mahdollisuuksista saada palveluja ja päästä työmarkkinoille sekä 

yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteen mukaisesti samat oikeudet ja 

velvollisuudet sosiaaliturvan saannissa kuin asianomaisen jäsenvaltion kansalaisilla; 

kehottaa lisäksi yhdenvertaista kohtelua työssä ajatellen jäsenvaltioita noudattamaan 

täysimääräisesti sukupuolten tasa-arvoa koskevaa uudelleenlaadittua EU-direktiiviä 

(2006/54/EY); 

8. painottaa, että on tuettava vammaisia maahanmuuttajanaisia ja -tyttöjä, jotta he voivat 

kehittää taitoja, jotka antavat heille mahdollisuuden saada sopiva työpaikka; 
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9. katsoo, että vammaisten henkilöiden, erityisesti naisten ja tyttöjen, on saatava nauttia 

seksuaalisuudestaan yhtä vapaasti kuin henkilöiden, jotka eivät ole vammaisia, ja katsoo, 

että vammaisten naisten on saatava elää sekä toteuttaa toiveensa lasten saamisesta tai 

saamatta jättämisestä samalla tavalla kuin naisten, jotka eivät ole vammaisia; 

10. korostaa, että vammaisten naisten ja tyttöjen pitäisi saada täydet seksuaali- ja 

lisääntymisterveysoikeudet sekä mahdollisuus alan asiantuntijoiden antamaan 

seksuaalineuvontaan; pitää tämän vuoksi olennaisen tärkeänä, että vammaisilla naisilla ja 

tytöillä on täysimääräinen pääsy heidän erityistarpeensa täyttävään terveydenhuoltoon, 

myös gynekologin tarkastuksiin, lääkärintarkastuksiin ja perhesuunnitteluun sekä heidän 

tarpeidensa mukaiseen tukeen raskauden aikana; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 

että niiden kansallisissa julkisissa terveydenhuoltojärjestelmissä taataan näiden palvelujen 

asianmukainen saatavuus; 

11. vahvistaa kantansa, jonka mukaan on annettava erityistukea, lastenhoidossa avustaminen 

mukaan luettuna, vammaisille naisille ja miehille ja heidän perheilleen, jotta he voivat 

nauttia äitiydestään ja isyydestään täysimääräisesti; 

12. painottaa, että (henkilökohtainen tai julkinen) avustaminen on keino auttaa vammaisia 

henkilöitä, erityisesti naisia, elämään itsenäistä ja riippumatonta elämää ja että siksi olisi 

edistettävä vammaisille naisille ja heidän perheilleen työpaikalla, koulutuksessa, 

ammatillisessa koulutuksessa sekä raskauden ja äitiyden aikana annettavaa apua; 

13. toteaa, että on puututtava viipymättä vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan 

väkivaltaan niin yksityisessä kuin laitosympäristössä, ja kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 

kaikille vammaisille naisille ja tytöille helposti käytettävissä olevia tukipalveluja; kehottaa 

EU:ta liittymään naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja 

torjumista koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen (Istanbulin yleissopimus) 

lisäaskeleena vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjumisessa; 

14. panee huolestuneena merkille, että vammaisilla naisilla ja tytöillä, erityisesti 

moninkertaisen syrjinnän uhreilla, on suurempi riski joutua sukupuoleen perustuvan 

väkivallan, myös seksuaalisen väkivallan ja/tai hyväksikäytön, kohteeksi sekä kotona että 

laitoksissa; painottaa, että jäsenvaltioiden on laadittava tai vahvistettava lainsäädäntöä, 

jolla suojellaan vammaisten naisten ja tyttöjen oikeuksia siinä tapauksessa, että he ovat 

joutuneet tällaisen sukupuoleen perustuvan väkivallan kohteeksi, ja tukemaan heidän 

toipumistaan; 

15. muistuttaa tiedotusvälineiden roolista naisten ja tyttöjen kuvaamisessa samoin kuin 

vammaisuudesta kertomisessa ja panee merkille, että näkyvyyden puute tai 

stereotypioiden levittäminen voi pitää yllä ennakkoluuloja, väkivaltaa ja syrjäytymistä; 

kehottaa kaikkia unionin toimielimiä panemaan alulle ja tukemaan kampanjoita 

vammaisyleissopimusta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi ja torjumaan vammaisiin 

henkilöihin, myös vammaisiin naisiin ja tyttöihin, kohdistuvia ennakkoluuloja, syrjintää ja 

viharikoksia; katsoo, että tiedotusvälineiden olisi pyrittävä paitsi lisäämään vammaisten 

naisten ja tyttöjen näkyvyyttä myös antamaan myönteinen kuva heistä; 

16. muistuttaa, että on tärkeää pitää kiinni vammaisten henkilöiden perusoikeudesta osallistua 

vammaisuutta koskeviin toimintamenettelyihin ja päätöksentekoon kaikilla tasoilla, kuten 

vammaisyleissopimuksessa korostetaan; painottaa, että vammaisille naisille ja tytöille – 
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moninkertaista syrjintää kokevat, marginalisoituneisiin yhteisöihin ja haavoittuviin 

ryhmiin kuuluvat naiset ja tytöt mukaan luettuina – on annettava mahdollisuus osallistua 

päätöksentekoon ja heitä on rohkaistava siihen, jotta voidaan varmistaa heidän etujensa ja 

oikeuksiensa esille tuominen, tukeminen ja suojaaminen ja näin myös todellisen 

ruohonjuuritason sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen; kehottaa jäsenvaltioita 

tarjoamaan asianmukaisesti mukautettuja palveluja, joilla lisättäisiin naisten aktiivista 

osallisuutta ja osallistumista, ja investoimaan apuvälineteknologiaan ja tietoyhteiskuntaan 

osallistumiseen; 

17. on huolestunut siitä, että tietyt jäsenvaltiot käyttävät Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoja pikemmin laitostamisen edistämiseen kuin sellaisten osallistavien 

yhteisöjen kehittämisen vauhdittamiseen, joissa vammaiset henkilöt voisivat elää 

asianmukaisen tuen turvin; ilmaisee huolensa siitä, että vammaiset henkilöt, erityisesti 

naiset, lapset ja ikääntyneet, voivat kokea väkivaltaa tai kaltoinkohtelua etenkin 

laitoksissa; 

18. panee huolestuneena merkille vammaisten henkilöiden laitostamisesta johtuvat monet 

syrjäytymisen muodot ja sen, kuinka tällainen syrjivä kohtelu voi lisätä ennakkoluuloja ja 

kaltoinkohtelua laitoksissa ja koko yhteiskunnassa; 

19. kehottaa käyttämään rakenne- ja investointirahastoja tasapainoisesti siten, että niiden 

avulla edistetään osallistavien yhteisöjen ja tarvittaessa myös laitosten kehittämistä, jotta 

kummassakin tapauksessa vammaiset naiset ja tytöt, etenkin lapset ja nuoret, voivat saada 

asianmukaista tukea ja apua kaikkialla Euroopan unionissa; toistaa, että jäsenvaltioiden on 

edistettävä osallistavia ja vaikutusmahdollisuuksia tarjoavia yhteisöjä, jotka antavat 

asianmukaista tukea sukupuolispesifisten esteiden sekä vammaisiin naisiin ja tyttöihin 

kohdistuvan syrjinnän torjumisessa; 

20. on huolestunut vammaisten henkilöiden ja erityisesti vammaisten naisten korkeasta 

työttömyysasteesta verrattuna muihin Euroopan unionin väestöryhmiin; kehottaa 

jäsenvaltioita edistämään vammaisten naisten – myös niiden, joilla on piilevä vamma, 

krooninen sairaus tai oppimisvaikeuksia – työmarkkinoille osallistumista koskevaa 

lainsäädäntöään ja toimintapolitiikkaansa; 

21. korostaa yhteisötalouden yritysten ja osuuskuntien merkitystä vammaisten henkilöiden ja 

erityisesti vammaisten naisten sosiaalisessa ja taloudellisessa osallistamisessa ja heidän 

vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämisessä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

keskittymään voimakkaasti yhteisötalouteen vammaisia henkilöitä ja sukupuolten 

tasa-arvon huomioon ottamista koskevissa ohjelmissa ja toimintapolitiikoissa; 

22. on huolestunut siitä, että vammaisten lasten kasvattaminen lankeaa pääasiassa naisille; 

23. painottaa vammaisia perheenjäseniä hoivaavien naisten korvaamatonta ja rahallisesti 

aliarvostettua roolia; 

24. painottaa, että on tärkeää integroida vammaiset tytöt kaikille tarkoitettuun koulutukseen 

aina, kun vamma sen sallii; muistuttaa virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen sekä 

elinikäisen oppimisen merkityksestä vammaisten naisten ja tyttöjen sosiaalisen 

osallisuuden lisäämisessä; korostaa taiteen ja kulttuurin potentiaalia vammaisten naisten ja 

tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä ja vammaisuuteen perustuvien 
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ennakkoluulojen ja syrjinnän torjumisessa; toteaa, että on tuettava osallistavia 

koulutusohjelmia, joilla poistetaan niiden henkilöiden, joilla on oppimisvaikeuksia, 

kohtaamia esteitä ja torjutaan erityisiä stereotypioita, syrjintää ja viharikoksia heitä 

kohtaan; 

25. painottaa tieto- ja viestintätekniikan merkitystä liikkumisessa, viestinnässä ja julkisten 

palvelujen saatavuudessa; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita aktiivisesti edistämään 

vammaisten henkilöiden osallistumista ja heidän mahdollisuuksiaan käyttää verkossa 

olevia julkisia palveluja; 

26. kehottaa EU:n toimielimiä tarkistamaan henkilöstösääntöjään, sisäisiä sääntöjään ja 

soveltamissääntöjään, jotta voidaan ottaa käyttöön sellaiset kattavat rekrytointitoimet, 

positiiviset toimet mukaan luettuina, joiden myötä vammaisia otetaan entistä enemmän 

henkilöstöön ja harjoittelijoiksi ja varmistetaan, että kaikille EU:n toimielinten 

henkilöstön jäsenille, joilla on vamma tai huollettavia vammaisia perheenjäseniä, 

toteutetaan kohtuulliset mukautukset, jotta he voivat käyttää oikeuksiaan tasavertaisesti 

muiden kanssa; kehottaa komissiota lisäksi tarkistamaan EU:n toimielinten yhteistä 

sairausvakuutusjärjestelmää, jotta vammaisuuteen liittyvät terveystarpeet katetaan 

täysimääräisesti yleissopimuksen mukaisesti; 

27. kehottaa komissiota varmistamaan osallistavan koulutuksen Eurooppa-kouluissa 

yksilöllisten tarpeiden monialaista arviointia, vammaisten tyttöjen syrjäytymisen estämistä 

sekä asianmukaisen kohtuullisen mukauttamisen toteuttamista koskevien 

vammaisyleissopimuksen vaatimusten mukaisesti; 

28. kehottaa Euroopan parlamenttia tehostamaan vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanon 

koordinoimiseksi käyttöön otettua sisäistä mekanismia, jotta siitä tulee yleissopimuksen 

seurantaa ja täytäntöönpanoa koskeva kaikki parlamentin valiokunnat käsittävä 

laaja-alainen mekanismi, jolla on yksinomaan sille tarkoitettu henkilöstö; 

29. kehottaa pikaisesti ratifioimaan julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, 

heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi tehdyn Marrakeshin 

sopimuksen asettamatta ratifioinnin ehdoksi EU:n lainsäädäntökehyksen tarkistamista tai 

Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisun ajankohtaa; kehottaa komissiota esittämään 

tarvittavia lainsäädäntöehdotuksia Marrakeshin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi; 

30. kehottaa etsimään kiireellisesti ulospääsyä EU:n syrjintäkieltodirektiiviä koskevasta 

umpikujasta, koska asiassa ei ole tapahtunut minkäänlaista edistystä neuvostossa vuoden 

2008 jälkeen, ja vaatii, että direktiivillä torjutaan erityisesti moniperusteista sukupuoleen 

ja vammaisuuteen perustuvaa syrjintää; 

31. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan viipymättä toimiaan, joilla varmistetaan, että niiden 

hallinto ja palvelut ovat vammaisten henkilöiden saavutettavissa yhdenvertaisesti muiden 

kanssa; korostaa, että vammaisten naisten ja tyttöjen itsenäinen asuminen, sosiaalinen 

osallisuus ja osallistuminen saavutetaan vain, jos jäljellä olevat esteet poistetaan; katsoo 

lisäksi, että yleistä tietoa kansalaisille tarkoitetuista palveluista (kuten koulutusta, 

työllisyyttä ja sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa tietoa) on tarjottava eri muodoissa ja 

formaateissa yksinkertaisella ja suojatulla tavalla, jota vammaisilla henkilöillä on 

mahdollisuus käyttää; 
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32. korostaa, että neuvoston on joudutettava direktiiviehdotusta julkisen sektorin elinten 

verkkosivustojen saavutettavuudesta ja pyrittävä lisäämään asiakirjojen ja videoiden 

saatavuutta ja verkkosivustojen saavutettavuutta sekä tarjottava vaihtoehtoisia 

viestintätapoja, joita vammaisten henkilöiden on mahdollista käyttää; 

33. suhtautuu myönteisesti 2. joulukuuta 2015 julkaistuun komission ehdotukseen 

esteettömyyttä koskevaksi eurooppalaiseksi säädökseksi; muistuttaa, että esteettömyyttä 

koskeva kattava lähestymistapa on tarpeen ja että vammaisyleissopimuksen 9 artiklan 

mukainen oikeus esteettömyyteen on taattava kaikille vammaisille henkilöille. 
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