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ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 

sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et puuetega naised ja tütarlapsed puutuvad igapäevaselt kokku mitmesuguste 

diskrimineerimise ilmingutega; see võib toimuda eri vormides – füüsilises, 

emotsionaalses, seksuaalses ja majanduslikus – ning hõlmab lähisuhte vägivalda, 

hooldajate vägivalda, seksuaalvägivalda ja institutsioonilist vägivalda; 

1. tunnistab tõsiasja, et ligikaudu 80 miljonil Euroopa Liidu kodanikul arvatakse olevat puue 

ning neil kodanikel peaks olema selge õigus juurdepääsuks kõigile teenustele ja õigustele, 

mida Euroopa Liit pakub; 

2. jagab ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee muret seoses sellega, et 

Euroopa Liidul puudub selge strateegia puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

rakendamiseks; 

3. palub komisjonil läbi vaadata puuetega inimesi käsitleva Euroopa strateegia 2010–2020, 

pidades silmas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täielikku rakendamist ja 

võttes arvesse ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee 2. oktoobri 2015. aasta 

lõppjäreldusi, ning lisada ajakava ja täpsed näitajad; 

4. taunib diskrimineerimist ja tõrjumist, mille all puuetega inimesed jätkuvalt kannatavad; 

palub komisjonil maksimaalselt suurendada puuetega inimesi käsitleva Euroopa strateegia 

2010–2020 ja naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva 

konventsiooni ning ÜRO lapse õiguste konventsiooni nõuete koostoimet, et tagada 

tunnustatud õiguste sisuline kasutamine ja tegelik järgimine, sh õigusraamistiku 

ühtlustamise ja rakendamise ning kultuuriliste ja poliitiliste meetmete abil; 

5. rõhutab vajadust võtta uude puutega inimesi käsitlevasse Euroopa strateegiasse selge 

sooline perspektiiv, mis hõlmaks naistevastase vägivalla ning puuetega naiste ja laste 

vastase koduvägivalla vastu võitlemist; 

6. nõuab, et komisjon arendaks struktureeritud dialoogi puuetega inimesi esindavate 

organisatsioonidega, konsulteeriks nendega ja teeks nendega koostööd läbivaatamise ja 

rakendamise protsessis ja sõnastaks muu hulgas ka vastuse ÜRO puuetega inimeste 

õiguste konventsiooni komitee loetletud probleemidele, ning konsulteeriks nendega ja 

teeks nendega koostööd kõigi ELi poliitikavaldkondade väljatöötamisel, rakendamisel ja 

kontrollimisel; 

7. nõuab, et ELi institutsioonid võtaksid ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

läbivaatamisel mõjusaid meetmeid puuetega naiste elu parandamiseks vastavalt ÜRO 

puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee soovitustele; 

8. nõuab, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja institutsioonid tagama, et 

konsulteerimisprotsessis osalemise võimalustest teavitatakse selgelt ja laialdaselt, 

kasutades puuetega inimestele juurdepääsetavaid kommunikatsioonivahendeid, näiteks 

Braille kirja või kergelt loetavat teksti; 
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9. mõistab kindlalt hukka selle, et nõukogu ei ole endiselt vastu võtnud 2008. aastal esitatud 

ettepanekut võtta vastu direktiiv inimeste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 

sõltumata nende usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest 

sättumusest; kordab oma üleskutset nõukogule teha seda võimalikult kiiresti; 

10. peab väga kahetsusväärseks ka Marrakechi lepingu (avaldatud teostele juurdepääsu 

lihtsustamise kohta nägemispuude või muu trükikirja lugemise puudega isikutele) 

ratifitseerimisprotsessi viibimist ja palub komisjonil ja liikmesriikidel see kiiresti 

ratifitseerida; 

11. rõhutab vajadust tagada Euroopa Liidus kõigis aspektides puude alusel diskrimineerimise, 

sealhulgas ka mitmekordse ja valdkonnaülese diskrimineerimise keeld; 

12. palub ELi liikmesriikidel võtta kõik vajalikud meetmed puuetega inimestele kohandatud 

võimaluste tagamiseks, et edendada võrdsust ja kaotada diskrimineerimine ning et neil 

oleks teistega võrdsel alusel õigus kõigile inimõigustele ja põhivabadustele; 

13. nõuab, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid aktiivselt kaasaksid puuetega inimesi (ka 

nende esindusorganisatsioonide kaudu) otsustusprotsessidesse kooskõlas puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni artikli 4 lõikega 3; nõuab peale selle, et puuetega inimeste 

arvamusi nendes protsessides nõuetekohaselt arvesse võetaks; 

14. palub ELi liikmesriikidel ja institutsioonidel tagada, et konsulteerimisprotsessis osalemise 

võimalusest teavitatakse selgelt ja laialdaselt, kasutades juurdepääsetavaid 

kommunikatsioonivahendeid, et arvamusi saaks esitada muudes vormingutes, näiteks 

Braille kirjas või kergelt loetavas tekstis, ning et avalikud kuulamised ja koosolekud, kus 

arutatakse kavandatavaid õigusakte ja poliitikameetmeid, tehtaks puuetega inimestele, 

sealhulgas vaimse puude ja õpiraskustega inimestele, täielikult juurdepääsetavaks; 

15. nõuab, et ELi institutsioonid kindlustaksid, et kogu nende välis- ja sisekommunikatsioon, 

sealhulgas dokumendid, videod ja veebisaidid, oleksid asjakohase juurdepääsetavuse 

tasemega ning et see oleks tagatud ka alternatiivses vormingus ning muude sidevahendite 

kaudu, näiteks Braille kirjas, kergelt loetava tekstina ning viipekeeles; 

16. on kindlalt seisukohal, et ELi institutsioonid, eelkõige Euroopa Parlament, nõukogu ja 

komisjon, peaksid tegutsema selle nimel, et tagada kõigi olemasolevate ja tulevaste 

õigusaktide vastavus inimõigustega ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

täielik järgimine; 

17. märgib, et kolm Euroopa Liidu liikmesriiki – Soome, Madalmaad ja Iirimaa ei ole 

konventsiooni veel ratifitseerinud; palub nendel liikmesriikidel see võimalikult kiiresti 

ratifitseerida; 

18. nõuab, et ELi institutsioonid keskenduksid eelkõige puuetega laste õigustele ja nende 

perekondade vajadustele, hindaksid praeguse ELi vastavust ÜRO lapse õiguste 

konventsioonile ja teeksid jõupingutusi kõigi puuetega laste igapäevaelus esinevate tõkete 

kõrvaldamiseks, toetades piisavalt nende peresid, muu hulgas toetuste maksmise ja 

eriteenuste osutamise kaudu; 

19. juhib tähelepanu vägivallale, hirmutamisele ja seksuaalset ärakasutamisele koolis, kodus 
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või asutustes, mille ohvriks on puuetega lastel suurem tõenäosus langeda; nõuab, et EL ja 

selle liikmesriigid tegutseksid tulemuslikumalt ja võitleksid konkreetsete meetmete ja 

kättesaadavate tugiteenuste abil puuetega laste vastase vägivalla vastu; 

20. rõhutab, et puuetega laste õiguste kaitse tagamiseks on vaja tagada piisav toetus peredele, 

tõhustades ja tugevdades ELi käsutuses olevaid seadusandlikke vahendeid, näiteks 

pikendades puudega lapse vanemate vanemapuhkust; 

21. nõuab institutsioonidevahelise kooskõlastusmehhanismi loomist ÜRO puuetega inimeste 

õiguste konventsiooni rakendamiseks ja järelevalveks, tagades selle vastuvõtmisprotsessis 

puuetega inimeste osaluse neid esindavate organisatsioonide kaudu; 

22. tunnistab, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon on osutunud positiivseks ja 

oluliseks vahendiks, millega edendada õigusreformi ja nõuda, et liikmesriigid uuriksid 

uuesti, kuidas puuetega inimesi nähakse; avaldab samas kahetsust, et puuetega inimestel 

on endiselt raskusi strateegilistes valdkondades, näiteks kriminaalõiguses ja poliitikas 

osalemisel; leiab, et kõigile puuetega inimestele täieliku ja tervikliku juurdepääsu 

tagamine poliitilisele süsteemile peab olema prioriteetne ülesanne; märgib, et juurdepääs 

peab tähendama enamat kui pelka füüsilist juurdepääsu valimisurnile ning et see peaks 

hõlmama laia algatuste hulka, millega demokraatlik protsess muudetakse avatuks 

kõikidele kodanikele; see peaks hõlmama ka viipekeeles, Braille kirjas ja kergelt loetava 

tekstiga valimismaterjale, täielikku vajaliku abi tagamist puuetega inimestele hääletuse 

läbiviimise ajal, võimaluse korral posti teel ja volituse alusel hääletamist ning takistuste 

kõrvaldamist nende puuetega inimeste jaoks, kes soovivad valimistel kandideerida, ning 

õigus- ja teovõimet käsitlevate olemasolevate normide ja nende mõjuga tegelemist seoses 

inimeste suutlikkusega täiel määral demokraatlikus protsessis osaleda; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel tagada, et direktiivi 2012/29/EL (millega kehtestatakse kuriteoohvrite 

õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded) artikli 3 lõiget 2 ja direktiivi 

2010/64/EL (õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses), direktiivi 

2012/13/EL (milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet) ning direktiivi 

2013/48/EL (mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa 

vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest 

kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja 

konsulaarasutustega) kohaldataks nõuetekohaselt ja täielikult eeskätt puuetega inimeste 

puhul; 

23. mõistab karmilt hukka selle, et mitmed riigid keelduvad jätkuvalt vaimse tervise 

probleemidega isikute õigus- ja teovõimet tunnistamast tagamisest või piiravad seda 

kohtulike meetmetega; kutsub ELi liikmesriike üles käsitlema õigus- ja teovõime 

küsimust positiivselt ning pigem soodustama inimeste toetavat kaasamist kui automaatset 

väljajätmist; 

24. palub komisjonil ühtlustada ELi sotsiaaluuringute kaudu puudeid käsitlevate andmete 

kogumist vastavalt ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklile 31, et selles 

valdkonnas toimuvaid muutusi saaks täpselt kindlaks teha ja avalikustada; rõhutab, et 

nende andmete kogumisel tuleks kasutada metoodikat, mis hõlmaks kõiki puuetega 

inimesi, sealhulgas raske puudega inimesi ning hooldusasutuses elavaid inimesi; kõigi 

kogutud andmete puhul tuleb järgida inimõiguste andmekaitse algatuste rangeid nõudeid, 

sealhulgas, kuid mitte ainult Euroopa inimõiguste konventsioonis, Euroopa Liidu 
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põhiõiguste hartas ja andmekaitsedirektiivis sätestatud nõudeid; rõhutab, et niisugused 

uuringud peavad olema võimalikult konkreetsed ja eesmärgistatud ning neile peaksid 

järgnema asjakohased uurimused ja õpikojad, mille tulemuseks oleksid sobivad ja 

mõjusad tegevusvormid; 

25. peab kahetsusväärseks kogu ELi hõlmava hädaabinumbri 112 puudulikku kättesaadavust 

ja kutsub komisjoni üles parandama puuetega inimeste juurdepääsu sellele numbrile, 

kasutades hädaabinumbri 112 uue põlvkonna tehnoloogiat; 

26. nõuab olemasolevate võrdõiguslikkust edendavate asutuste tugevdamist, et toetada 

puuetega inimeste õiguste konventsiooni arvessevõtmist, edendamist ja järelevalvet; 

tuletab ELile ja selle liikmesriikidele meelde nõuet teha kodanikuühiskonnaga ja eelkõige 

puuetega inimeste organisatsioonidega läbimõeldult koostööd; 

27. nõuab, et puuetega inimeste õigused võetaks ELi üldistesse sotsiaal-majanduslikesse 

eesmärkidesse, eelkõige strateegiasse „Euroopa 2020“ ja Euroopa poolaastasse; soovitab 

vastu võtta puuetega inimesi käsitleva pakti, et tagada ELi algatustes puuetega inimeste 

õiguste arvessevõtmine; 

28. on kindlalt seisukohal, et ELi institutsioonid peaksid kaaluma tulevaste ja olemasolevate 

rahastusvoogude avamist aktiivselt puuetega inimesi esindavatele organisatsioonidele; 

29. tunnistab, et ühiskonna nõrgemini kaitstud liikmeid, kellel on puue, tõrjutakse veelgi 

tugevamalt, ning rõhutab, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid peaksid mitmekordistama 

oma jõupingutusi, et tagada kõigile puuetega inimestele, sealhulgas kodakondsuseta 

isikutele, kodututele, pagulastele ja varjupaigataotlejatele ning vähemuste liikmetele 

täielikult nende õigused ja teenused; rõhutab vajadust integreerida puuetega inimeste 

teema rände- ja pagulaspoliitikasse; 

30. rõhutab, et puuetega inimeste õiguste täielikuks tagamiseks on vaja tagada neile vabadus 

valida, kuidas elada ja kuidas kõige paremini oma potentsiaali kasutada, näiteks 

hooldajate laialdasema kasutamise abil; 

31. peab äärmiselt kahetsusväärseks katastroofilisi tingimusi, milles puuetega inimesi on 

mõnes ELi liikmesriigis nähtud olevat, ning kutsub liikmesriike tegema kõik võimaliku, et 

järgida Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning selle artiklit 3, 

mis keelab inimeste ebainimliku või alandava kohtlemise; 

32. on seisukohal, et nõukogu peaks võtma vastu võrdse kohtlemise direktiivi ning laiendama 

selle kehtivust väljapoole tööhõive valdkonda; 

33. soovitab kõigil ELi välispiiride ja varjupaiga haldamisse ja varjupaiga 

vastuvõtukeskustesse tööle võetud inimestel läbida puuetega inimeste vajadusi käsitlev 

erikoolitus, et tagada nende vajaduste täitmine; 

34. nõuab, et Euroopa Liidu institutsioonid korraldaksid ja toetaksid teavituskampaaniaid 

puuetega inimeste õiguste, aga ka nende inimeste mitmepalgelisuse, oskuste ja annete 

tutvustamiseks; 

35. peab taunitavaks, et puuetega inimestel esineb kaupadele ja teenustele juurdepääsul 
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endiselt takistusi; leiab, et need tõkked piiravad nende osalust ühiskonnas ja rikuvad 

nende kodanikuõigusi; peab rõõmustavaks, et Euroopa Parlament toetas 2015. aasta 

novembris Euroopa juurdepääsetavuse akti, kuid möönab, et juurdepääsetavuse akt ei ole 

iseenesest imerohi; nõuab akti võimalikult kiiret vastuvõtmist ja rakendamist; 

36. rõhutab, et puuetega inimeste sotsiaalsesse keskkonda kaasamise tagamiseks tuleb 

eemaldada kõik tõkked ja takistused, mis tänaseni pärsivad nende lõimumist 

haridussüsteemi, töökohta ja avalikku ellu ning oma kogukondadesse; 

37. soovitab selleks, et tagada puuetega inimeste nõuetekohane integreerumine ühiskonda, 

edendada selliste ELi rahaliste vahendite nõuetekohast kasutamist, mis toetavad 

integratsiooniprotsessi uute ideede, uute tehnoloogiate, uute meetodite uurimise, 

arendamise, rakendamise ja levitamise kaudu; 

38. nõuab, et puuetega inimestele tagataks ELis vaba liikumise põhimõtte tegelik toimimine 

ning et kõrvaldataks kõik takistused, mis selle vabaduse kasutamist veel segavad; 

39. tunnustab Euroopa Liidu institutsioonide võimekust teadlikkust suurendada ning nõuab, et 

nad aitaksid suurendada teadlikkust puuetega inimeste õiguste kaitsmise ja tagamise 

kohta; 

40. juhib tähelepanu seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu ja õiguste tähtsusele; rõhutab, et ka 

puuetega inimestele tuleks kavandada ja anda seksuaalharidust, mis põhineb terviklikul 

lähenemisviisil ja mida viiakse läbi ohutus ning tabudest vabas õhkkonnas; 

41. rõhutab vajadust tõhustada poliitilist koostööd (sealhulgas finants- ja inimressursside 

osas), et tagada kohustuste täitmine ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

soovituste elluviimine. 

42. nõuab, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon rakendaksid täies ulatuses ÜRO 

puuetega inimeste õiguste komitee soovitusi ja tagaksid konventsiooni järgimise kõigis 

tulevastes õigusaktides. 
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