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EHDOTUKSET 

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

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

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

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

parlamentin osallistumisen riippumattomaan valvontajärjestelmään; 

2. palauttaa mieliin, että vetoomusvaliokunta tarjoaa unionin kansalaisille (luonnollisille 

henkilöille tai oikeushenkilöille) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 227 artiklan nojalla aktiivisesti suojelua, jotta he voivat tehdä kantelun unionin 

toimielimille sekä kansallisille ja paikallistason instituutioille oikeuksiensa loukkauksesta 

sellaisten unionin toimintapolitiikkojen toteuttamisen yhteydessä, joiden tarkoituksena on 

vammaisyleissopimuksen täytäntöönpano perussopimuksen päätösasiakirjaan liitetyn 

toimivallan jakoa koskevan julistuksen puitteissa; 

3. toteaa, että vetoomusvaliokunta on (hallinnollisia epäkohtia koskevissa tapauksissa 

kansalaisia puolustavan Euroopan oikeusasiamiehen ohella) yksi EU:n institutionaalisista 

välineistä, joiden avulla suojelutehtävää voidaan hoitaa riippumattoman 

valvontajärjestelmän puitteissa vuonna 1993 YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa 

48/134 hyväksyttyjen ihmisoikeuksien suojelemista ja edistämistä käsittelevien 

kansallisten instituutioiden asemaa ja toimivuutta koskevien periaatteiden (Pariisin 

periaatteet) mukaisesti; 

4. muistuttaa, että suojelutehtävän hoitamiseksi vetoomusvaliokunnan on palveltava 

riippumatonta valvontajärjestelmää esitutkintatoimillaan, jotka koskevat 

vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanossa tapahtunutta unionin lainsäädännön 

rikkomista; toteaa, että vetoomuksia välitetään muille valiokunnille tutkintaa tai 

asianmukaisten toimenpiteiden käynnistämistä varten ja että paikan päälle tehtyjen 

vierailujen yhteydessä kerätään tietoja ja pidetään yhteyttä kansallisiin viranomaisiin; 

5. palauttaa mieliin, että vetoomusvaliokunta vastaanottaa vammaisilta henkilöiltä joka vuosi 

huomattavan määrän vetoomuksia, joista käy ilmi miljoonien ihmisten todellinen tilanne 

kaikkialla Euroopassa ja joiden mukaan he kohtaavat päivittäin vaikeuksia työhön 

pääsyssä ja työllistymisessä, koulutuksessa ja liikenteessä tai osallistumisessa poliittiseen 

ja julkiseen elämään ja kulttuurielämään; korostaa vammaisten henkilöiden osallistumista 

ilman syrjintää poliittiseen ja julkiseen elämään koskevan vammaisyleissopimuksen 

29 artiklan merkitystä; 

6. palauttaa mieliin, että vammaisten henkilöiden täysimääräinen osallisuus ei ole vain 

oikeus ja asianomaisten henkilöiden ansaittu etu vaan se on eduksi koko yhteiskunnalle, 

koska se voi hyötyä arvoista ja erilaisista taidoista, joita nämä henkilöt edistävät; 

7. muistuttaa, että suurinta huomiota osakseen saaneita vetoomuksia ovat usein tukeneet 

vammaisia henkilöitä edustavat kansalaisyhteiskunnan järjestöt, joten on tarpeen edistää 

näiden oikeuksien loukkaamiseen perustuvien vetoomusten suojelevaa roolia ja 
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tehokkuutta sekä levittää niistä tietoa; arvostaa suuresti näiden järjestöjen roolia 

vammaisten henkilöiden sosiaalisen osallisuuden edistämisessä ja elämänlaadun 

parantamisessa ja katsoo, että julkisten instituutioiden olisi edelleen tuettavat tätä tehtävää 

myös kohdennetun rahoituksen tasolla; 

8. suhtautuu myönteisesti siihen, että vetoomusvaliokunnan 15. lokakuuta 2015 järjestämä 

julkinen kuulemistilaisuus ”Vammaisten henkilöiden oikeuksien suojeleminen 

vastaanotettujen vetoomusten perusteella” täytti korkeatasoiset esteettömyysvaatimukset, 

ja suosittelee, että kaikista valiokuntien kokouksista tehdään tulevaisuudessa vammaisille 

henkilöille esteettömiä;  

9. pitää tärkeänä, että vetoomusvaliokunta järjestää kohdennettuja tapahtumia, joissa 

keskitytään vammaisuutta koskeviin vetoomuksiin, ja korostaa, että on tärkeää käydä 

vuoropuhelua, johon antavat panoksensa useat sidosryhmät, mukaan luettuina Euroopan 

parlamentin asiasta vastaavat valiokunnat, vammaisyleissopimukseen liittyvään EU:n 

kehykseen kuuluvat jäsenet, vammaisia henkilöitä edustavat kansalaisjärjestöt ja tutkijat; 

10. suhtautuu myönteisesti pistekirjoituksen käyttöön yhteydenpidossa vetoomusten esittäjien 

kanssa ja kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä käyttämään viittomakieltä, helposti luettavia 

formaatteja ja pistekirjoitusta yhteydenpidossaan kansalaisten kanssa, jotta voidaan jatkaa 

ja tehostaa toimia, joilla kansalaiset saadaan osallistumaan toimielinten työhön ja 

Eurooppa-hankkeeseen; 

11. kehottaa parlamentin yksiköitä tehostamaan vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa 

koskevaa sisäistä koordinointimekanismia (CRPD-verkosto), jotta siitä tulee 

yleissopimuksen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskeva kaikki valiokunnat käsittävä laaja-

alainen mekanismi, jolla on oma sihteeristö ja yksinomaan sille tarkoitettu 

kokopäivätoiminen henkilöstö;  

12. panee merkille, että joidenkin vammaisyleissopimuksen ratifioineiden jäsenvaltioiden on 

vielä perustettava tai nimettävät elimet, jotka panevat yleissopimuksen täytäntöön ja 

seuraavat sitä 33 artiklan mukaisesti; panee merkille, että jo perustettujen elinten ja 

erityisesti 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustettujen seurantajärjestelmien toimintaa 

haittaavat varojen ja henkilöstön sekä niiden nimeämistä koskevan vankan oikeusperustan 

puute; 

13. kehottaa jäsenvaltioita, joissa yleissopimusta ei ole vielä ratifioitu, ryhtymään nopeisiin 

toimiin ratifioinnin tiellä olevien viimeisten uudistusten loppuun saattamiseksi; kehottaa 

EU:ta ja jäsenvaltioita täydentämään vammaisyleissopimuksen ratifiointia valinnaisen 

pöytäkirjan hyväksymisellä; katsoo, että vetoomusvaliokunnan roolia olisi selkeytettävä ja 

se olisi tunnustettava työjärjestyksessä ennen pöytäkirjan tekemistä; 

14. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan lainsäädäntöpuitteidensa 

yhdenmukaistamiseksi vammaisyleissopimuksen vaatimusten kanssa ja myös 

tarkastelemaan kattavasti lainsäädäntöään varmistaakseen täyden yhdenmukaistamisen 

yleissopimuksen määräysten kanssa, asettamaan selkeät tavoitteet ja aikataulut 

uudistuksille ja yksilöimään vastuussa olevat toimijat; 

15. kehottaa jäsenvaltioita panemaan pikaisesti täytäntöön vammaisyleissopimuksen 

määräykset, tarkistamaan lainsäädäntöään niiden mukaisesti ja varmistamaan niiden 
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asianmukaisen täytäntöönpanon; kehottaa kehittämään kansallisia välineitä ja tehostamaan 

olemassa olevia välineitä, jotta vammaisia henkilöitä ja heidän perheitään voidaan auttaa 

parhaalla tavalla; 

16. katsoo, että EU:n olisi toimittava johtavassa asemassa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja 

niiden edistämisen alalla; suhtautuu myönteisesti siihen, että YK:n sopimuselin on 

ensimmäistä kertaa tarkastellut EU:n kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden 

täyttymistä; katsoo, että vuonna 2015 julkaistut vammaisyleissopimuksen 

täytäntöönpanoa EU:ssa koskevat YK:n CRPD-komitean päätelmät ovat merkittävä 

osoitus EU:n sitoutumisesta yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, ja 

toteaa, että niissä annetaan lainsäädäntö- ja poliikkatoimia koskevia ohjeita kaikilla EU:n 

toimivaltaan kuuluvilla aloilla; 

17. kehottaa komissiota työskentelemään tiiviisti muiden EU:n toimielinten, elinten ja 

virastojen sekä jäsenvaltioiden kanssa ja koordinoimaan tehokasta ja järjestelmällistä 

päätelmien seurantaa mahdollisesti vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevan 

strategian avulla; 

18. kehottaa tarkistamaan perusteellisesti Euroopan vammaisstrategiaa 2010–2020; 

19. katsoo vammaisyleissopimuksesta tehdyn ensimmäisen YK:n arvioinnin suositusten 

mukaisesti, että komission olisi otettava käyttöön yleissopimuksen seurantaa ja tarkastelua 

koskeva riippumaton väline ja laadittava toimielintenvälinen koordinointimekanismi ja 

perustettava kuhunkin jäsenvaltioon paikallisia tiedotuspisteitä ja -toimistoja, joiden olisi 

oltava pysyviä; 

20. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita myöntämään 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustetuille 

seurantajärjestelmille riittävät ja vakaat taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit, jotta ne 

voivat hoitaa tehtävänsä; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi myös taattava 

seurantajärjestelmien riippumattomuus varmistamalla, että niiden kokoonpanossa ja 

toiminnassa otetaan huomioon kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden toimintaa koskevat 

Pariisin periaatteet 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja tätä tuettaisiin vahvistamalla 

virallinen oikeusperusta, jossa määriteltäisiin selvästi järjestelmien rooli ja soveltamisala; 

kehottaa niitä jäsenvaltioita, joiden on vielä nimettävä 33 artiklan mukaiset elimet, 

tekemään niin mahdollisimman pian ja myöntämään niille resurssit ja valtuudet, joiden 

avulla ne voivat tehokkaasti panna täytäntöön vammaisyleissopimuksen mukaiset 

velvoitteensa ja seurata niitä; 

21. katsoo, että vammaiset henkilöt ja vammaisjärjestöt olisi otettava mukaan 

päätöksentekoprosessin kaikkiin vaiheisiin; katsoo, että seurantaelinten tarkasteluprosessit 

tarjoavat arvokkaan tilaisuuden saada näkemyksiä kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä, 

vammaisia henkilöitä edustavat järjestöt mukaan luettuina; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 

varmistamaan jäsennellyn ja järjestelmällisen vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen 

edustajien kuulemisen toteutettaessa toimia niiden päätelmien täytäntöönpanemiseksi ja 

edistämään tietojenkeruuta ja hyvien käytäntöjen vaihtoa; kehottaa tekemään kuulemisesta 

täysin esteettömän, jotta kaikki vammaiset henkilöt voivat osallistua riippumatta siitä, 

minkätyyppinen vamma heillä on;  

22. korostaa, että vammaisille henkilöille on tarjottava tietoja heidän oikeuksistaan ja heidän 

on annettava osallistua täysimääräisesti kaikkiin heitä koskeviin politiikkatoimiin ja 
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toimenpiteisiin, valitusmekanismi mukaan luettuna, ja että vammaisten lasten ja 

vammaisjärjestöjen, mikäli sellaisia on, osallistuminen olisi asetettava etusijalle; 

23. ottaa huomioon, että vammaisyleissopimuksen 35 artiklassa velvoitetaan yleissopimuksen 

allekirjoittaneet jäsenvaltiot antamaan yleissopimuksen täytäntöönpanosta ensimmäinen 

raportti ja myöhempiä raportteja; katsoo, että tällaiset raportit olisi annettava neljän 

vuoden välein ja ne olisi laadittava vammaisjärjestöjen kanssa; 

24. kehottaa komissiota selventämään vammaisuuden laajaa määritelmää EU:n tasolla; 

25. kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä edistämään vammaisuutta koskevia 

tiedotuskampanjoita ihmisoikeusnäkökulmasta; katsoo, että tiedotusvälineiden olisi 

pyrittävä antamaan myönteinen kuva vammaisista henkilöistä keskittymällä heidän 

taitoihinsa ja yhteiskunnalle antamaansa panokseen sekä lisäämällä heidän näkyvyyttään; 

26. kehottaa kaikkia unionin jäsenvaltioita tunnustamaan asianmukaisesti perheen huoltajien 

ratkaisevan roolin ja varmistamaan, että heidän asemansa tunnustetaan asianmukaisesti 

sekä sosiaaliselta että taloudelliselta kannalta ja että huolehditaan välittömästä 

aineellisesta tuesta esimerkiksi suojelemalla eläkeoikeuksia tai tukia, joilla vähennetään 

hoivaajille palvelusta aiheutuvia kustannuksia; kehottaa komissiota teettämään 

tutkimuksen, jolla pyritään analysoimaan omaishoitajien oikeudellista asemaa tai sen 

puuttumista kaikissa jäsenvaltioissa; 

27. palauttaa mieliin, että yleissopimuksen mukaisesti vammaisilla on muiden kanssa 

yhdenvertainen oikeustoimikelpoisuus kaikilla elämänaloilla, mukaan luettuina oikeuden 

saatavuus, jolle heidän taloudellinen tilanteensa ei saisi siksi olla minkäänlainen este, 

mahdollisuus äänestää sekä pankki- ja terveydenhoitopalvelujen, tavaroiden ja palvelujen 

saanti; kehottaa EU:ta varmistamaan, että vammaisille henkilöille kuuluvat kaikki 

perussopimuksissa ja EU:n lainsäädännössä vahvistetut oikeudet;  

28. korostaa, että oikeustoimikelpoisuus on ratkaisevan tärkeä henkilön 

itsemääräämisoikeuden kannalta ja että kaikki sitä koskevat rajoitukset sekä holhoojien 

käyttäminen edustajina on vahvistettava EU:n tasolla yhdenmukaistettujen selkeiden 

kriteerien perusteella siten, että tällaisen pitkän aikavälin oikeudellisen edustuksen tarvetta 

ja asianomaisen holhoojan soveltuvuutta tarkastellaan säännöllisin väliajoin; 

29. katsoo, että äänioikeutta koskevien takeiden rajoittavia tulkintoja jäsenvaltioiden 

lainsäädännössä olisi tarkistettava, mikäli ne estävät psykososiaalisesti vammaisia 

henkilöistä käyttämästä tätä oikeutta (vammaisyleissopimuksen 29 artikla); 

30. suhtautuu myönteisesti komission 2. joulukuuta 2015 julkaisemaan ehdotukseen 

esteettömyyttä koskevaksi eurooppalaiseksi säädökseksi; muistuttaa, että esteettömyyttä 

koskeva kattava lähestymistapa on tarpeen ja että vammaisyleissopimuksen 9 artiklan 

mukainen oikeus on taattava eri tavoin vammaisille henkilöille; 

31. kehottaa komissiota edistämään ja tehostamaan rakennerahastojen käyttöä jäsenvaltioissa, 

jotta voidaan kehittää korkealaatuisia sosiaalipalveluja vammaisille henkilöille ja 

varmistaa siirtyminen laitoshoidosta yhteisöperustaiseen hoitoon; 

32. korostaa, että kaikilla vammaisilla henkilöillä on oikeus elää yhteiskunnassa, jossa heillä 
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on heidän täysimääräisen osallisuutensa ja osallistumisensa varmistamiseksi samat 

mahdollisuudet kuin muillakin; 

33. pyytää, että rakenne- ja investointirahastoja käytetään tasapainoisesti siten, että 

rohkaistaan kehittämään tarvittaessa entistä osallistavampia yhteisöjä ja institutionaalisia 

järjestelmiä, jotta kummassakin tapauksessa vammaiset henkilöt, mukaan luettuina lapset 

ja nuoret, voivat saada asianmukaista tukea ja apua kaikkialla EU:ssa ja jotta näin 

edistetään entistä suurempaa riippumattomuutta kunkin henkilön mahdollisuuksien 

puitteissa; 

34. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä edistääkseen 

rakennerahastojen käyttöä erityisesti lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen 

tarkoitettuihin tukipalveluihin; 

35. korostaa, että vammaisille henkilöille tukea tarjoavien ja erityisesti turvallisista tiloista 

vastaavien instituutioiden olisi noudatettava asianmukaisesti hyväksyttyjä standardeja 

(jotka on määriteltävä) ja niistä olisi tehtävä säännöllisesti tarkastuksia; 

36. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita toteuttamaan tehokkaita toimia, joilla pyritään torjumaan 

vammaisten opiskelijoiden eriytymistä kouluissa ja oppimisympäristössä, sekä ryhtymään 

kaikkiin tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että he saavat osallistavaa ja laadukasta 

virallista, epävirallista ja arkioppimiseen perustuvaa koulutusta täysimääräisesti; 

37. kehottaa komissiota laatimaan kertomuksen keskeisimpien EU:n politiikan alojen ja 

investointirahastojen vaikutuksesta vammaisiin henkilöihin; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita ottamaan vammaisia henkilöitä edustavat järjestöt mukaan 

toimenpideohjelmien suunnitteluun; korostaa lisäksi, että on tärkeää varmistaa, että 

Erasmus + -ohjelmaa, nuorisotakuun ja Eures-aloitteen kaltaiset unionin ohjelmat ovat 

täysimääräisesti vammaisten henkilöiden käytettävissä; 

38. korostaa, että vammaiset lapset kohtaavat erityisiä ongelmia ja että olisi toteutettava 

toimia, joilla poistetaan kaikenlaiset esteet ja annetaan heille mahdollisuus saavuttaa 

täydellinen riippumattomuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet, minkä vuoksi on tärkeää, 

että heidät otetaan mukaan heitä koskevien politiikkatoimien laadintaan; katsoo, että 

tämän vuoksi olisi otettava käyttöön välineitä, joiden avulla vammaisten lasten on 

mahdollista esittää näkökantansa ja joilla varmistetaan heidän mukanaolonsa; 

39. kehottaa komissiota varmistamaan korkealaatuisen osallistavan koulutuksen unionin 

kouluissa jo varhaisiässä siten, että siinä noudatetaan vammaisuutta koskevaa 

ennaltaehkäisevää lähestymistapaa ja näkemystä yksilöllisten tarpeiden monialaista 

arviointia, vammaisten lasten syrjäytymisen estämistä sekä asianmukaisen kohtuullisen 

mukauttamisen toteuttamista koskevien vammaisyleissopimuksen vaatimusten mukaisesti; 

40. kehottaa komissiota toteuttamaan yhteistyössä jäsenvaltioiden ja vammaisia henkilöitä 

edustavien järjestöjen kanssa pikaisia toimia tällaisten henkilöiden sosiaalisen suojelun ja 

asianmukaisen elintason varmistamiseksi ja heidän suojelemisekseen talouskriisin vuoksi 

toteutettujen säästötoimenpiteiden seurauksilta; 

41. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään vammaisuuteen liittyvien tukien, yhteisöperustaisten 

palvelujen, terveyspalvelujen, koulutuksen ja opetusohjelmien leikkaamisesta, sillä se 
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heikentäisi vammaisyleissopimusta ja lisäisi entisestään köyhyyttä ja sosiaalista 

syrjäytymistä; 

42. panee merkille vetoomukset joidenkin jäsenvaltioiden sääntöjenvastaisuuksista 

tapauksissa, joissa on kyse vammaisten henkilöiden toimeentulon varmistamisesta ja jotka 

eivät koske ainoastaan lakisääteisten avustusten maksamatta jättämistä vaan myös 

vetoomuksen 1062/2014 kaltaisia tapauksia, joissa viranomaisten väitetään tehneen 

mielivaltaisia hallinnollisia päätöksiä voidakseen alentaa aikaisemmin myönnettyjä 

korvauksia sellaisten kyseenalaisten lääketieteellisten arvioiden perusteella, jotka 

käytännössä lieventävät vammaisuuden astetta; kehottaa asianomaisia kansallisia, 

alueellisia ja paikallisia viranomaisia ottamaan paremmin huomioon tällaisten toimien 

vaikutukset asianomaisten henkilöiden ja heidän perheidensä elämään ja pyytää 

komissiota seuraamaan huolellisesti vammaisia henkilöitä koskevia eri 

toimintapolitiikkoja ja niihin liittyviä toimenpiteitä, joita pannaan täytäntöön eri 

jäsenvaltioissa;  

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

soveltamissääntöjään, jotta voidaan ottaa käyttöön sellaiset kattavat rekrytointitoimet, 

positiiviset toimet mukaan luettuina, joiden myötä vammaisia henkilöitä 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 niin, että he voivat käyttää oikeuksiaan 

tasavertaisesti muiden kanssa; kehottaa komissiota tarkistamaan EU:n toimielinten 

yhteistä sairausvakuutusjärjestelmää, jotta vammaisuuteen liittyvät terveystarpeet katetaan 

täysimääräisesti yleissopimuksen mukaisesti; 

44. korostaa, että unionin kansalaisten vapaa liikkuvuus on taattava vammaisille henkilöille, 

minkä vuoksi jäsenvaltioiden on varmistettava heidän tilanteensa ja sosiaalisten 

oikeuksiensa vastavuoroinen tunnustaminen (vammaisyleissopimuksen 18 artikla); 

45. katsoo, että eurooppalainen vammaiskortti antaisi vammaisille henkilöille mahdollisuuden 

matkustaa oman maansa rajojen ulkopuolelle ja nauttia kulttuurin, liikennevälineiden ja 

urheilun käyttömahdollisuuksien suomista eduista ja että muita etuja olisi tarkasteltava ja 

niiden vastavuoroista tunnustamista edistettävä; 

46. katsoo, että digitaalisten sisämarkkinoiden strategia olisi pantava täytäntöön siten, että 

vammaisille henkilöille varmistetaan täysimääräisesti sen kaikkien osa-alueiden 

hyödyntämismahdollisuudet; 

47. panee merkille, että ainoastaan noin 48 prosenttia EU:n vammaisista henkilöistä on 

työelämässä ja vain 27,8 prosenttia on suorittanut päätökseen korkea-asteen opinnot; 

korostaa, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on vammaisyleissopimuksen 

27 artiklan mukaisesti poistettava kaikki vammaisten henkilöiden työllistymisen esteet ja 

edistettävä räätälöidyn koulutuksen ja erityisvälineiden avulla aktiivisia 

toimintapolitiikkoja, joilla edistetään ja helpotetaan heidän työmarkkinoille pääsyään; 

kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan keskenään parhaita käytäntöjä, jotka koskevat 

työllisyysasteen nostamisen tehokkaimpia välineitä; 

48.  korostaa, että vammaisille henkilöille on varmistettava syrjimätön terveys- ja 

hoitojärjestelmien käyttömahdollisuus ja että on kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
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vaikeuksiin, joita tällaisten potilaiden hoitamisessa voi ilmetä; korostaa erityisesti, että 

syrjimättömät mahdollisuudet käyttää seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluja on 

varmistettava eikä missään tapauksessa saisi määrätä sterilointia tai raskauden keskeytystä 

vastoin henkilön tahtoa ja että terveydenhuoltojärjestelmissä olisi lisäksi varmistettava 

seksuaalisen väkivallan ja/tai hyväksikäytön havaitseminen, niistä ilmoittaminen ja niiden 

estäminen; 

49. korostaa, että sairausvakuutusjärjestelmissä ei saa syrjiä vammaisia henkilöitä; 

50. katsoo, että rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin vaikutusta vammaisiin 

henkilöihin olisi arvioitava; 

51. korostaa, että vammaisten henkilöiden tietoista suostumusta on pyydettävä kaikissa sitä 

edellyttävissä lääketieteellisissä interventioissa ja että sen vuoksi on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet, jotta varmistetaan, että nämä henkilöt voivat saada ja ymmärtää 

asiaa koskevat tiedot; korostaa, että suostumus on annettava henkilökohtaisesti etukäteen 

ja tosiasioista täysin tietoisena kaikkien sellaisten tarvittavien mekanismien avulla, joilla 

varmistetaan, että näitä periaatteita noudatetaan, ja että vastaavat asianmukaiset 

toimenpiteet on toteutettava myös psykososiaalisesti vammaisten henkilöiden tapauksessa; 

52. katsoo, että lento- ja meriliikennettä koskevia asetuksia olisi tarkistettava, jotta 

varmistetaan, että minkäänlaista fyysistä tai taloudellista syrjintää ei voida kohdistaa 

vammaisiin matkustajiin ja että kaikki esteet poistetaan tässä suhteessa; 

53. kehottaa kiinnittämään huomiota YK:n suositukseen, jonka mukaisesti 

sukupuolinäkökulma on varmistettava kaikissa vammaisuutta koskevissa toimissa ja 

erityisesti toimissa, joilla pyritään torjumaan väkivaltaa ja syrjintää; kehottaa EU:ta 

allekirjoittamaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja 

torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin yleissopimus) 

lisäaskeleena vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjumisessa; 

kehottaa EU:ta myös edistämään toimintapolitiikkoja, joilla torjutaan vammaisiin 

henkilöihin kohdistuvaa syrjintää; 

54. kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita sopimaan julkisen sektorin verkkosivustojen käyttöä 

koskevasta vahvasta direktiivistä, johon olisi sisällytettävä kaikki julkisia palveluja 

tarjoavat verkkosivustot, myös silloin, kun näitä tarjoavat yksityiset tahot ja/tai niitä 

rahoitetaan kokonaan tai osittain julkisista rahastoista, mobiiliverkot ja mobiilisovellukset 

sekä ladattavat asiakirjat (Word, PDF jne.), joita käytetään laajasti verkkoprosesseissa; 

kehottaa EU:n toimielimiä varmistamaan, että kaikki niiden verkkosivut ja asiakirjat ovat 

vammaisten henkilöiden käytettävissä; 

55. kehottaa ratifioimaan nopeasti julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, 

heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin 

sopimuksen; paheksuu syvästi, että seitsemän EU:n jäsenvaltiota on muodostanut 

määrävähemmistön, joka hankaloittaa Marrakeshin sopimuksen ratifioimisprosessia, ja 

kehottaa niitä harkitsemaan kantaansa uudelleen ja helpottamaan ratifioimista riippumatta 

EU:n lainsäädäntöpuitteiden tarkistamisen tarpeesta tai toimivaltakysymystä koskevasta 

Euroopan unionin tuomioistuimentulevasta ratkaisusta, jonka saaminen voi kestää vielä 

useita kuukausia; 
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56. kehottaa etsimään nopeasti ulospääsyä EU:n syrjintäkieltodirektiiviä koskevasta 

umpikujasta, koska asiassa ei ole tapahtunut minkäänlaista edistystä neuvostossa vuoden 

2008 jälkeen. 
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