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 ET 

ETTEPANEKUD 

Petitsioonikomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et petitsioonikomisjon saab igal aastal märkimisväärsel hulgal 

petitsioone, kus osutatakse raskustele, millega puuetega inimesed kogu ELis oma 

igapäevaelus kokku puutuvad ning mis on seotud Euroopa puuetega inimeste strateegias 

määratletud peamiste tegevusvaldkondade ja muude juurdepääsuküsimustega, nagu 

tervishoiu ja sotsiaalkaitse ning hariduse ja koolituse kättesaadavus, juurdepääs 

tööturule, ehitistele ja transpordivahenditele, kaupade ja teenuste, teabe ja 

kommunikatsiooni kättesaadavus ning osalemine poliitilises, avalikus ja kultuurielus; 

rõhutab probleeme seoses juurdepääsuga transpordile ja ehitistele, mis on välja toodud 

Euroopa puuetega inimeste strateegia (2010–2020) rakendamise eduaruandes, ning 

nõuab ELi uute juurdepääsetavusnõuete kiiret vastuvõtmist ja rakendamist; rõhutab, et 

diskrimineerimine on Euroopa puuetega inimeste strateegia tõhusa rakendamise üks 

peamisi takistusi;  

2. märgib, et EL on inimõiguste alaste lepingute ratifitseerimises esirinnas ning et ELi 

põhiõiguste harta artiklites 21 ja 26 kinnitatakse mittediskrimineerimise põhimõtet; 

kutsub kõiki liikmesriike üles ratifitseerima ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni ja allkirjastama selle protokolli; 

3. rõhutab ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni keskset tähtsust inimõiguste 

kaitsmise vahendina, eelkõige puuetega inimeste kui eriti haavatava inimrühma jaoks; 

4. kutsub komisjoni üles pöörama kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni ja ÜRO lapse õiguste konventsiooniga erilist tähelepanu puuetega lastele; 

5. rõhutab kaitsvat rolli, mida petitsioonikomisjon petitsiooniprotsessi kaudu (koos 

kodanike kaitsmiseks haldusomavoli eest ametisse nimetatud Euroopa Ombudsmaniga) 

täidab ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ELi raamistikus ja mis võimaldab 

petitsiooni esitajal kaevata oma õiguste rikkumise üle Euroopa Liidu, riigi ja kohaliku 

tasandi asutuste poolt; rõhutab, et parlamendikomisjoni saadud petitsioonid näitavad 

vajadust heaks kiita efektiivne, horisontaalne, mittediskrimineeriv ja inimõigustel 

põhinev käsitus puuetepoliitikast; rõhutab rolli, mida Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet 

täidab puuetega inimeste põhiõiguste tugevdamisel ELis ning ELi toetamisel ÜRO 

puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisel; 

6. tuletab meelde, et sageli on enim tähelepanu pälvinud petitsioonid, mida toetavad 

puuetega inimesi esindavad kodanikuühiskonna organisatsioonid, ning seetõttu on ilmne 

vajadus tugevdada puuetega inimeste õiguste rikkumisega seotud petitsioonide kaitsvat 

rolli ja sellest avalikult teada anda; tunnustab nende organisatsioonide rolli puuetega 

inimeste sotsiaalse kaasatuse edendamisel ja elukvaliteedi parandamisel ning on 

seisukohal, et avaliku sektori asutused peaksid selle ülesande täitmist veelgi toetama; 

7. tunnistab ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rolli inimõiguste kindlustamise 

vahendina, millel on sotsiaalne mõõde ja mille eesmärk on tagada, et puuetega inimesed 

saaksid kasutada kõiki inim- ja põhiõigusi, mida sageli rikutakse ja mida on vaja 

paremini kaitsta; 
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8. lähtudes puuetega inimeste õiguste konventsiooni ÜRO poolse esimese hindamise 

soovitustest, palub komisjonil luua konventsiooni järelevalve ja läbivaatamise sõltumatu 

vahendi, samuti institutsioonidevahelise kooskõlastamise mehhanismi, ning soodustada 

igas liikmesriigis kohalike infopunktide ja ametite loomist, mis peaksid olema alalised; 

9. rõhutab eriti, et juurdepääsetavus on puuetega inimeste õiguste konventsiooni keskne 

põhimõte ja muude konventsiooniga tagatud õiguste tegeliku kasutamise eeltingimus; 

rõhutab, et märkimisväärselt paljudes Euroopa kodanike esitatud petitsioonides 

kaevatakse juurdepääsetavuse puudumise või arhitektuuriliste tõkete üle; rõhutab, et 

juurdepääsuõigust, nagu on sätestatud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

artiklis 9, tuleb rakendada terviklikult, et tagada puuetega inimeste juurdepääs oma 

ümbruskonnale, transpordile, avalikele asutustele ja teenustele, samuti info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiale; palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et 

juurdepääsetavus oleks oluline prioriteet ja see integreeritaks paremini kõikidesse 

puuetepoliitika osadesse; 

10. tuletab meelde, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee märkis oma 

lõppjäreldustes, et ELi ja selle liikmesriikide kokkuhoiumeetmed on halvendanud 

puuetega inimeste elatustaset, suurendanud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust ning 

põhjustanud sotsiaal- ja kogukonnapõhiste teenuste ning perekondade toetuse kärpimist; 

11. märgib, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklit 4 arvesse võttes tuleks 

teha pingutusi, et muuta Euroopa ja liikmesriikide puuetealaseid õigusakte, et tagada 

täielik ühtlustatus kõigis valdkondades, ning nõuab puuetega inimeste organisatsioonide 

esindajate tõhusat kaasamist sellesse protsessi; 

12. palub komisjonil tagada Euroopa Liidu koolides varajasest lapseeast alates kvaliteetse 

kaasava hariduse, mis hõlmaks ennetavat lähenemisviisi ja puude teadvustamist 

kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni nõuetega isiku vajaduste 

multidistsiplinaarse hindamise, puuetega laste kaasamise ning piisava ja mõistliku 

eluaseme võimaldamise kohta; 

13. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid võtaksid vastu ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni täielikuks ja järjepidevaks järgimiseks vajalikud õigusaktid, tagades muu 

hulgas puuetega inimestele piisaval tasemel toetused, kogukonnapõhised teenused, 

tervishoiuteenused ning kvaliteetsed haridus- ja koolitusprogrammid; 

14. rõhutab, et Euroopa Liidu Kohus märkis oma 14. veebruari 2017. aasta arvamuses, et 

ELil on ainupädevus sõlmida Marrakechi leping avaldatud teostele juurdepääsu 

lihtsustamise kohta nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele, sest 

põhiosa Marrakechi lepingu kohustustest kuulub valdkonda, mis on juba suures ulatuses 

hõlmatud liidu ühiseeskirjadega; 

15. märgib, et kooskõlas ÜRO soovitustega peaksid puuetega inimeste organisatsioonid 

olema kaasatud otsustusprotsessi igasse etappi; tuletab meelde, et puuetega inimestega 

tuleks alustada struktureeritud dialoogi; 

16. kutsub komisjoni üles koostama aruande peamiste ELi poliitikavaldkondade ja 

investeerimisfondide mõju kohta puuetega inimestele ning tagama puuetega inimeste 

organisatsioonide osalemise nende vahendite kavandamises, eriti struktuurifondide 
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puhul; 

17. tuletab meelde, et petitsioonikomisjon pooldab siduva lepingu vastuvõtmist, mis 

puudutab pimedate ja nägemispuudega isikute juurdepääsu alates 2011. aastast 

avaldatud teostele; tervitab saavutatud institutsioonidevahelist kokkulepet rakendada 

Euroopa Liidu autoriõiguses Marrakechi lepingut ning kordab oma nõudmist, et EL ja 

selle liikmesriigid Marrakechi lepingu kiiresti ratifitseeriksid; 

18. märgib, et petitsioonikomisjonile esitatakse pidevalt küsimusi seoses puuetega inimeste 

õigusega elada iseseisvat elu, nagu on sätestatud ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni artiklis 19, ja et taotluse korral on petitsioonikomisjon ergutanud 

kaasavamate kogukondade ja hooldusasutuste süsteemi arendamist, nii et puuetega 

inimesed saaksid igal juhul asjakohast abi ja toetust kogu ELis, millega aidataks iga 

isiku võimaluste piires kaasa suurema iseseisvuse saavutamisele; tuletab meelde, et 

petitsioonikomisjon korraldas 2016. aasta septembris teabekogumismissiooni 

Slovakkiasse, et saada teavet Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise 

kohta puuetega inimeste ülemineku hõlbustamiseks hooldusasutuste hoolduselt 

kogukondlikele tugiteenustele; 

19. on seisukohal, et puuetega inimestele tuleb anda teavet nende õiguste kohta ja 

võimaldada neil osaleda kõikides poliitikavaldkondades ja meetmetes, mis võivad neid 

mõjutada, muu hulgas kaebustemehhanismis, ja prioriteediks tuleks seada puuetega 

laste osalemine ning, puuetega inimeste organisatsioonide osalemine, juhul kui need 

organisatsioonid on olemas; 

20. märgib, et Euroopas elab 30 % puuetega inimestest vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 

ning et puuetega inimeste tööhõive määra (48,7 %) ja teiste inimeste tööhõive määra 

(72,5 %) vahe on märkimisväärne; eeltoodut silmas pidades rõhutab üldise töö- ja 

tööhõivestrateegia tähtsust; 

21. rõhutab, et puuetega lastel on oma olukorra tõttu spetsiifilised probleemid, ning rõhutab, 

et tuleb teha pingutusi kõikvõimalike takistuste ja tõkete kõrvaldamiseks, et nad saaksid 

saavutada täieliku iseseisvuse ja kasutada võrdseid võimalusi; peab seepärast väga 

oluliseks, et nad oleksid kaasatud neid puudutava poliitika kujundamisse; soovitab 

seepärast heaks kiita vahendid, mis võimaldaksid puuetega lapsi ära kuulata ja nende 

osalemise tagada; 

22. rõhutab, et puuetega inimestele tuleb võimaldada piisavat sotsiaalset tuge ning et piisav 

arstiabi, õiguskaitse kättesaadavus ja tervisekaitse peaks selles tegevuses olema alati 

kesksel kohal; 

23. tuletab meelde, et õigus- ja teovõime minetanud puuetega inimestele tuleb tagada 

aluslepingutes ja Euroopa õigusaktides sätestatud õigused, nagu juurdepääs 

kohtusüsteemile, kaupadele ja teenustele, sealhulgas pangandusele ja tööhõivele, 

juurdepääs tervishoiule ja valimisõigus; võtab teadmiseks, et kooskõlas ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni artikliga 12 tuleb edendada andmete kogumist, heade 

tavade vahetamist ja puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega konsulteerimist; 

rõhutab, et seoses valimisõiguse tagamisega tuleb läbi vaadata liikmesriikide 

õigusaktides sisalduvad piiravad tõlgendused, kui need ei võimalda psühhosotsiaalsete 

puuetega inimestel seda õigust kasutada kooskõlas ÜRO puuetega inimeste 
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konventsiooni artikliga 29; 

24. rõhutab, et puudulik haridus võib põhjustada sotsiaalset tõrjutust ning vaid 27,8 % 

puuetega inimestest on kõrgharidus; tuletab meelde, et õigus õppida, heal tasemel 

haridust saada ning koolidesse ja ülikoolidesse pääseda ei tohiks olla diskrimineerimist 

võimaldav ning seda õigust tuleks vastavalt kindlustada ja edendada; 

25. rõhutab, et ELi institutsioonid peaksid tagama dokumentide ja IT-teenuste 

kättesaadavuse ja rakendamise puuetega inimeste jaoks; 

26. rõhutab, et liikmesriikide avaliku sektori asutused, eelkõige kohaliku tasandi asutused, 

kes on kodanikele ja nende igapäevastele vajadustele lähemal, peaksid tagama puuetega 

inimestele maksimaalse juurdepääsu oma teenustele, dokumentidele ja toimingutele; 

rõhutab, et sellekohased meetmed peaksid hõlmama ka interneti kaudu osutatavaid 

teenuseid ja veebilehti; 

27. rõhutab, et kõigi puuetega inimeste õigus iseseisvalt elada on ülimalt tähtis, ja kutsub 

komisjoni üles tugevdama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide optimaalset 

kasutamist liikmesriikide poolt, et välja töötada puuetega inimestele mõeldud 

kvaliteetsed sotsiaalteenused, teoks teha deinstitutsionaliseerimisprotsess, suurendada 

teadlikkust puuetega seotud küsimustest ning edendada võrdseid võimalusi 

piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil; rõhutab, et tuleks võtta meetmeid, mis aitaksid 

parandada struktuurifondide kättesaadavust puuetega inimeste tugiteenuste, eriti lastele 

ja peredele suunatud ja hooldusasutustesse paigutamise vältimiseks mõeldud teenuste 

rahastamiseks; 

28. märgib, et Euroopa kodanike liikumisvabadus tuleb tagada ka puuetega inimeste jaoks 

ning liikmesriigid peavad selleks tagama nende olukorra ja sotsiaalsete õiguste 

vastastikuse tunnustamise vastavalt ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

artiklile 18; rõhutab, et puuetega inimestel peab olema võimalus reisida oma riigi 

piiridest väljapoole ning kasutada kultuurile, transpordile ja sportimisele juurdepääsu 

hüvesid; märgib, et tuleks uurida ka muid hüvesid ja edendada nende vastastikust 

tunnustamist; 

29. tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi puuetega inimeste probleemidega tegeleva 

laiendatud töörühma rolli, kuna kooskõlas ÜRO konventsiooniga toimib see töörühm 

platvormina, mis ühendab Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmeid 

ning organisatsioonide ja kodanikuühiskonna esindajaid nii riiklikul kui ka kohalikul 

tasandil; märgib, et laiendatud töörühm on arutelusid ja väitlusi soodustav foorum, mis 

aitab tagada strateegia rakendamist; 

30. rõhutab, et puuetega inimestel peaks olema tasuta juurdepääs kohtusüsteemile ja nende 

majanduslik olukord ei tohiks seetõttu olla takistus; 

31. nõuab puuetega inimeste organisatsioonidele tugevamaid poliitilisi osaluskanaleid, et 

nad saaksid otsustusprotsessis täiel määral osaleda; 

32. rõhutab, kuivõrd tähtis on maksimaalne liikuvus ja juurdepääsetavus suunistena, mida 

rakendada ja järgida Euroopa puuetega inimeste strateegia rakendamise raames; 
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33. märgib, et digitaalse ühtse turu strateegiat tuleks kõigis aspektides rakendada nii, et 

tagada puuetega inimestele täielik juurdepääs; 

34. märgib, et liikuvus ja juurdepääsetavus on oma valdkondadevahelise olemuse tõttu 

asendamatud, et saada täiel määral osa mitmesugustest vabadustest ja õigustest, näiteks 

võimalusest reisida ja kolida teise liikmesriiki ning õigusest kultuurile ja spordile; 

35. palub ELi institutsioonidel tagada, et kõik nende veebilehed ja dokumendid oleksid 

kättesaadavad meelepuudega inimeste jaoks; 

36. rõhutab, et õigus- ja teovõime on hädavajalik isikliku sõltumatuse säilitamiseks, nii et 

selle piiramine ja eestkostja poolt esindamine peab rajanema selgetel, ELi tasandil 

ühtlustatud kriteeriumidel ning perioodilisel kontrollimisel, kas selline pikaajaline 

eestkoste on vajalik ja kas konkreetne eestkostja on sobiv; 

37. on seisukohal, et suur hulk puuetega inimesi ei ole täielikult teadlikud oma õigustest ega 

viisidest, kuidas neid kasutada; palub komisjonil algatada esimese sammuna ulatusliku 

teavituskampaania puuetega inimeste õiguste teemal, et edendada igakülgseid teadmisi 

ja teadlikkust; 

38. rõhutab, et enamik Euroopa kodanike esitatud petitsioonidest puudutavad probleeme, 

mis on seotud invaliidsuspensioni taotlusmenetlustega, tunnustuse saamisega ja 

pensioni hilinenud väljamaksmisega ametiasutuste poolt; rõhutab, et Euroopa puuetega 

inimeste strateegia ja selle sotsiaalse kaitse tegevusvaldkonna rakendamisel peaks 

kõnealustele küsimustele pöörama erilist tähelepanu kooskõlas ÜRO puuetega inimeste 

õiguste konventsiooni artikliga 28 küllaldase elatustaseme ja sotsiaalse kaitse kohta; 

39. rõhutab, et puuetega inimestele, eelkõige psühhosotsiaalsete puuetega inimestele, tuleb 

tagada vajalik sotsiaalne toetus, et nad saaksid kasutada oma õigusi ja olla täiesti 

autonoomsed; märgib sellega seoses, et tuleks vältida selliste inimeste 

hooldusasutustesse paigutamist ning tuleks võtta meetmeid selle tagamiseks, et neid ei 

ravitaks ilma nende nõusolekuta; 

40. märgib, et puuetega inimestele tuleb tagada diskrimineerimiseta juurdepääs tervishoiu- 

ja hooldussüsteemidele ning piisavat tähelepanu tuleb pöörata raskustele, mis selliste 

patsientide kohtlemisega võivad kaasneda; rõhutab, et eelkõige tuleb tagada 

diskrimineerimiseta juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule ning ühelgi juhul 

ei tohi läbi viia steriliseerimist või aborti ilma inimese nõusolekuta; märgib, et 

tervishoiusüsteemid peaksid tagama seksuaalse vägivalla ja/või kuritarvitamise 

avastamise, sellest teatamise ja selle ärahoidmise; 

41. kutsub komisjoni üles välja töötama poliitikameetmeid ja -programme, mis on suunatud 

konkreetselt puuetega lastele; rõhutab, et selline poliitika peaks keskenduma mitte ainult 

arhitektuuriliste tõkete ja liikuvust takistavate tegurite kõrvaldamisele, vaid ka 

sotsiaalse tõrjutusega võitlemisele, samuti võrdsete võimaluste edendamisele ja 

tagamisele; 

42. märgib, et kõikide meditsiiniliste protseduuride jaoks, kus see on nõutav, tuleb taotleda 

puuetega inimeste informeeritud nõusolekut, ning seepärast tuleb võtta vajalikud 

meetmed, et vastav teave oleks puuetega inimestele kättesaadav ja mõistetav; rõhutab, 
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et see nõusolek peab olema individuaalne, eelnev ja informeeritud ning vaja on 

kasutusele võtta mehhanismid, mis tagaksid nende põhimõtete järgimise; märgib, et 

psühhosotsiaalsete puuetega inimeste puhul tuleb samuti rakendada kohaseid meetmeid; 

43. palub komisjonil oma programmides ja poliitikameetmetes tugevdada kohustusi 

puuetega inimeste vanemate ja hooldajate suhtes; rõhutab, et on vaja Euroopa 

õigusraamistikku, millega täpsustada nende inimeste staatus, tagada nende õiguste 

kaitse ja juurdepääs normaalsele elule; 

44. märgib, et ravikindlustussüsteemides ei tohi olla puuetega inimeste diskrimineerimist; 

45. märgib, et tuleks hinnata piiriülese tervishoiu direktiivi mõju puuetega inimestele; 

46. rõhutab, et ebavõrdsus on eriti ilmne tööhõive puhul, kuna 48 %-l puuetega inimestest 

ELis on töökoht ja ainult 27,8 %-l on kõrgharidus, mis tähendab, et puuetega inimestel 

on suurem oht elada vaesuses; palub komisjonil korraldada horisontaalse hindamise, et 

hinnata kõigi oma poliitikameetmete ja eelkõige Euroopa tööhõivepoliitika mõju 

puuetega inimeste tööhõivele; 

47. märgib, et õhu- ja meretransporti käsitlevad õigusnormid tuleks läbi vaadata, tagamaks, 

et puuetega inimesi ei saa füüsiliselt ega majanduslikult mingil moel diskrimineerida, 

ning et kõik diskrimineerivad takistused kõrvaldatakse; 

48. rõhutab, et tuleks järgida ÜRO soovitust vajaduse kohta tagada soolise perspektiivi 

arvestamine kõikides puudeid käsitlevates poliitikameetmetes, eriti vägivallavastast 

võitlust käsitlevates poliitikameetmetes; nõuab sihipäraste meetmete rakendamist, et 

suurendada puuetega naiste mõjuvõimu ning töötada välja konkreetne sooline strateegia 

puuetega naiste jaoks; 
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