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EHDOTUKSET 

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. muistuttaa, että vetoomusvaliokunta (PETI) vastaanottaa vuosittain huomattavan 

määrän vetoomuksia, joissa viitataan vammaisten henkilöiden eri puolilla EU:ta 

päivittäisessä toiminnassaan kohtaamiin ongelmiin Euroopan vammaisstrategiassa 

määritellyillä kahdeksalla pääasiallisella toiminta-alueella ja muissa saavutettavuuteen 

liittyvissä asioissa, kuten terveydenhuollon ja sosiaaliturvan saannissa, pääsyssä työhön 

ja koulutukseen, työmarkkinoille sekä rakennettuun ympäristöön, liikennevälineiden, 

tavaroiden ja palvelujen käytössä, tiedonsaannissa ja viestinnässä sekä osallistumisessa 

poliittiseen ja julkiseen sekä kulttuurielämään; korostaa Euroopan vammaisstrategian 

2010–2020 täytäntöönpanon edistymistä koskevassa kertomuksessa yksilöityjä 

haasteita, jotka liittyvät rakennettuun ympäristöön pääsyyn ja liikennevälineiden 

käyttöön, ja kehottaa pikaisesti hyväksymään ja panemaan täytäntöön pian 

vahvistettavat, saavutettavuutta koskevat EU:n vaatimukset; korostaa, että syrjintä on 

yksi pääasiallisista Euroopan vammaisstrategian tehokkaan täytäntöönpanon esteistä;  

2. toteaa, että EU toimii suunnannäyttäjänä ihmisoikeussopimusten ratifioinnissa ja että 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 26 artiklassa vahvistetaan syrjintäkiellon 

periaate; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan YK:n yleissopimuksen 

vammaisten henkilöiden oikeuksista (jäljempänä ”vammaisyleissopimus”) sekä 

allekirjoittamaan sen pöytäkirjan; 

3. korostaa vammaisyleissopimuksen keskeistä asemaa ihmisoikeuksien suojelun 

välineenä varsinkin erityisen haavoittuvassa asemassa olevan väestöryhmän 

muodostavien vammaisten henkilöiden tapauksessa; 

4. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota vammaisiin lapsiin 

vammaisyleissopimuksen ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti; 

5. korostaa suojeluroolia, jota vetoomusvaliokunta toteuttaa vetoomusprosessin kautta 

(kansalaisia hallinnollisilta epäkohdilta suojelemaan nimitetyn Euroopan 

oikeusasiamiehen ohella) vammaisyleissopimukseen liittyvissä EU:n puitteissa ja joka 

mahdollistaa sen, että vetoomusprosessissa vetoomuksen esittäjä voi tehdä valituksen 

mahdollisesta oikeuksiensa rikkomisesta, johon jokin EU:n tai kansallinen taikka 

paikallinen viranomainen on syyllistynyt; painottaa, että vetoomusvaliokunnan 

vastaanottamien vetoomusten perusteella voidaan todeta olevan tarpeen omaksua 

tehokas, horisontaalinen, syrjimätön ja ihmisoikeuspainotteinen lähestymistapa 

vammaispolitiikkaan; korostaa Euroopan unionin perusoikeusviraston roolia 

vammaisten henkilöiden perusoikeuksien vahvistamisessa ja vammaisyleissopimuksen 

täytäntöönpanon tukemisessa EU:ssa; 

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

vammaisia henkilöitä edustavat kansalaisyhteiskunnan järjestöt, minkä vuoksi on 

tarpeen edistää näiden oikeuksien loukkaamiseen perustuvien vetoomusten suojelevaa 

roolia ja vaikuttavuutta sekä levittää niistä tietoa; kiittää näiden järjestöjen roolia 

vammaisten henkilöiden sosiaalisen osallisuuden edistämisessä ja elämänlaadun 



 

PE606.231v02-00 4/11 AD\1133839FI.docx 

FI 

parantamisessa, ja katsoo, että julkisten elinten olisi tuettava enemmän tätä tehtävää; 

7. panee merkille vammaisyleissopimuksen roolin ihmisoikeuksien takaamisen välineenä, 

jolla on sosiaalinen ulottuvuus ja jolla pyritään varmistamaan, että vammaiset henkilöt 

nauttivat kaikkia ihmis- ja perusoikeuksia, joita usein rikotaan ja jotka edellyttävät 

parempaa suojaa; 

8. kehottaa komissiota vammaisyleissopimuksesta tehdyn ensimmäisen YK:n arvioinnin 

suositusten mukaisesti perustamaan yleissopimuksen seurantaa ja tarkastelua varten 

riippumattoman välineen sekä toimielintenvälisen koordinointimekanismin ja 

edistämään paikallisten tiedotuspisteiden ja -toimistojen, joiden olisi oltava pysyviä, 

perustamista kuhunkin jäsenvaltioon; 

9. painottaa erityisesti, että esteettömyys ja saavutettavuus ovat yksi 

vammaisyleissopimuksen ydinperiaatteista ja muiden yleissopimuksessa vahvistettujen 

oikeuksien nauttimisen edellytys; korostaa, että huomattavassa määrässä unionin 

kansalaisten esittämiä vetoomuksia valitetaan saavutettavuuden puutetta tai 

arkkitehtonisten esteiden olemassaoloa; korostaa, että vammaisyleissopimuksen 

9 artiklassa määritelty oikeus esteettömyyteen ja saavutettavuuteen on pantava 

kattavasti täytäntöön, jotta varmistetaan, että vammaiset henkilöt pääsevät omaan 

ympäristöönsä ja liikennevälineisiin ja pystyvät käyttämään julkisia palveluja sekä tieto- 

ja viestintätekniikkaa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että 

saavutettavuus on painopisteiden joukossa korkealla sijalla ja että se sisällytetään 

paremmin kaikkiin vammaispolitiikan osa-alueisiin; 

10. muistuttaa vammaisyleissopimusta valvovan komitean panneen päätelmissään merkille, 

että EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimeenpanemat säästötoimet heikensivät vammaisten 

henkilöiden elintasoa, mikä johti köyhyyden lisääntymiseen ja korkeampiin 

syrjäytymislukuihin sekä sosiaalisten ja yhteisöpohjaisten palvelujen sekä perheille 

myönnettävän tuen leikkauksiin; 

11. panee merkille, että vammaisyleissopimuksen 4 artiklan mukaan EU:n ja 

jäsenvaltioiden vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä olisi pyrittävä 

muuttamaan, jotta voidaan varmistaa täysi yhdenmukaistaminen kaikilla aloilla, ja 

kehottaa vammaisjärjestöjen edustajia osallistumaan tehokkaasti tähän prosessiin; 

12. kehottaa komissiota varmistamaan korkealaatuisen osallistavan koulutuksen unionin 

kouluissa jo varhaisiässä noudattaen vammaisuutta koskevaa ennaltaehkäisevää 

lähestymistapaa ja näkemystä yksilöllisten tarpeiden monialaista arviointia, vammaisten 

lasten syrjäytymisen estämistä sekä asianmukaisen kohtuullisen mukauttamisen 

toteuttamista koskevien vammaisyleissopimuksen vaatimusten mukaisesti; 

13. kehottaa sekä EU:ta että jäsenvaltioita hyväksymään vammaisyleissopimuksen 

täysimääräiseksi ja johdonmukaiseksi noudattamiseksi tarvittavaa lainsäädäntöä ja 

varmistamaan muun muassa vammaisuuteen liittyvien tukien, yhteisöpohjaisten 

palvelujen ja terveydenhuoltopalvelujen riittävän tason sekä korkeatasoisen koulutuksen 

ja koulutusohjelmat; 

14. korostaa, että Euroopan unionin tuomioistuin katsoi 14. helmikuuta 2017 antamassaan 

lausunnossa, että EU:lla on yksinomainen toimivalta tehdä Marrakeshin sopimus 
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julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla 

tavoin lukemisesteisten hyväksi, koska Marrakeshin sopimuksessa säädetyt velvoitteet 

kuuluvat alaan, jonka unionin yhteiset säännöt jo suurelta osin kattavat; 

15. toteaa, että vammaisjärjestöt olisi YK:n suositusten mukaisesti otettava mukaan 

päätöksentekoprosessin kaikkiin vaiheisiin; muistuttaa, että vammaisten henkilöiden 

kanssa olisi otettava käyttöön jäsennetty vuoropuhelu; 

16. kehottaa komissiota laatimaan kertomuksen EU:n keskeisten politiikkojen ja 

investointirahastojen vaikutuksista vammaisiin henkilöihin ja varmistamaan 

vammaisjärjestöjen osallistumisen niiden suunnitteluun varsinkin rakennerahastojen 

tapauksessa; 

17. muistuttaa, että vetoomusvaliokunta on vuodesta 2011 lähtien vaatinut, että hyväksytään 

sitova sopimus, joka koskee sokeiden ja heikkonäköisten mahdollisuuksia saada 

käyttöönsä julkaistuja teoksia; pitää tervetulleena toimielinten sopimusta, joka on saatu 

aikaan Marrakeshin sopimuksen sisällyttämisestä EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöön, ja 

pyytää jälleen EU:ta ja sen jäsenvaltioita panemaan Marrakeshin sopimuksen nopeasti 

täytäntöön; 

18. toteaa, että vetoomusvaliokunnalle esitetään säännöllisesti kysymyksiä, jotka koskevat 

vammaisyleissopimuksen 19 artiklassa määriteltyä vammaisten oikeutta elää 

itsenäisesti, ja että se on kehottanut kehittämään pyydettäessä osallistavampia yhteisöjä 

ja laitosjärjestelmiä, jotta vammaiset henkilöt voivat kummassakin tapauksessa saada 

asianmukaista tukea ja apua kaikkialla EU:ssa, mikä edistäisi suurempaa itsenäisyyttä 

koskevaa tavoitetta kunkin henkilön omien mahdollisuuksien rajoissa; palauttaa mieliin, 

että PETI-valiokunta teki syyskuussa 2016 tiedonhankintamatkan Slovakiaan 

hankkiakseen tietoa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) käytöstä 

vammaisten laitoshoidosta yhteisöpohjaisten palvelujen piiriin siirtymisen 

helpottamiseksi; 

19. korostaa, että vammaisille henkilöille on tarjottava tietoa heidän oikeuksistaan ja heidän 

on annettava osallistua täysimääräisesti kaikkiin heitä koskeviin politiikkatoimiin ja 

toimenpiteisiin, valitusmekanismi mukaan luettuna, ja että vammaisten lasten ja 

vammaisjärjestöjen, mikäli sellaisia on, osallistuminen olisi asetettava etusijalle; 

20. panee merkille, että Euroopassa 30 prosenttia vammaisista henkilöistä on köyhyyden tai 

sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa ja että vammaisten (48,7 prosenttia) ja muiden 

henkilöiden (72,5 prosenttia) työllisyyslukujen välillä vallitsee selvä kuilu; korostaa 

edellä esitettyjen seikkojen valossa kokonaisvaltaisen työ- ja työllistymisstrategian 

tärkeyttä; 

21. korostaa, että vammaiset lapset kohtaavat erityisongelmia, ja painottaa, että 

kaikenlaisten esteiden poistamiseksi olisi toteutettava toimenpiteitä, jotta voidaan 

mahdollistaa se, että vammaiset lapset saavuttavat täyden itsenäisyyden ja nauttivat 

yhtäläisistä mahdollisuuksista; pitää näin ollen olennaisen tärkeänä, että heidät otetaan 

mukaan heihin vaikuttavien toimintapolitiikkojen valmisteluun; kehottaa tämän vuoksi 

ottamaan käyttöön välineitä, joiden avulla vammaisten lasten on mahdollista esittää 

näkökantansa ja joilla varmistetaan heidän mukanaolonsa; 
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22. korostaa, että vammaisille henkilöille on tarjottava asianmukaista sosiaalista tukea ja 

että oikeussuojan saatavuuden, asianmukaisen hoidon ja terveyden suojelun olisi aina 

oltava tällaisten toimien keskiössä; 

23. muistuttaa, että perussopimuksissa ja EU:n lainsäädännössä vahvistetut oikeudet, kuten 

oikeussuojan, tavaroiden ja palvelujen saatavuus pankki- ja työvoimapalvelut mukaan 

lukien sekä terveydenhuolto ja äänioikeus, on taattava vammaisille henkilöille, jotka 

eivät ole oikeustoimikelpoisia; katsoo, että olisi toteutettava toimenpiteitä tietojen 

keruun, hyvien käytäntöjen vaihdon ja vammaisjärjestöjen edustajien konsultoimisen 

edistämiseksi vammaisyleissopimuksen 12 artiklan mukaisesti; korostaa, että 

äänioikeutta koskevien takeiden rajoittavia tulkintoja jäsenvaltioiden lainsäädännössä 

olisi tarkistettava, mikäli ne estävät psykososiaalisesti vammaisia henkilöitä käyttämästä 

tätä oikeutta vammaisyleissopimuksen 29 artiklan mukaisesti; 

24. korostaa, että matala koulutustaso voi olla syy sosiaaliseen syrjäytymiseen ja että vain 

27,8 prosenttia vammaisista henkilöistä on suorittanut korkea-asteen opintoja; 

muistuttaa, että oikeuden opiskeluun, hyvään koulutustasoon sekä kouluihin ja 

yliopistoihin pääsyyn ei pitäisi jättää sijaa syrjinnälle ja että nämä oikeudet olisi taattava 

ja niitä olisi edistettävä asianmukaisesti; 

25. korostaa, että Euroopan unionin toimielinten olisi varmistettava vammaisten 

henkilöiden mahdollisuudet tutustua asiakirjoihin ja käyttää informaatioteknologian 

palveluja ja huolehdittava näiden mahdollisuuksien toteutumisesta käytännössä; 

26. korostaa, että jäsenvaltioiden julkishallintojen ja erityisesti paikallisviranomaisten, jotka 

ovat kansalaisia ja heidän päivittäisiä tarpeitaan lähimpänä, olisi varmistettava 

tarjoamiensa palvelujen, asiakirjojen ja käytäntöjen mahdollisimman hyvä 

saavutettavuus vammaisten henkilöiden kannalta; korostaa, että tällaisten toimien olisi 

katettava myös internetin ja verkkosivustojen kautta tarjottavat palvelut; 

27. painottaa, että kaikkien vammaisten henkilöiden oikeus elää itsenäisesti on keskeinen 

oikeus, ja kehottaa komissiota tehostamaan ERI-rahastojen optimaalista käyttöä 

jäsenvaltioissa laadukkaiden sosiaalipalvelujen kehittämiseksi vammaisille henkilöille, 

laitoshoidosta luopumista koskevan prosessin toteuttamiseksi, vammaisuutta koskevan 

tietoisuuden edistämiseksi ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi alueellisella, 

kansallisella ja EU:n tasolla; korostaa, että olisi toteutettava toimenpiteitä, jotta 

vammaisten henkilöiden tukipalvelut ja erityisesti ne, joilla tuetaan lapsia ja perheitä, 

sekä ne, joiden tarkoituksena on estää laitoshoitoon joutuminen, voisivat saada 

helpommin tukea rakennerahastoista; 

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

minkä vuoksi jäsenvaltioiden on varmistettava heidän tilanteensa ja sosiaalisten 

oikeuksiensa vastavuoroinen tunnustaminen vammaisyleissopimuksen 18 artiklan 

mukaisesti; korostaa, että vammaisten henkilöiden olisi voitava matkustaa oman maansa 

rajojen ulkopuolelle ja nauttia kulttuurin, liikenteen ja urheilun saavutettavuuden 

tarjoamista eduista; katsoo, että muita etuja olisi tarkasteltava ja niiden vastavuoroista 

tunnustamista olisi edistettävä; 

29. muistuttaa Euroopan parlamentin vammaisuutta käsittelevän laajennetun työryhmän 

roolista Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpanossa YK:n yleissopimuksen 
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mukaisesti foorumina, joka kokoaa yhteen Euroopan parlamentin ja kansallisten 

parlamenttien jäseniä sekä kansallisten ja paikallistason järjestöjen ja 

kansalaisyhteiskunnan edustajia; panee merkille, että laajennettu työryhmä on erityisen 

sopiva foorumi keskustelun edistämiselle strategian täytäntöönpanon varmistamiseksi; 

30. korostaa, että vammaisille henkilöille olisi suotava ilmainen oikeussuoja ja että heidän 

taloudellinen tilanteensa ei saisi muodostua esteeksi oikeussuojan saannille; 

31. vaatii vammaisjärjestöille tehokkaampia poliittisen osallistumisen kanavia, jotta niiden 

täysimääräinen osallistuminen päätöksentekoon voi toteutua; 

32. korostaa mahdollisimman suuren liikkuvuuden ja saavutettavuuden keskeistä merkitystä 

suuntaviivoina, jotka on pantava täytäntöön ja joita on noudatettava Euroopan 

vammaisstrategian täytäntöönpanon yhteydessä; 

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

vammaisille henkilöille varmistetaan täysimääräisesti sen kaikkien osa-alueiden 

hyödyntämismahdollisuudet; 

34. toteaa, että liikkuvuuden ja saavutettavuuden monialainen luonne tekee niistä 

välttämättömiä, jotta monista vapauksista ja oikeuksista voidaan nauttia kattavasti, 

kuten esimerkiksi silloin, kun on kyse mahdollisuudesta matkustaa ja muuttaa toiseen 

jäsenvaltioon sekä oikeudesta nauttia kulttuurista ja harrastaa urheilua; 

35. kehottaa Euroopan unionin toimielimiä varmistamaan, että kaikki niiden verkkosivut ja 

asiakirjat ovat aistivammaisten henkilöiden käytettävissä; 

36. 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; 

37. ottaa huomioon, että huomattava määrä vammaisia henkilöitä ei ole täysin tietoisia 

oikeuksistaan ja tavoista, joilla he voivat niistä nauttia; kehottaa komissiota 

käynnistämään ensimmäisenä askeleena laajamittaisen tiedotuskampanjan vammaisten 

henkilöiden oikeuksista kattavan tiedon ja tietoisuuden edistämiseksi; 

38. korostaa, että useimmat unionin kansalaisten esittämät vetoomukset koskevat 

vaikeuksia, jotka liittyvät hakumenettelyihin, tunnustuksen saamiseen ja asiasta 

vastaavien hallintojen myöhässä maksamiin työkyvyttömyyseläkkeisiin; korostaa, että 

Euroopan vammaisstrategian ja sen sosiaaliturvaa koskevan toiminta-alueen 

täytäntöönpanossa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota näihin kysymyksiin riittävää 

elintasoa ja sosiaaliturvaa koskevan vammaisyleissopimuksen 28 artiklan mukaisesti; 

39. painottaa, että vammaisille henkilöille ja etenkin henkilöille, joilla on psykososiaalisia 

toimintarajoitteita, on tarjottava sosiaalisia tukipalveluja, jotta he voivat harjoittaa 

oikeuksiaan ja elää täysin itsenäisesti; toteaa, että tällaisten henkilöiden sijoittamista 

laitoshoitoon olisi vältettävä ja että olisi toteutettava toimia sen varmistamiseksi, ettei 

heitä hoideta oman tahtonsa vastaisesti; 
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40. katsoo, että vammaisille henkilöille on varmistettava syrjimätön terveys- ja 

hoitojärjestelmien käyttömahdollisuus ja että on kiinnitettävä asianmukaista huomiota 

vaikeuksiin, joita tällaisten potilaiden hoitamisessa voi ilmetä; korostaa erityisesti, että 

on varmistettava seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien palvelujen syrjimätön 

saatavuus sekä se, että ketään ei missään olosuhteissa pakoteta suostumaan sterilointiin 

tai raskauden keskeytykseen; katsoo, että terveydenhuoltojärjestelmissä olisi lisäksi 

varmistettava, että seksuaalinen väkivalta ja/tai hyväksikäyttö havaitaan, siitä 

ilmoitetaan ja sitä ehkäistään; 

41. kehottaa komissiota laatimaan erityisesti vammaisia lapsia koskevia toimintapolitiikkoja 

ja ohjelmia; korostaa, että tällaisissa toimintapolitiikoissa ei saisi keskittyä ainoastaan 

liikkuvuuden arkkitehtonisten esteiden poistamiseen vaan myös sosiaalisen 

syrjäytymisen torjuntaan sekä yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen ja 

takaamiseen; 

42. katsoo, että vammaisten henkilöiden tietoista suostumusta on pyydettävä kaikissa sitä 

edellyttävissä lääketieteellisissä toimenpiteissä ja että sen vuoksi on toteutettava kaikki 

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

ymmärtävät asiaa koskevat tiedot; korostaa, että tämä suostumus on annettava 

henkilökohtaisesti, etukäteen ja täysin tietoisena tosiasioista ja että on otettava käyttöön 

kaikki tarvittavat mekanismit näiden periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi; 

toteaa, että vastaavia asianmukaisia toimenpiteitä on toteutettava myös 

psykososiaalisesti vammaisten henkilöiden tapauksessa; 

43. kehottaa komissiota vahvistamaan kaikissa ohjelmissaan ja toimintapolitiikoissaan 

sitoutumistaan vammaisten henkilöiden vanhempien ja omaishoitajien tukemiseen; 

korostaa, että näiden henkilöiden aseman selkiyttämiseksi tarvitaan EU:n oikeudellinen 

kehys, jotta voidaan turvata heidän oikeutensa ja jotta he voivat elää normaalia elämää; 

44. katsoo, että sairausvakuutusjärjestelmissä ei saa syrjiä vammaisia henkilöitä; 

45. katsoo, että on tarpeen arvioida rajatylittäviä terveydenhuoltopalveluja koskevan 

direktiivin vaikutusta vammaisiin henkilöihin; 

46. korostaa, että epätasa-arvo on erityisen räikeää työllisyydessä, sillä 48 prosenttia 

vammaisista henkilöistä EU:ssa käy töissä ja vain 27,8 prosenttia heistä on suorittanut 

korkea-asteen opintoja, mikä merkitsee sitä, että vammaisilla henkilöillä on suurempi 

riski joutua elämään köyhyydessä; kehottaa komissiota tekemään horisontaalisen 

arvioinnin kaikkien toimintapolitiikkojensa ja erityisesti EU:n työllisyyspolitiikan 

vaikutuksista vammaisten henkilöiden työllisyyteen; 

47. toteaa, 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 tältä osin; 

48. painottaa, että YK:n suositus, jonka mukaisesti sukupuolinäkökulma on varmistettava 

kaikessa vammaispolitiikassa, olisi sisällytettävä erityisesti politiikkatoimiin, joilla 

pyritään torjumaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa; kehottaa toteuttamaan 

kohdennettuja toimenpiteitä vammaisten naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi 

sekä erityisen sukupuolinäkökulmaan perustuvan strategian kehittämiseksi vammaisia 
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naisia varten. 
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