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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 märkimisväärse arvu petitsioone, 

kus osutatakse raskustele, mida puuetega inimesed üle kogu ELi kohtavad kõigis 

Euroopa puuetega inimeste strateegias määratletud valdkondades, eelkõige seoses 

juurdepääsuga töökohale ja tööturule, haridusele ja transpordile ning osalemisega 

poliitilises, avalikus ja kultuurielus; 

2. rõhutab kaitserolli, mida petitsioonikomisjon petitsioonimenetluse kaudu täidab ÜRO 

puuetega inimeste õiguste konventsiooni ELi raamistikus ning rõhutab, et 

parlamendikomisjonile saadetud petitsioonid näitavad, et puuetepoliitikas tuleb omaks 

võtta horisontaalne, inimõiguspõhine hoiak; 

3. rõhutab eelkõige, et ligipääsetavus on puuetega inimeste õiguste konventsiooni keskne 

põhimõte ja muude konventsiooniga tagatud õiguste kasutamise eeltingimus; rõhutab, et 

ligipääsuõigust, 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; 

4. tuletab meelde, et petitsioonikomisjon pooldab siduva lepingu vastuvõtmist, mis on 

seotud pimedate ja nägemispuudega isikute juurdepääsuga alates 2011. aastast 

avaldatud teostele; tervitab saavutatud institutsioonidevahelist kokkulepet rakendada 

Euroopa Liidu autoriõiguses Marrakechi lepingut avaldatud teostele juurdepääsu 

lihtsustamise kohta nägemispuude või muu trükikirja lugemise puudega isikutele, ning 

kordab oma nõudmist, et EL ja selle liikmesriigid Marrakechi lepingu kiiresti 

ratifitseeriksid; 

5. märgib, et petitsioonikomisjonile esitatakse ikka ja jälle küsimusi seoses puuetega 

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

õiguste konventsiooni artiklis 19, ning komisjon jälgib hoolikalt 

deinstitutsionaliseerimise protsessi liikmesriikides; tuletab meelde, et PETI-komisjon 

korraldas 2016. aasta septembris teabekogumismissiooni Slovakkiasse, et koguda teavet 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise kohta puuetega inimeste 

ülemineku hõlbustamiseks hooldusasutuste hoolduselt kogukondlikele tugiteenustele; 

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

komisjoni üles tugevdama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamist 

liikmesriikide poolt, et välja töötada puuetega inimestele mõeldud kvaliteetsed 

sotsiaalteenused ja ellu viia deinstitutsionaliseerimise protsess. 

 


