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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 

kohtaamiin ongelmiin Euroopan vammaisstrategiassa määritellyillä osa-alueilla ja 

erityisesti pääsyssä työhön ja koulutukseen, liikennevälineiden käytössä sekä 

osallistumisessa poliittiseen ja julkiseen sekä kulttuurielämään; 

2. korostaa suojeluroolia, jota vetoomusvaliokunta toteuttaa vetoomusprosessin kautta 

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen (UNCRPD, 

jäljempänä ”vammaisyleissopimus”) liittyvissä EU:n puitteissa, ja painottaa, että 

vetoomusvaliokunnan vastaanottamien vetoomusten perusteella voidaan todeta olevan 

tarpeen omaksua horisontaalinen ihmisoikeuspainotteinen lähestymistapa 

vammaispolitiikkaan; 

3. painottaa erityisesti, että esteettömyys ja saavutettavuus ovat yksi 

vammaisyleissopimuksen ydinperiaatteista ja muiden yleissopimuksessa vahvistettujen 

oikeuksien nauttimisen edellytys; 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; 

4. muistuttaa, että vetoomusvaliokunta on vuodesta 2011 lähtien vaatinut sokeiden ja 

heikkonäköisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä julkaistuja teoksia koskevan sitovan 

sopimuksen hyväksymistä; pitää tervetulleena toimielinten sopimusta, joka on saatu 

aikaan julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai 

muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi tehdyn Marrakeshin sopimuksen 

sisällyttämisestä EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöön, ja pyytää jälleen EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita panemaan Marrakeshin sopimuksen nopeasti täytäntöön; 

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

vammaisyleissopimuksen 19 artiklassa määriteltyä vammaisten oikeutta elää 

itsenäisesti, ja vetoomusvaliokunta seuraa edelleen tarkasti jäsenvaltioissa käynnissä 

olevaa laitoshoidosta luopumista koskevaa prosessia; 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; 

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

oikeus, ja kehottaa komissiota tehostamaan ERI-rahastojen käyttöä jäsenvaltioissa 

laadukkaiden sosiaalipalvelujen kehittämiseksi vammaisille henkilöille ja laitoshoidosta 

luopumista koskevan prosessin toteuttamiseksi. 

 


