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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et elanikkonna vananemisega suureneb ka eakate puuetega inimeste 
osakaal ja tõenäoliselt puudutab see rohkem naisi, arvestades nende pikemat oodatavat 
eluiga; rõhutab, et puuetega naisi kui ühiskonnagruppi ähvardab suurem tõrjutuse oht ja 
neil on tööturul vähem võimalusi kui puuetega meestel;

2. kutsub liitu ja liikmesriike üles hõlbustama kõikide kodanike osalemist demokraatlikus 
protsessis, seda nii hääletamis- kui ka kandideerimisõiguse küsimuses;

3. märgib, et füüsiliste vaeguste ja puuete kohta kasutatav terminoloogia on erinev ning et 
meditsiinilises mõttes tuleks rõhku panna pigem puuetele kui vaegustele, nagu seda on 
tehtud ka ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja Euroopa Kohtu1 käsitluses; 
rõhutab, et tööandjad peaksid huvi tundma vaid töötajate ja kandidaatide oskuste ja 
võimete, kuid mitte nende puuete kohta, kui need on vastava töö seisukohast ebaolulised;

4. rõhutab, et stereotüüpide vastu on oluline võidelda mitte ainult positiivsete kuvandite 
esitlemise kaudu, vaid ka inspireerivate eluliste näidete abil, mis näitavad, kuidas 
puuetega naised saavad tänu oma oskustele ikkagi täisväärtuslikku töö- ja eraelu elada;

5. rõhutab, et tõketeta keskkonna ja juurdepääsetavuse osas hõlmab kaasav disain kui 
innovaatiline lähenemine nii arhitektuuri kui ka teenuseid, mis vastaksid paremini kõikide 
inimeste vajadustele puudest hoolimata ning mis edendaksid säästvamaid ja kaasavamaid 
elustiile;

6. kutsub liitu üles senisest enam toetama emasid, kes on puuetega või kellel on puuetega 
lapsed, ja pöörama erilist tähelepanu selliste emade raskele olukorrale tööturul ning 
säilitama või kasutusele võtma nende vajadustele paremini vastavaid teenuseid.

                                               
1 Euroopa Kohtu 11. juuli 2006. aasta otsus kohtuasjas C-13/05: Chacón Navas vs. Eurest Colectividades SA 
(EKL 2006, lk I-6488)


