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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 2, 10, 19 ja 168;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa puuetega inimeste strateegia 
2010–2020: Uued sammud tõketeta Euroopa suunas”(KOM(2010) 0636);

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, Euroopa inimõiguste konventsiooni ja ELi 
põhiõiguste hartat;

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni1, mis on esimene õiguslikult siduv rahvusvaheline inimõiguste kaitsmise 
vahend;

– võttes arvesse kavandatavat direktiivi isikute võrdse kohtlemise kohta, sõltumata 
usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest;

– võttes arvesse 8. septembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku 
kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta: Euroopa 
2020. aasta strateegia koondsuuniste II osa2,

– võttes arvesse komisjoni 12. jaanuari 2011. aasta teatist „Iga-aastane majanduskasvu 
analüüs: Euroopa Liit võtab igakülgseid kriisimeetmeid” (KOM(2011) 0011) ja sellega 
kaasnevat ühise tööjõuaruande eelnõud;

– võttes arvesse komisjoni 12. jaanuari 2011. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus 
liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (KOM(2011) 0006);

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 1, 21 ja 35;

– võttes arvesse oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni tervisealase ebavõrdsuse
vähendamise kohta Euroopas3;

– võttes arvesse nõukogu 8. juuni 2010. aasta järeldusi „Võrdsuse ja tervise arvessevõtmine 
kõigis poliitikates: solidaarsus ja tervishoid”,

A. arvestades, et iga kuues inimene Euroopa Liidus on kerge kuni raske puudega4,

1. tuletab meelde, et juurdepääs kõikidele teenustele, eriti tervishoiu- ja hooldusteenustele, 
                                               
1 Vastu võetud 2007. aastal ja alla kirjutatud kõikide liikmesriikide ja ELi poolt; 2010. aasta oktoobri seisuga 
ratifitseeritud 16 liikmesriigis (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK), ülejäänutes 
riikides on protsess käimas. ÜRO konventsioon on ELile siduv ning on osa ELi õigusest.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0309.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0081.
4 ELi tööjõu uuringu lisaküsimustik puuetega inimeste tööhõive kohta, 2002.
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on Euroopa solidaarsuse mudeli aluspõhimõte;

2. kutsub komisjoni üles innustama liikmesriike töötama välja konkreetselt puuetega 
inimestele ette nähtud tervishoiu- ja taastusraviteenustele võrdse juurdepääsu strateegiaid;

3. nõuab, et liikmesriigid vahetaksid avatud koordinatsiooni meetodi kaudu teavet, ideid ja 
häid tavasid puuetega inimeste pikaajalise hoolduse ning meetmete ja kutsestandardite 
kohta, selleks et

a) vähendada tervisest tingitud ebavõrdsust ning kaitsta puuetega inimesi ühiskonnas 
ja hooldusasutustes;

b) võidelda puuetega inimeste väärkohtlemise vastu;

c) osutada piisavaid taastusraviteenuseid, edendada vaimset tervishoidu ning varajase 
sekkumise ja vajaduste hindamise teenuste väljatöötamist;

d) aidata levitada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, et edendada puuetega 
inimeste hooldust perekonnas ja nende sõltumatust;

4. kutsub liikmesriike üles eakate ja puuetega inimeste eest hoolitsevate inimeste koormuse 
vähendamiseks ja nende tööleasumise toetamiseks arendama välja integreeritud 
hooldussüsteeme;

5. rõhutab vajadust anda puuetega noortele tõhusat ja olukorrale vastavat toetust ning 
tegelikke ja võrdseid võimalusi füüsiliseks, sensoorseks ja kognitiivseks juurdepääsuks 
haridusele, tööhõivele, kultuurile, vabaajategevusele, spordile, sotsiaalsele tegevusele ning 
avaliku ja ühiskondliku elu korraldamises osalemiseks;

6. rõhutab vajadust tagada puuetega inimeste suurem tööjõuna osalemine tööjõuturu kindla 
konkreetse kvoodi või suunatud tööhõive vahendite abil;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama kehtivat õigusakti riigihangetele 
juurdepääsu klausli lisamisega.


