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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2, 10, 19 ja 
168 artiklan,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Euroopan vammaisstrategia 2010–
2020: Uudistettu sitoutuminen esteettömään Eurooppaan" (KOM(2010)0636),

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon vammaisten oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen1, joka on ensimmäinen oikeudellisesti sitova kansainvälinen 
ihmisoikeusväline, jossa EU ja sen jäsenvaltiot ovat sopimuspuolina,

– ottaa huomioon ehdotuksen direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, 
iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattomasta yhdenvertaisesta kohtelusta,

– ottaa huomioon 8. syyskuuta 2010 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta 
neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista: Eurooppa 2020 
-strategian yhdennettyjen suuntaviivojen II osa2,

– ottaa huomioon komission 12. tammikuuta 2011 antaman tiedonannon "Vuotuinen 
kasvuselvitys: EU:lle kattava ratkaisu kriisiin" (KOM(2011)0011) ja siihen liittyvän 
mietintöluonnoksen työllisyydestä,

– ottaa huomioon komission 12. tammikuuta 2011 antaman ehdotuksen neuvoston 
päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (KOM(2011)0006),

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1, 21 ja 35 artiklan,

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman terveyserojen 
vähentämisestä EU:ssa3

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät aiheesta 
"Oikeudenmukaisuus ja terveys kaikissa politiikoissa: solidaarinen terveydenhuolto",

                                               
1 Hyväksytty vuonna 2007 ja kaikkien jäsenvaltioiden ja EU:n allekirjoittama; lokakuuhun 2010 mennessä 16 
jäsenvaltiota oli ratifioinut sen (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK) ja muilla 
ratifiointiprosessi oli kesken. YK:n yleissopimus tulee sitomaan EU:ta ja muodostamaan osan EU:n 
oikeusjärjestystä.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0309.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0081.
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A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin väestöstä kuudesosa on vammaisia, joiden 
vammaisuusaste vaihtelee lievästä vaikeaan1;

1. muistuttaa, että kaikkien palvelujen ja erityisesti terveydenhuolto- ja hoitopalvelujen 
saatavuuden takaaminen on eurooppalaisen solidaarisuusmallin keskeisiä periaatteita;

2. pyytää komissiota kehottamaan jäsenvaltioita hyväksymään toimia, joilla edistetään 
yhtäläisiä mahdollisuuksia saada terveyspalveluja, myös vammaisille suunniteltuja 
laadukkaita terveys- ja kuntoutuspalveluja;

3. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan avoimen koordinointimenetelmän avulla tietoja, 
toimintaideoita ja parhaita käytänteitä pitkäaikaishoidon tarjoamisesta vammaisille ja 
hyväksymään toimenpiteitä sekä ammatillisia vähimmäisvaatimuksia, joiden avulla 
voidaan

a) vähentää terveyseroja ja suojella vammaisia yleensä yhteiskunnassa ja kaikissa 
hoitoympäristöissä

b) puuttua vammaisten huonoon kohteluun

c) järjestää riittävät kuntoutuspalvelut sekä tukea mielenterveyspalveluja ja 
ennaltaehkäisevien toimien ja tarvearviointipalvelujen kehittämistä; 

d) auttaa tieto- ja viestintätekniikan levittämisessä, jotta voidaan edistää vammaisten 
hoitoa perheen keskuudessa ja vammaisten itsenäisyyttä;

4. kehottaa jäsenvaltioita keventämään iäkkäitä ihmisiä tai vammaisia henkilöitä hoitavien 
taakkaa ja perustamaan kokonaisvaltaisia hoitojärjestelmiä, jotta omaishoitajat voivat 
käydä työssä;

5. korostaa tarvetta antaa nuorille vammaisille tehokasta ja räätälöityä tukea sekä todellisia ja 
yhtäläisiä fyysisen ja kognitiivisen sekä aistivammaisuuden huomioon ottavia 
mahdollisuuksia osallistua koulutukseen, työelämään, kulttuuriin, vapaa-aikaan, 
urheiluun, sosiaalisiin aktiviteetteihin sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimintaan; 

6. korostaa, että on taattava vammaisten laajempi osallistuminen työelämään myös 
käyttämällä työmarkkinoilla kiintiöitä tai kohdennettua työnvälitystä; 

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan nykyisiä sääntöjä, jotta voidaan edistää 
esteettömyyslausekkeiden sisällyttämistä julkisiin hankintamenettelyihin.

                                               
1 EU:n työvoimatutkimukseen sisältyvät vammaisten työllisyyttä koskevat lisäkysymykset (työvoimatutkimus, 
ad hoc -moduuli), 2002.


