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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu tõsiasjale, et asjassepuutuvad kodanikud on pidevalt suunanud 
petitsioonikomisjoni tähelepanu lünkadele puudega inimeste võrdse kohtlemise praeguse 
põhimõtte rakendamises;

2. tuletab meelde, et 2007. aastal esitati komisjonile 1 364 984 kodaniku allkirjaga 
petitsioon, milles nõuti puuetega inimeste laiendatud kaitset kõigis Euroopa Liidu 
poliitikavaldkondades ning mida komisjon ei ole tänaseni arvesse võtnud;

3. rõhutab asjaolu, et puudega inimeste kaasamine on ülimalt vajalik, et saavutada puudega 
inimeste Euroopa strateegia 2010-2020 eesmärgid;

4. soovib, et oleks olemas puude mõiste määratlus, millest liikmesriigid saaksid lähtuda;

5. juhib tähelepanu sellele, et petitsiooni esitajad kogevad palju takistusi haridussüsteemi 
normaalsel kasutamisel ja kindlustusele juurdepääsul, ning juhib tähelepanu 
ühistranspordi võimaluste ja infrastruktuuri nappusega seotud probleemidele ning sellele, 
et ELis puudub ühtlustatud skaala puude astme määramiseks, mis võib sageli viia 
sotsiaalse tõrjutuseni;

6. soovib, et puuded oleksid nende raskusastme alusel liigitatud, et kohandatud lahenduste 
leidmine oleks võimalik kogu õppeaja ja tööelu vältel;

7. juhib tähelepanu suurele hulgale petitsioonidele, mis puudutavad hulgiskleroosi ning 
üldisemalt puuet tekitavate degeneratiivsete haiguste käes kannatavaid inimesi, ja palub 
komisjonil määrata kindlaks asjakohase poliitilise strateegia, milles oleks ette nähtud 
teadusuuringute-, ennetuse-, abi- ja ravialased erimeetmed;

8. rõhutab, et tähtis on nii riiklikul kui ka ELi tasandil rakendada puudega seotud meetmeid 
ja strateegiaid, mis oleksid mõistlike kuludega, järgides täiel määral liidu kodanike ja 
residentide õigusi puudega isikute integratsiooni suhtes, mis on sätestatud Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklis 26;

9. rõhutab, et on vaja laiahaardelisi diskrimineerimisvastaseid seadusi ja parlamendis tuleks 
kiiresti vastu võtta diskrimineerimise kõikide vormide vastane direktiiv; rõhutab, et 
olulised on teadlikkuse tõstmise kampaaniad, millega pööratakse tähelepanu puudega 
inimeste diskrimineerimise ohule kõigis eluvaldkondades ja eelkõige töökeskkonnas;

10. soovitab liikmesriikidel edendada kaitstud töökohti, pidades seejuures silmas eelkõige 
maksuvabastusi ja asjaomaste isikute olukorrale kohandatud lepingute rakendamist;

11. rõhutab vajadust muuta ühiskonna üldist suhtumist puudega inimestesse selleks, et 
edendada sotsiaalset kaasatust;

12. rõhutab, et valitsusasutustel on kohustus selgitada välja ning kaotada tõkked ja takistused, 
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mis piiravad puuetega inimeste juurdepääsu laiemale avalikkusele saadaolevatele 
rajatistele ja teenustele, sealhulgas transpordile, avalikele asutustele ja paikadele, 
avalikule haridusele ja teabele, kasutades puude tüübile vastavaid asjakohaseid 
kommunikatsioonivahendeid ning tehes seda viivitamata ja lisakuludeta;

13. rõhutab, et on vaja täiustada avalike veebisaitide vastavust veebi juurdepääsetavuse 
standarditele ja edendada era-veebisaitide vastavust nendele standarditele, ning ka tagada 
teleprogrammide sagedasem subtitreerimine ja kirjeldustõlkimine;

14. rõhutab, et tähtis on lahendada EL-i sisese liikuvuse probleemid, lihtsustades ja edendades 
Euroopa invaliidide parkimiskaardi kasutamist ning tehes vajalikke samme Euroopa ühise 
ID-kaardi kasutuselevõtu suunas puudega inimeste jaoks;

15. rõhutab kutsealase tegevuse võimaldamise tähtsust puudega inimestele, unustamata neid, 
kel on vaja oma haiguse loomu tõttu peatada töösuhe teatud perioodiks, ja rõhutab 
turvalise paindlikkuse ja elukestva õppe tähtsust;

16. soovitab liikmesriikidel luua eriasutused, kust puudega isikutel ja ka nende perekondadel 
oleks võimalik saada vajalikku teavet ning kus nad saaksid haldusametnike käest nõu 
küsida;

17. märgib, et puudega lapsed tuleb nõuetekohaselt integreerida üldharidussüsteemi ning neile 
tuleb pakkuda individuaalset abi lapse parimaid huve silmas pidades; toetab võimalikke 
puudega laste haridus- ja koolitustegevusi algatuse „Noorte liikuvus” raames, aga ka 
tulevase, pärast 2013. aastat algava Euroopa noorteprogrammi raames;

18. leiab, et hõlbustada ja edendada tuleks puudega inimeste osalemist elukestva õppe 
programmis;

19. rõhutab, et puudega inimestel on vaja juurdepääsu tõhusatele sotsiaalkaitsesüsteemidele ja 
vaesuse vähendamise programmidele selleks, et vältida sotsiaalset tõrjutust ja isoleeritust;

20. rõhutab, et invaliidsushüvitiste ja invaliidsuspensioni süsteemi struktuurireformid võivad 
olla vajalikud, et edendada sotsiaalset kaasatust ja vältida vaesust, mis sageli koormab 
puuetega inimeste ja nende perede elu;

21. rõhutab vajadust kindlustada puudega inimestele võrdse juurdepääsu tervishoiu- ja 
taastusraviteenustele, milles peetakse silmas nende erivajadusi.
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