
AD\868308FI.doc PE462.744v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Vetoomusvaliokunta

2010/2272(INI)

25.5.2011

LAUSUNTO
vetoomusvaliokunnalta

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan 
vammaisstrategiasta 2010–2020
(2010/2272(INI))

Valmistelija: Giles Chichester



PE462.744v03-00 2/5 AD\868308FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\868308FI.doc 3/5 PE462.744v03-00

FI

EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. kiinnittää huomiota siihen, että kansalaiset tuovat säännöllisesti vetoomusvaliokunnan 
tietoon puutteita nykyisen vammaisten yhdenvertaista kohtelua koskevan periaatteen 
täytäntöönpanossa;

2. korostaa, että komissiolle esitettiin vuonna 2007 vetoomus, jossa oli 
1 364 984 allekirjoitusta ja jossa vaadittiin, että vammaisia on suojeltava laajasti Euroopan 
unionin kaikilla politiikan aloilla, ja että komissio ei ole tähän mennessä onnistunut 
ottamaan tätä oikeutettua aloitetta asianmukaisesti huomioon;

3. painottaa, että vammaisten osallistaminen on erittäin tärkeää Euroopan vammaisstrategian 
2010–2020 tavoitteiden saavuttamiseksi;

4. toivoo, että vammaisuudelle annetaan määritelmä, johon jäsenvaltiot voivat tukeutua;

5. huomauttaa, että vetoomusten esittäjät kohtaavat monia tavanomaisen 
koulutusjärjestelmän hyödyntämiseen liittyviä esteitä sekä ongelmia vakuutusten 
saamisessa, ja kiinnittää huomiota puutteisiin joukkoliikenteen tarjonnassa sekä EU:ssa 
vammaisuusasteen määrittämiseen käytettyjen asteikkojen yhdenmukaisuudessa, mikä voi 
usein johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen;

6. vaatii, että vammaisuuden eri lajit olisi luokiteltava niiden vakavuuden mukaan, jotta 
voidaan löytää asianmukaisia ratkaisuja koko koulutuksen ja työelämän ajan;

7. kiinnittää huomiota suureen määrään vetoomuksia, jotka koskevat multippeliskleroosia ja 
yleisemmin vammaisuuteen johtavia rappeuttavia tauteja sairastavia; pyytää komissiota 
määrittelemään asianmukaisen strategian, joka sisältää erityistoimia tutkimuksen, 
ennaltaehkäisyn, avun ja hoidon aloilla;

8. painottaa, että on tärkeää toteuttaa kohtuuhintaisia vammaisuuteen liittyviä toimenpiteitä 
ja strategioita sekä kansallisella että EU-tasolla unionin kansalaisten ja asukkaiden 
oikeuksia kunnioittaen, kuten vammaisten yhteiskuntaan sopeutumista käsittelevässä 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 26 artiklassa todetaan;

9. painottaa syrjinnän vastaisen kattavan lainsäädännön tärkeyttä sekä kiireistä tarvetta 
käynnistää asian käsittely uudelleen parlamentissa ja hyväksyä kaikenlaisen syrjinnän 
vastainen direktiivi; painottaa sellaisten tiedotuskampanjoiden tärkeyttä, joilla kerrotaan 
vammaisten alttiudesta joutua syrjityiksi kaikilla elämänaloilla ja etenkin työpaikoilla;

10. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään suojatyöpaikkoja erityisesti vero- ja 
sosiaaliturvamaksuvapautusten avulla ja ottamaan käyttöön vammaisten tilanteeseen 
räätälöityjä sopimuksia;

11. painottaa, että on tärkeää muuttaa yhteiskunnan yleiskäsitystä vammaisista sosiaalisen 
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osallisuuden edistämiseksi;

12. painottaa, että julkisilla viranomaisilla on viipymättä ja ilman ylimääräisiä kustannuksia 
velvollisuus tunnistaa ja poistaa vammaisten pääsyä suurelle yleisölle tarkoitettuihin 
rakennuksiin ja palveluihin koskevat esteet, mukaan luettuina liikenne, julkiset elimet ja 
tilat sekä julkinen koulutus ja tiedotus, käyttämällä kyseiseen vammaisuuteen soveltuvia 
viestintävälineitä;

13. korostaa tarvetta parantaa julkisten verkkosivustojen yhteensopivuutta 
verkonkäyttönormien kanssa ja edistää yksityisten verkkosivustojen yhteensopivuutta 
kyseisten normien kanssa, sekä tarvetta varmistaa tekstitettyjen ja äänitekstitettyjen 
televisio-ohjelmien määrän lisääminen;

14. korostaa, että on tärkeää poistaa EU:n sisäiseen liikkuvuuteen liittyvät ongelmat 
helpottamalla ja edistämällä vammaisten pysäköintiluvan eurooppalaisen mallin käyttöä 
sekä ryhtymällä tarvittaviin toimiin vammaisten eurooppalaisen henkilökortin 
käyttöönottamiseksi;

15. painottaa, että on tärkeää mahdollistaa vammaisten ammatin harjoittaminen unohtamatta 
niitä, jotka sairautensa laadun takia saattavat joutua keskeyttämään työnteon aika ajoin, ja 
korostaa joustoturvan sekä elinikäisen oppimisen merkitystä;

16. suosittelee, että jäsenvaltiot perustavat erityisiä yhteyspisteitä, joista vammaiset ja heidän 
perheensä voivat saada tarvitsemiaan tietoja ja hallinnollisia neuvoja;

17. toteaa, että vammaiset lapset on saatava asianmukaisesti yleisen koulutusjärjestelmän 
piiriin ja että heille on järjestettävä yksilöllistä tukea lapsen edun mukaisesti; tukee 
vammaisten lasten mahdollisia koulutusaloitteita Nuoret liikkeellä -aloitteen ja unionin 
tulevan, vuoden 2013 jälkeisen Nuoriso-toimintaohjelman yhteydessä;

18. katsoo, että vammaisten osallistumista elinikäisen oppimisen ohjelmaan olisi helpotettava 
ja edistettävä;

19. painottaa, että vammaisilla on oltava pääsy tehokkaisiin sosiaaliturvajärjestelmiin ja 
köyhyyden vähentämiseen tähtääviin ohjelmiin, jotta he välttyisivät sosiaaliselta 
syrjäytymiseltä ja eristymiseltä;

20. painottaa, että rakenteelliset muutokset työkyvyttömyysetuuksiin ja -eläkkeisiin saattavat 
olla tarpeen sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi ja vammaisten sekä heidän perheidensä 
elämää usein kuormittavan köyhyyden ehkäisemiseksi;

21. painottaa, että on tärkeää varmistaa, että vammaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada 
terveydenhuolto- ja kuntoutuspalveluja, jotka soveltuvat heidän erityistarpeisiinsa.
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