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Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa vammaisyleissopimuksen valossa
(2020/2086(INI))

Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 181 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A9-0014/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa 
koskevista yleisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 
täytäntöönpanosta YK:n vammaisyleissopimuksen valossa

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen,

– ottaa huomioon yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

A. toteaa, että monilla vammaisilla henkilöillä on edelleen vaikeuksia toimia 
työmarkkinoilla;

B. katsoo, että jos vammaisten henkilöiden työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa kohtaamia 
haittoja ja vaikeuksia ei ratkaista, ne voivat johtaa vakaviin taloudellisiin ja sosiaalisiin 
vaikeuksiin;

C. toteaa, että työpaikkojen ja liikenne- ja tukipalvelujen esteettömyys on olennaisen 
tärkeää, jotta vammaiset henkilöt voivat käyttää vapauttaan ja oikeuttaan työhön 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 23 artiklan mukaisesti;

D. toteaa, että eri alojen erityistoimenpiteillä voidaan osaltaan auttaa vammaisia henkilöitä 
voittamaan työmarkkinoiden esteet ja käyttämään oikeuttaan tehdä työtä 
yhdenvertaisesti;



AM\1226002FI.docx PE689.036v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

E. toteaa, ettei vammaisuudesta ole virallisia eriteltyjä tilastotietoja; toteaa, että Euroopan 
unionissa vammaisista henkilöistä on työelämässä vain 50,6 prosenttia mutta muusta 
väestöstä 74,8 prosenttia; toteaa, että näihin tilastoihin ei ole sisällytetty vammaisia, 
jotka asuvat laitoksissa tai joita pidetään työhön kykenemättöminä; toteaa, että näistä 
luvuista eivät käy ilmi työsuhteen laji, laatu ja työehdot; toteaa, että vammaiset ovat 
heterogeeninen ryhmä;

F. ottaa huomioon, että vammaisista naisista 29,5 prosenttia ja vammaisista miehistä 
27,5 prosenttia on köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa; panee merkille, että vammaiset 
henkilöt kärsivät muita todennäköisemmin työssäkäyvien köyhyydestä, mikä johtuu 
vammasta aiheutuvista lisäkustannuksista ja siitä, että he mahdollisesti menettävät 
työkyvyttömyysetuutensa, että he ansaitsevat vähemmän kuin kollegansa vastaavassa 
tehtävässä ja että heillä on heikommat mahdollisuudet saada ylennys;

G. toteaa, että vammaisuuteen perustuva häirintä ja syrjintä on kiellettyä työpaikalla ja 
loukkaa työntekijöiden oikeuksia;

H. ottaa huomioon, että vammaisiin kohdistuva syrjintä työssä johtuu yksilöllisen 
koulutuksen puutteesta, mutta sitä esiintyy myös toiminnallisista syistä, kuten siitä, että 
tietyt vammat ovat piilossa tai niitä on vaikea tunnistaa;

1. muistuttaa jäsenvaltioita niiden sitoutumisesta vammaisten yhtäläisiin mahdollisuuksiin 
ja yhdenvertaiseen kohteluun ja kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
vammaisilla henkilöillä on esteetön pääsy niiden työmarkkinoille; korostaa 
toissijaisuusperiaatteen merkitystä ja tarvetta tarjota asianmukaista tukea kaikilla 
tasoilla alkaen paikallisyhteisöstä;

2. suhtautuu torjuvasti EU:n tasolla, myös komissiossa, yleisesti käytettyyn ”haavoittuvien 
ryhmien” luokkaan, koska sillä pyritään hämärtämään hyvin erilaisten ihmisryhmien, 
kuten vammaisten, vanhusten ja tiettyjen etnisesti tai oikeudellisesti määriteltyjen 
ryhmien (erityisesti romanien ja maahanmuuttajien) välisiä rajoja, jotta voidaan edistää 
jälkimmäisiä koskevia politiikkatoimia sillä tekosyyllä, että autetaan vammaisia tai 
ikääntyneitä henkilöitä;

3. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi helpotettava sellaisten kaikkia palvelevaa 
suunnittelua koskevien normien ja ohjeiden hyväksymistä, joilla pyritään ympäristöjen, 
ohjelmien, palvelujen ja tuotteiden esteettömyyteen ja saavutettavuuteen;

4. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan aktiivisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
vammaisten henkilöiden syrjimättömyys, tarjotaan heille kohtuullisia mukautuksia ja 
varmistetaan, että he voivat käyttää oikeuksiaan;

5. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita, yksinkertaisia ja helposti 
saatavilla olevia menettelyjä vammaisuuden tunnustamiseksi; kannustaa jäsenvaltioita 
ottamaan vammaisten erityistarpeet huomioon kaikessa työllisyyspolitiikassaan;

6. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimintapolitiikkoja, joilla pyritään ehkäisemään 
vammaisuuteen perustuvia kiusaamistapauksia; kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
yhteistyössä työnantajien kanssa toimintatapoja, joilla estetään vammaisten henkilöiden 
verkkokiusaaminen työpaikalla;
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7. painottaa, että on varmistettava vammaisten henkilöiden aseman vastavuoroinen 
tunnustaminen jäsenvaltioissa;

8. kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan, että ne noudattaisivat sellaisten maiden 
esimerkkiä, jotka ovat jo tarjonneet kohtuullisen mukauttamisen vammaisille henkilöille 
työpaikalla; painottaa, kuinka tärkeää on tarjota koulutusta asioista, jotka liittyvät 
vammaisuuteen työpaikalla;

9. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan ja tukemaan työnantajia vammaisten henkilöiden 
rekrytoinnissa esimerkiksi perustamalla yksikön, jonka tehtävänä on valita ja seurata 
työhön parhaiten soveltuvia vammaisia hakijoita virallisen työvoimatoimiston 
avustuksella;

10. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan ja edistämään vammaisten henkilöiden koulutusta 
työmarkkinoille pääsyn helpottamiseksi; katsoo, että jäsenvaltiot voisivat tukea 
vammaisia työllistäviä järjestöjä, sillä tämäkin voisi auttaa lisäämään vammaisten 
henkilöiden työllistymismahdollisuuksia;

11. kehottaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä vammaisia henkilöitä edustavien 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan määritellä ja käynnistää asiaankuuluvia aloitteita, joilla 
pyritään vammaisten henkilöiden elinikäiseen oppimiseen ja taitojen kehittämiseen, 
digitaaliset taidot mukaan luettuina;

12. kannustetaan jäsenvaltioita järjestämään vammaisten henkilöiden osalta koulutusta 
työllistymisvalmentajille, työavustajille ja vammaisasioiden neuvonantajille;

13. kannustaa jäsenvaltioita edistämään laadukasta ammatillista koulutusta ja ottamaan 
käyttöön erilaisia työllistymismalleja, jotta vammaisten henkilöiden ja heidän 
työnantajiensa odotukset voidaan täyttää;

14. korostaa, että esteettömyys on sisällytettävä ennakkoedellytyksenä kaikkiin EU:n 
aloitteisiin, jotka koskevat uutta teknologiaa ja tutkimusta, ja että apuvälineteknologian 
saatavuus ja kohtuuhintaisuus on varmistettava;

15. painottaa omaishoitajien keskeistä roolia, sillä he usein täyttävät vammaisten 
henkilöiden hoito- ja avustustarpeet; korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan 
jäsenvaltioiden tason politiikkatoimia, joilla tarjotaan asianmukaista tukea 
perheenjäsenille ja tukihenkilöstölle;

16. kannustaa vammaisuutta koskevien tietojen keräämistä ja erittelyä vammaisuuden 
tyypin ja vammaisen henkilön iän sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
tason mukaan;

17. kannustaa jäsenvaltioita takaamaan vammaisten henkilöiden täyden liikkuvuuden myös 
poistamalla rakenteita koskevat esteet, joiden vuoksi vammaiset henkilöt eivät kykene 
liikkumaan vapaasti;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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