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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa vetoomusvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. toteaa, että työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta arvostaa suuresti 
vetoomusvaliokunnan roolia unionin kansalaisten ja parlamentin ja muiden EU:n 
toimielinten välisen yhteyden luojana;

B. ottaa huomioon, että noin yksi prosentti kaikista vetoomusvaliokunnan vuosittain 
vastaanottamista vetoomuksista liittyy erilaisiin vammaiskysymyksiin; ottaa huomioon, 
että sosiaalinen suojelu ja työhön liittyvät oikeudet, Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttö EU:n säädösten ja vammaisten henkilöiden oikeuksista 
tehdyn YK:n yleissopimuksen (vammaisyleissopimus) mukaisesti ja muut työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan toimivaltaan kuuluvat kysymykset ovat tavallisimpia 
vammaisten henkilöiden tasa-arvoa koskevia huolia parlamentin vastaanottamissa 
vetoomuksissa;

C. toteaa, että on yleisesti tunnustettua, että vammaiset henkilöt kohtaavat edelleen 
moninaisia esteitä ja syrjintää jokapäiväisessä elämässä eivätkä nauti lukuisissa EU:n ja 
YK:n asiakirjoissa vahvistetuista perusvapauksista ja -oikeuksista, joita ovat esimerkiksi 
vammaisaseman vastavuoroinen tunnustaminen jäsenvaltioissa, julkisen liikenteen 
saatavuus, rakennetun ympäristön esteettömyys, viittomakielten käyttö, yleissivistävän 
ja ammatillisen koulutuksen rahoitus ja yhdenvertainen pääsy siihen, mahdollisuus 
saada henkilökohtaista apua ja osallisuus yhteisössä;

D. ottaa huomioon, että vammaisten henkilöiden laitoshoidosta luopumiseen tarkoitettujen 
EU:n varojen väärinkäytöstä on esitetty useita vetoomuksia;

1. kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot noudattavat asiaankuuluvia EU:n ja 
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista kumpuavia velvoitteita, erityisesti 
vammaisyleissopimusta ja sitä valvovan komitean sopimusta koskevia 
yleiskommentteja sekä EU:n asiaankuuluvia säädöksiä ja rahoitussääntöjä, ja tukemaan 
jäsenvaltioita velvoitteiden noudattamisessa;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita yhdenmukaistamaan vammaisuuden määritelmän 
ja varmistamaan vammaisaseman vastavuoroisen tunnustamisen kaikissa 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan varmistaa vammaisten henkilöiden vapaa liikkuvuus sekä 
oikeus nauttia EU:n kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista;

3. on tyytyväinen, että eurooppalainen vammaiskortti on saatavilla vuoden 2023 loppuun 
mennessä osana vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa strategiaa 2021–2030;

4. pyytää jäsenvaltioita toteuttamaan kansallisia vammaisuutta käsitteleviä 
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään tietoa YK:n vammaisyleissopimuksesta ja EU:n 
vammaisstrategiasta 2021–2030, ja varmistamaan, että näihin asiakirjoihin kirjattuja 
sitoumuksia noudatetaan;
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5. kehottaa jäsenvaltioita panemaan viipymättä täytäntöön direktiivin (EU) 2019/882 
(esteettömyyssäädös), jotta voidaan tosiasiallisesti poistaa vammaisten työntekijöiden 
tiellä olevat esteet, sekä varmistamaan esteettömien palvelujen saatavuuden ja 
palvelujen tarjoamisen edellytysten soveltuvuuden;

6. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan vammaisten henkilöiden sosiaaliturvan 
asianmukaisen yhteensovittamisen muun muassa asetuksen (EY) N:o 883/2004 
meneillään olevan tarkistamisen avulla.


