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PERUSTELUT – YHTEENVETO TOSISEIKOISTA JA HAVAINNOISTA

Mahdollisuus käydä työssä on tuiki tärkeä osa elämäämme. Se on tärkeää inhimillisen 
kanssakäymisen kannalta ja jotta voimme hankkia onnellisen ja terveen elämän 
mahdollistavan toimeentulon, toteuttaa potentiaalimme ihmisenä ja osallistua yhteiskuntaan. 
Tästä huolimatta meiltä vammaisilta henkilöiltä evätään järjestelmällisesti ”oikeus tehdä 
työtä”1, jota on pyritty edistämään kirjaamalla se useisiin kansainvälisiin 
ihmisoikeusasiakirjoihin ja EU:n perusoikeuskirjaan, ja meidät suljetaan pois työmarkkinoilta. 
Eri puolilla Euroopan unionia työnantajat usein mieluummin maksavat sakkoa kuin 
työllistävät meitä.

Vammaisia henkilöitä koskevia virallisia tilastoja on niukasti, eikä niitä ole useimmiten 
eritelty vamman tyypin, rodun tai etnisen alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen tms. 
mukaan. Tietoa ei ole myöskään siitä, minkä tyyppisiin työpaikkoihin vammaiset henkilöt 
voivat päästä. Tämän verran silti tiedämme: vain 50,6 % vammaisista henkilöistä on 
työelämässä (48,3 % naisista ja 53,3 % miehistä), kun muusta väestöstä työssäkäyviä on 
74,8 %2. Viimeisimmät saatavilla olevat tilastot osoittavat, että vammaisista naisista vain 
20,7 % on kokopäivätyössä mutta vammaisista miehistä 28,6 %3. Näistä luvuista ei 
kuitenkaan käy ilmi, kuinka moni työskentelee avoimilla työmarkkinoilla, eikä niissä oteta 
huomioon laitoksissa asuvia vammaisia henkilöitä, jotka paljon pienemmällä 
todennäköisyydellä ovat työelämässä tai millään muullakaan tavalla yhteisössä mukana. 
Lisätietoja on jäljempänä.

On sanomattakin selvää, että työllisyys ei ole ainoa ala, jolla vammaisten henkilöiden syrjintä 
on laajalle levinnyttä. Se on kuitenkin ehdottomasti ala, jolla voidaan – yhtäläisten oikeuksien 
ja mahdollisuuksien turvaamisen kautta – saada aikaan merkittäviä muutoksia sekä 
vammaisten henkilöiden elämässä että koko yhteiskunnassa.

Yhteiskuntamme eivät ole homogeenisia. Meillä kaikilla on erilaisia identiteettejä, kykyjä, 
tietoja ja taitoja, ja Euroopan unionissa, joka ylpeilee asemallaan perusoikeuksien 
puolustamisen eturintamassa, olisi varmistettava yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys kaikille, 
myös vammaisille henkilöille, jotka myös ovat heterogeeninen ryhmä ihmisiä, joilla on useita 
rinnakkaisia identiteettejä ja erilaisia kykyjä.

Kaikista yhteisesti sovituista arvoista ja sopimuksista huolimatta vähemmistöjen, myös 
vammaisten henkilöiden, oikeudet jäävät edelleen laajasti ja järjestelmällisesti toteutumatta, 
olipa kyse koulutuksesta, oikeussuojan saatavuudesta, seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyvistä oikeuksista, oikeudesta elää itsenäisesti ja ilman väkivaltaa ja hyväksikäyttöä tai 
riittävästä elintasosta ja sosiaalisesta suojelusta. Kaikkien on jo aika ymmärtää, että meillä 
kaikilla on moninaisia/risteäviä identiteettejä ja että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ei ole 
palvelus, jota meidän pitää pyytää muilta, vaan ehdoton vähimmäisvaatimus, joka meidän on 
toisillemme turvattava. Olemme monimuotoinen yhteiskunta, ja moninaisuus on arvo ja 
vahvuus, joka auttaa meitä vastaamaan jatkuvasti muuttuviin paikallisiin ja globaaleihin 

1 Euroopan unionin perusoikeuskirjan 15 artikla.
2 EU SILC 2017
3 Tasa-arvoindeksi 2019
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haasteisiin. Me vammaiset henkilöt kaikkine kykyinemme ja taitoinemme olemme yksi tämän 
monimuotoisuuden lähteistä.

Yksi yleisimmistä oikeuksien loukkauksista, joita joudumme vammaisina henkilöinä 
kokemaan, on osallistumisen kieltäminen. Niinpä esittelijä on tätä mietintöä laatiessaan 
kuullut vammaisia henkilöitä ja heitä edustavia järjestöjä tämän vuoden kesä- ja heinäkuussa 
käydyissä keskusteluissa ja myös varsinaisen laadintaprosessin aikana elo- ja syyskuussa. 
Koska olemme vakaasti sitä mieltä, että paitsi mietinnön laatimisprosessin myös 
lopputuloksen olisi oltava helpommin vammaisten henkilöiden saavutettavissa, olemme 
lisänneet mietintöön selkokielisen osan. Kiitos sen laatimisesta kuuluu Aurelie Barangerille, 
Christian Takowille, Helen Portalille, Fanny Lamonille ja Soufiane El Amranille.

Esittelijä haluaa kiittää seuraavia kollegoita, jotka osallistuivat sidosryhmien kuulemisiin: 

 Aurelie Baranger ja Christian Takow Autism-Europe-yhdistyksestä 
 Claudia Rustige ja Klaus Meyer zu Brickwedde, Bundesarbeitsgemeinschaft 

Inklusionsfirmen -verkostosta 
 Lars Bosselmann ja Antoine Fobe Euroopan sokeain unionista (EBU) 
 Marine Uldry ja Haydn Hammersley Euroopan vammaisfoorumista (EDF) 
 Natasa Kokic ja Frank Sioen Euroopan itsenäisen elämän verkostosta (ENIL) 
 Mark Wheatley ja Jorge Crespo Garcia Kuurojen Euroopan unionista (EUD) 
 Helen Portal Inclusion Europe -järjestöstä 
 Renee Jopp ja Hildur Onnudottir International Federation for Spina Bifida and 

Hydrocephalus -järjestöstä
 Laura Marchetti, Marie Fallon Kund ja Jonas Bull Mental Health Europe -järjestöstä.

He ovat jakaneet tietojaan ja kokemuksiaan vammaisten henkilöiden kiireellisimmistä 
huolenaiheista ja haasteista ja yleisistä oikeuksien loukkauksista, tuoneet tietoomme hyviä 
käytäntöjä ja kestäviä politiikkatoimia sekä ehdottaneet muutoksia, joita he haluaisivat EU:n 
politiikkaan ja lainsäädäntöön, minkä tuloksena olemme saaneet selkeämmän kuvan 
käytännön työllisyyskysymyksistä ja voineet koota kattavamman luettelon vaatimuksista.

Esittelijä haluaa myös antaa kiitosta ja tunnustusta Equinet-verkoston edustajalle PhD Jone 
Elizondo Urrestarazulle, jolta on saatu arvokasta tietoa oikeudellisista näkökohdista ja 
välineistä, joilla voidaan torjua vammaisten henkilöiden EU:n jäsenvaltioissa kohtaamaa 
työhön liittyvää syrjintää, sekä kahdelle arvostetulle vammaisasioihin erikoistuneelle 
juristille, professori Delia Ferrille Irlannin kansallisesta Maynooth-yliopistosta ja professori 
Mark Priestleylle Leedsin yliopistosta, jotka ovat jakaneet asiantuntemustaan ja 
näkemyksiään vammaisten henkilöiden oikeuksien suojelusta. Lisäksi esittelijä haluaa kiittää 
Euroopan rasisminvastaista verkostoa (ENAR), Euroopan romaniväestön ruohonjuuritason 
organisaatioiden verkostoa (ERGO), ILGA-Europe-järjestöä ja paperittomia 
maahanmuuttajia koskevaa kansainvälistä yhteistyötä käsittelevää foorumia (PICUM) 
kirjallisista kannanotoista, joissa ne tuovat esiin risteävään syrjintään liittyviä kysymyksiä. 
Lopuksi esittelijä on kiitollinen mahdollisuudesta kuulla Euroopan unionin 
perusoikeusviraston asiantuntijoita yhdenvertaisuustietojen käytöstä ja keräämisestä.

Kaikki nämä kollegat olivat kanssamme samaa mieltä siitä, että mahdollisuus käydä työssä on 
tuiki tärkeä osa elämäämme. Kuten jotkut heistä totesivat: ”Mielekäs työ on ehdottomasti yksi 
selkeimmistä osallisuuden osoituksista. Se on hyväksi sekä työntekijälle että työtovereille, 
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jotka saavat todistaa aktiivista osallisuutta!”4 ”Koulutus ja työllisyys ovat itsenäisen elämän 
kannalta ratkaisevan tärkeitä.”5 ”Työpaikka ja työnteko tarkoittavat, että on yhteiskunnan 
täysivaltainen jäsen ja työtoveri eikä pelkkä etuuksien saaja. Ihmiset määrittelevät itsensä 
työn ja työelämään antamansa panoksen kautta.”6 ”Ihannemaailmassa työpaikka ja työnteko 
merkitsisivät voimaantumista, itsenäisyyttä ja täyttä osallisuutta yhteiskunnassa. Uskon, että 
juuri tähän meidän on pyrittävä.”7

Esittelijä toivoo, että lähitulevaisuudessa kykenemme näkemään osallistavien työpaikkojen ja 
osallistavassa yhteiskunnassa elämisen hyödyt ja että toteutamme yhdessä EU:n virallisen 
tunnuslauseen ”Moninaisuudessaan yhtenäinen”. Tie on kuitenkin vielä pitkä. Toivomme 
teidän kaikkien auttavan tämän tavoitteen saavuttamisessa.

 Selkokielinen versio

Tämä on Euroopan parlamentin mietintö.
Euroopan parlamentti on paikka, jossa tehdään tärkeitä Euroopan unionin 
päätöksiä.

Euroopan unioni on 27 maan ryhmä.
Sitä kutsutaan EU:ksi.
EU-maat ovat liittyneet yhteen ollakseen poliittisesti ja taloudellisesti 
vahvempia.

EU toimii ja antaa lakeja asioissa, jotka ovat tärkeitä EU-maiden kansalaisille.

Tässä mietinnössä puhutaan vammaisten henkilöiden työssäkäymisestä.

Euroopan unionissa liian monilla vammaisilla henkilöillä ei ole työpaikkaa.
Koska he ovat vammaisia, heitä kohdellaan huonommin kuin muita.
Tämä on syrjintää.

Sen vuoksi he eivät voi olla osa yhteisöä.
Sen vuoksi he ovat köyhempiä.
Sen vuoksi he eivät voi näyttää, että he ovat eteviä ja lahjakkaita.

Liian monilla vammaisilla henkilöillä on vain suojatyöpaikka.
Suojatyöpaikka on paikka, jossa vammaiset henkilöt käyvät töissä muista 
erillään. 

4 Lars Bosselmann, EBU
5 Senada Halilcevic, Inclusion Europe
6 Claudia Rustige, Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen
7 Marine Uldry, EDF

https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/
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Siellä heillä ei ole työtovereita, jotka eivät ole vammaisia.
He saavat myös pienempää palkkaa ja heillä on vähemmän oikeuksia kuin 
henkilöillä, jotka eivät ole vammaisia.

Vammaisten naisten ongelmat ovat tätäkin suurempia.
Heidän on vaikeampi löytää työtä kuin vammaisten miesten.
He saavat pienempää palkkaa kuin vammaiset miehet. 

He kokevat usein seksuaalista ahdistelua ja hyväksikäyttöä.
Seksuaalinen ahdistelu on sitä, että pakottaa toisen ihmisen puhumaan seksiin 
liittyvistä asioista tai ehdottelee seksuaalisia asioita. 
Hyväksikäyttö tarkoittaa, että joku kohtelee sinua huonosti. 

Vammaisen henkilön voi olla vaikea löytää ja pitää työpaikka, jos hän ei ole 
valkoihoinen tai jos hän edustaa eri kulttuuria kuin enemmistö. 
Esimerkiksi vammainen romani on usein köyhempi kuin muut vammaiset 
henkilöt. 

Myös seksuaalivähemmistöön kuuluvia vammaisia syrjitään enemmän.
Heidän voi olla vielä vaikeampi löytää työtä, ja heitä voidaan kohdella huonosti 
työssä. 

Haluamme, että nämä asiat muuttuvat.
Vammaiset henkilöt ovat auttaneet meitä laatimaan tämän mietinnön.
Me vaadimme, että Euroopassa tehdään paljon muutoksia. 

Näiden asioiden pitää muuttua: 

Haluamme Euroopan unioniin vammaiskiintiön. 
Se tarkoittaa, että yrityksessä pitää olla töissä vähintään tietty määrä vammaisia 
henkilöitä. 
Kaikkien suurten yritysten on siis palkattava vammaisia henkilöitä. 

Haluamme, että yritykset tekevät heitä varten kohtuullisia mukautuksia. 
Se tarkoittaa, että yrityksen on tehtävä muutoksia, jotta vammaiset henkilöt 
voivat työskennellä siellä.

Haluamme, että vammaisia henkilöitä autetaan löytämään hyvä työpaikka. 
Haluamme, että vammaisia henkilöitä autetaan tekemään työnsä hyvin. 
Haluamme, että vammaisten työntekijöiden tukihenkilöt pysyvät heidän 
kanssaan niin kauan kuin he tarvitsevat apua.

Haluamme, että vammaiset eivät menetä etuuksiaan, jos he menevät töihin.
Vammaissetuudet ovat rahaa, jonka vammainen saa valtiolta vammansa vuoksi. 
Haluamme, että vammaisille maksetaan samasta työstä sama palkka kuin 
muillekin työntekijöille. 
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Haluamme, että vammaisten henkilöt voivat tuntea olonsa turvalliseksi 
työpaikalla.

Haluamme yhteiskunnan, jossa vammaiset henkilöt ovat tarpeellisia.
Se tarkoittaisi, että me tunnustamme, että he ovat eteviä ja lahjakkaita.
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VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISYYSTILANNE
LUKUINA

Osoittaakseen vammaisten henkilöiden eriarvoisuuden ja syrjinnän vakavat vaikutukset 
työmarkkinoilla esittelijä haluaa kiinnittää huomiota viimeisimpiin saatavilla oleviin 
selvityksiin ja tutkimustuloksiin, joista käy ilmi myös tämän ryhmän sisäinen heterogeenisyys 
ja moninaisuus: 

Vammaisten henkilöiden työttömyysaste (17,1 %) on lähes kaksinkertainen koko väestöön 
verrattuna (10,2 %)8, ja vammaisten henkilöiden työttömyys kestää pidempään kuin muiden, 
koulutustaustasta riippumatta.

Vammaisten nuorten (16–24-vuotiaiden) työttömyysaste on korkein: heistä 24,9 % on 
työttömiä, kun koko väestön työttömyysaste on 16,6 %. Tämä liittyy erottamattomasti 
koulutusmahdollisuuksiin9.

Vammaiset naiset, joita on 16 % kaikista naisista ja 60 % kaikista vammaisista henkilöistä 
EU:ssa, kohtaavat edelleen moniperusteista ja risteävää syrjintää kaikilla elämänaloilla. 
Vammaisista naisista vain 20,7 % on kokopäivätyössä mutta vammaisista miehistä 28,6 %10. 
Vammaisista naisista on työvoiman ulkopuolella yli kaksi kolmasosaa työikäisten (16–64-
vuotiaiden) naisten kokonaisväestöstä.

Euroopassa on yli 30 miljoonaa sokeaa tai heikkonäköistä henkilöä. Heidän keskimääräinen 
työttömyysasteensa on 75 % – naisten tapauksessa vieläkin korkeampi – joten heidän osanaan 
on sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys11.

EU:ssa on noin miljoona kuuroa viittomakielen käyttäjää ja 51 miljoonaa huonokuuloista 
ihmistä, joista monet ovat myös viittomakielen käyttäjiä12. Heidän työttömyydestään ei ole 
riittävästi tietoa eikä tutkimuksia.

EU:ssa on noin seitsemän miljoonaa kehitysvammaista henkilöä, joiden työllisyysaste on 
huomattavan alhainen13.

Arvioiden mukaan eri puolilla Eurooppaa vain noin 10 % autismin kirjoon kuuluvista 
henkilöistä on työelämässä, pääasiassa osa-aikaisissa ja matalapalkkaisissa töissä, matalan 
vaatimustason tehtävissä tai suojatyössä14.

Vammaisista naisista 29,5 % ja vammaisista miehistä 27,5 %15 on EU:ssa köyhyys- ja 
syrjäytymisvaarassa, kun vastaava osuus koko väestöstä on 22,4 %. Vammaiset henkilöt 
kärsivät muita todennäköisemmin työssäkäyvien köyhyydestä (11 % vs. 9,1 %)16, mikä 
johtuu vammasta aiheutuvista lisäkustannuksista, kuten terveydenhoidosta, logistisesta tuesta 

8 EU SILC 2017
9 ANED 2019
10 Tasa-arvoindeksi 2019
11 http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf 
12 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_FI.html#def_1_15 
13 Inclusion Europe
14 https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf 
15 EU-SILC 2018
16 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf 

http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_FI.html#def_1_15
https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf
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ja avustajapalveluista, sekä siitä, että he ansaitsevat vähemmän kuin kollegansa vastaavassa 
tehtävässä, että heillä on heikommat mahdollisuudet saada ylennys17 ja että he menettävät 
työkyvyttömyysetuutensa mennessään töihin. Köyhyysriski on suurempi niillä, joiden 
vammat ovat vakavampia.

Suhteettoman suuri määrä vammaisia on asunnottomia18, ja vammaiset henkilöt ovat 
suuremmassa vaarassa joutua asunnottomaksi19.

Risteävän syrjinnän kumulatiivisten vaikutusten vuoksi vammaiset romanit oletettavasti 
kohtaavat enemmän esteitä, enemmän työttömyyttä ja syvempää köyhyyttä ja heillä on 
huonommat mahdollisuudet saada koulutusta ja palveluja kuin muilla kuin romaneilla, jotka 
eivät ole vammaisia20.

Vammaiset hlbti-henkilöt kohtaavat lisäesteitä työelämässä: heistä 16 % ilmoittaa, että he 
eivät saa töitä tai ylennystä identiteettinsä vuoksi, kun vastaava osuus muiden hlbti-
henkilöiden keskuudessa on 10 %. Joka neljäs vammainen hlbti-henkilö on joutunut 
kokemaan loukkaavaa kielenkäyttöä, kiusaamista ja hyväksikäyttöä, ja hänen seksuaalinen 
suuntautumisensa on paljastettu ilman hänen suostumustaan21.

Tuore EU:n laajuinen vammaisten henkilöiden keskuudessa toteutettu tutkimus osoittaa, että 
96 % heistä pitää avoimille työmarkkinoille pääsyä riittämättömänä tai katsoo sen olevan 
parannusten tarpeessa, vain 10 % heistä pitää nykyistä lainsäädäntöä riittävänä vammaisten 
henkilöiden suojelemiseksi syrjinnältä avoimilla työmarkkinoilla, ja 18 % heistä ei tiennyt 
maassaan olevan lainsäädäntöä, joka suojaisi heitä syrjinnältä22.

17 https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-107-the-disability-pay-gap.pdf
18 https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf 
19 https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-
policy-and-practice%E2%80%8B 
20 https://www.ecmi.de/publications/studies/8-not-even-in-the-margins-where-are-roma-with-disabilities 
21 https://www.stonewall.org.uk/system/files/lgbt_in_britain_work_report.pdf 
22 Tutkimuksen teki ENIL.

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-107-the-disability-pay-gap.pdf
https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf
https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-practice%E2%80%8B
https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-practice%E2%80%8B
https://www.ecmi.de/publications/studies/8-not-even-in-the-margins-where-are-roma-with-disabilities
https://www.stonewall.org.uk/system/files/lgbt_in_britain_work_report.pdf
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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun 
neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpanosta vammaisyleissopimuksen valossa
(2020/2086(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU), Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen vammaisten henkilöiden 
oikeuksista (vammaisyleissopimus) ja sen voimaantulon Euroopan unionissa 
21. tammikuuta 2011 vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 26. marraskuuta 
2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/48/EY mukaisesti,

– ottaa huomioon YK:n vammaisyleissopimuksen komitean yleiskommentit sopimuksen 
täytäntöönpanosta, erityisesti 22. toukokuuta 2014 annetun yleiskommentin nro 2 
(2014) esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, 26. elokuuta 2016 annetun 
yleiskommentin nro 3 (2016) vammaisista naisista ja tytöistä, 27. lokakuuta 2017 
annetun yleiskommentin nro 5 (2017) itsenäisestä elämisestä ja osallisuudesta 
yhteisössä sekä 26. huhtikuuta 2018 annetun yleiskommentin nro 6 (2018) tasa-arvosta 
ja syrjimättömyydestä,

– ottaa huomioon YK:n vammaisyleissopimuksen komitean 2. lokakuuta 2015 antamat 
loppupäätelmät Euroopan unionin ensimmäisestä raportista,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 ja siihen 
sisältyvät kestävän kehityksen tavoitteet,

– ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus),

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin,

– ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevan Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteen,

– ottaa huomioon 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 
yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 
(työsyrjintädirektiivi),
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– ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY rodusta 
tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai 
vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta 
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
(COM(2008)0426) sekä 2. huhtikuuta 2009 vahvistetun Euroopan parlamentin kannan 
kyseisestä ehdotuksesta1,

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja 
mobiilisovellusten saavutettavuudesta,

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2019/882 tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista,

– ottaa huomioon asetukset, joissa vahvistetaan säännöt monivuotisen rahoituskehyksen 
mukaisille EU:n rahoitusohjelmille, erityisesti Euroopan sosiaalirahastolle (ESR), 
nuorisotyöllisyysaloitteelle, Euroopan aluekehitysrahastolle (EAKR), Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle (maaseuturahasto), Erasmus-ohjelmalle ja 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle (JTF), jotka tarjoavat EU:n rahoitustukea 
vammaisten henkilöiden tilanteen parantamiseksi,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
vammaisstrategia 2010–2020: Uudistettu sitoutuminen esteettömään Eurooppaan” 
(COM(2010)0636), jäljempänä ’vammaisstrategia’,

– ottaa huomioon 2. helmikuuta 2017 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
Euroopan vammaisstrategian 2010–2020 täytäntöönpanosta (SWD(2017)0029),

– ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2018 annetun komission suosituksen tasa-arvoelimiä 
koskevista normeista2,

– ottaa huomioon komission vuonna 2013 käynnistämän EU:n vammaiskorttia koskevan 
pilottihankkeen,

– ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman kehitysvammaisten 
henkilöiden ja heidän perheidensä oikeuksista covid-19-kriisissä3,

– ottaa huomioon 18. kesäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan 
vammaisstrategiasta vuoden 2020 jälkeen4,

– ottaa huomioon 11. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman vammaisten naisten 
tilanteesta5,

1 EUVL C 137 E, 27.5.2010, s. 68.
2 EUVL L 167, 4.7.2018, s. 28.
3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0183.
4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0156.
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0484.
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– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan 
vammaisstrategian täytäntöönpanosta6, 

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (vammaisyleissopimus) 
täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota vammaisten henkilöiden oikeuksia 
käsittelevän YK:n komitean päätelmiin7,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2015 antamansa päätöslauselman vammaisten 
henkilöiden oikeuksia käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien komitean hyväksymästä 
Euroopan unionin ensimmäiseen kertomukseen liittyvästä asialuettelosta8,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman vammaisten 
liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–20209,

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman työmarkkinoilta 
syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämiseksi10,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 1988 antamansa päätöslauselman kuurojen 
viittomakielistä11, 18. marraskuuta 1998 antamansa päätöslauselman viittomakielistä12 
ja 23. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman viittomakielistä ja koulutetuista 
viittomakielen tulkeista13,

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi14,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien 
tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 201715,

– ottaa huomioon 15. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun 
neuvoston direktiivin 2000/78/EY (”työsyrjintädirektiivi”) soveltamisesta16,

– ottaa huomioon politiikkayksikkö A:n asiaa koskevat tutkimukset, erityisesti vuonna 
2017 tehdyn tutkimuksen vammaisten naisten syrjinnästä ja työhön pääsystä 
”Discrimination and Access to Employment for Female Workers with Disabilities” ja 
vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen kohtuullisesta mukauttamisesta ja suojatyökeskuksista 
”Reasonable Accommodation and Sheltered Workshop for People with Disabilities: 
Cost and Returns of Investments”,

6 EUVL C 356, 4.10.2018, s. 110.
7 EUVL C 101, 16.3.2018, s. 138.
8 EUVL C 353, 27.9.2016, s. 41.
9 EUVL C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
10 EUVL C 212 E 5.8.2010, s. 23.
11 EYVL C 187, 18.7.1988, s. 236.
12 EYVL C 379, 7.12.1998, s. 66.
13 EUVL C 224, 27.6.2018, s. 68.
14 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.
15 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0032.
16 EUVL C 204, 13.6.2018, s. 179.
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– ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun asiaa koskevat tutkimukset ja 
erityisesti vuonna 2016 tehdyt Euroopan tason täytäntöönpanon arvioinnit vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanosta EU:ssa ja 
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisista EU:n 
julkishallinnon velvoitteista,

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen kasvavan oikeuskäytännön 
direktiivin 2000/78/EY tulkinnasta,

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomukset 2018 ja 2019,

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen strategiset tutkimukset siitä, miten 
komissio varmistaa vammaisten henkilöiden pääsyn verkkosivuilleen (OI/6/2017/EA) ja 
miten komissio kohtelee vammaisia henkilöitä EU:n henkilöstön yhteisen 
sairausvakuutusjärjestelmän nojalla (OI/4/2016/EA), sekä päätöksen yhteisenä 
tutkimuksena käsitellyistä asioista 1337/2017/EA ja 1338/2017/EA, jotka koskivat 
Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) EU:n virkamiesten 
rekrytoimiseksi järjestämien valintamenettelyjen esteettömyyttä näkövammaisille,

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen oma-aloitteisen tutkimuksen 
perusoikeuksien kunnioittamisesta EU:n koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa 
(OI/8/2014/AN),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ”Vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskeva EU:n agenda 2020–2030”,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston aihekohtaiset raportit, myös 
tiedotteet koronaviruspandemiasta,

– ottaa huomioon syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta käsittelevän EU:n 
korkean tason ryhmän yhdenvertaisuustietoja käsittelevän alaryhmän koostamat 
käytännöt ja ohjeet yhdenvertaisuustietojen keräämisen ja käytön parantamisesta 
(yhdenvertaisuustietoja koskevat ohjeet),

– ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin laatiman tasa-arvoindeksin,

– ottaa huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet,

– ottaa huomioon vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen raportit ja suositukset, joita 
ovat esittäneet Autism Europe, Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen, Euroopan 
sokeain unioni, Euroopan vammaisfoorumin, Euroopan itsenäisen elämän verkoston, 
Kuurojen Euroopan unioni, Inclusion Europe ja International Federation for Spina 
Bifida and Hydrocephalus ja Mental Health Europe, sekä Equinet-verkoston ja 
vammaisten henkilöiden oikeuksiin erikoistuneiden tutkijoiden raportit ja suositukset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan sekä valiokunta-aloitteisten mietintöjen 
laatimista koskevasta lupamenettelystä 12. joulukuuta 2002 tehdyn 
puheenjohtajakokouksen päätöksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja liitteen 3,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan lausunnot,
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– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0000/2020),

A. toteaa, että vammaisilta henkilöiltä evätään oikeus tehdä työtä yhdenvertaisina muiden 
kanssa;

B. toteaa, että vammaisiin henkilöihin kohdistuu risteävää syrjintää, kun heitä 
vammaisuutensa lisäksi syrjitään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, iän, uskonnon 
tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, maahanmuuttaja-aseman tai 
sosioekonomisen taustan perusteella;

C. toteaa, että vammaisyleissopimus sitoo EU:ta, sen toimielimiä ja jäsenvaltioita, joilla on 
suora velvoite panna se täysimääräisesti täytäntöön;

D. toteaa, että vammaisyleissopimus torjuu vammaisuuden lääketieteellisen mallin ja tukee 
sen sijaan vammaisuuden ihmisoikeusmallia; toteaa, että vammaisyleissopimuksessa 
vaaditaan osallistavaa yhdenvertaisuutta vammaisille henkilöille;

E. toteaa, että kohtuullisessa mukauttamisessa keskitytään yksilön erityistarpeisiin, kun 
taas positiivista erityiskohtelua sovelletaan kokonaiseen ihmisryhmään, johon voi 
kohdistua syrjintää; katsoo, että molempia tarvitaan varmistamaan, että vammaiset 
henkilöt voivat käyttää yhdenvertaisesti oikeuttaan työhön; huomauttaa, että EU:lla ei 
ole selkeitä suuntaviivoja kohtuulliselle mukauttamiselle;

F. huomauttaa, että työsyrjintädirektiivi, jäljempänä ’direktiivi’, on vain osittain YK:n 
vammaisyleissopimuksen mukainen, koska siinä ei hyväksytä vammaisuuden 
ihmisoikeusmallia eikä käsitellä risteävää syrjintää, sillä ei velvoiteta jäsenvaltioita 
toteuttamaan positiivisia erityistoimia, se ei ulotu kaikille elämänaloille eikä koske 
vapaata liikkuvuutta, siinä ei edellytetä riippumattomia seurantamekanismeja, ei säädetä 
vammaisten henkilöiden järjestelmällisestä osallistumisesta direktiivin seurantaan eikä 
velvoiteta keräämään eriteltyjä tietoja;

G. huomauttaa, että direktiivissä ei aseteta jäsenvaltioille oikeudellista velvoitetta nimetä 
tasa-arvoelin torjumaan vammaisuuteen perustuvaa syrjintää;

H. toteaa, ettei vammaisuudesta ole virallisia eriteltyjä tilastotietoja;

I. toteaa, että vammaisista henkilöistä on työelämässä vain 50,6 prosenttia mutta muusta 
väestöstä 74,8 prosenttia17; toteaa, että näihin tilastoihin ei ole sisällytetty vammaisia 
henkilöitä, jotka asuvat laitoksissa tai joita pidetään työhön kykenemättöminä18; toteaa, 
että näistä luvuista eivät käy ilmi työsuhteen laji, laatu ja työehdot; toteaa, että 
vammaiset henkilöt ovat monimuotoinen ryhmä ja että heihin kohdistuu usein risteävää 
syrjintää, jonka kumulatiivisilla vaikutukset heijastuvat konkreettisesti työllisyyteen;

J. panee merkille, että useissa jäsenvaltioissa vammaiset henkilöt työskentelevät 
pääasiassa suojatyökeskuksissa eli erillisessä ympäristössä, jossa heillä ei usein ole 

17 EU:n tulo- ja elinolotilastot (EU-SILC) 2017.
18 Katso edellinen alaviite.
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työntekijän asemaa, työntekijän perusoikeuksia tai taattua vähimmäispalkkaa, mikä on 
vammaisyleissopimuksen vastaista;

K. panee merkille, että EU:ssa vammaisista naisista 29,5 prosenttia ja miehistä 
27,5 prosenttia19 on köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa; panee merkille, että vammaiset 
henkilöt kärsivät muita todennäköisemmin työssäkäyvien köyhyydestä (11 prosenttia 
vs. 9,1 prosenttia), mikä johtuu vammasta aiheutuvista lisäkustannuksista sekä siitä, että 
he menettävät työkyvyttömyysetuutensa mennessään töihin, että he ansaitsevat 
vähemmän kuin kollegansa vastaavassa tehtävässä ja että heillä on heikommat 
mahdollisuudet saada ylennys;

L. toteaa, että työpaikkahäirintä haittaa työllistymistä ja erityisesti vammaisten naisten 
työllistymistä;

M. toteaa, että työhön liittyvä vammaisten henkilöiden syrjintä on kytköksissä osallistavan 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen puutteeseen, syrjintään asumisessa ja 
terveyspalveluissa ja esteettömyysongelmiin;

N. katsoo, että työpaikan ja liikenne- ja tukipalvelujen esteettömyys on olennaisen tärkeää, 
jotta vammaiset henkilöt voivat nauttia oikeudestaan työhön;

O. katsoo, että vammaisuuden erilaiset määritelmät, jäsenvaltioissa sovellettavat erilaiset 
vammaisuuden arviointi- ja luokitusmenetelmät sekä vammaisaseman vastavuoroisen 
tunnustamisen puute estävät vammaisten henkilöiden vapaan liikkuvuuden EU:ssa;

1. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita uusimaan sitoumuksensa toteuttaa 
vammaisten henkilöiden osallistava yhdenvertaisuus, panemaan 
vammaisyleissopimuksen täysimääräisesti täytäntöön ja tehostamaan pyrkimyksiään 
luoda osallistavat, esteettömät ja syrjimättömät EU:n työmarkkinat vammaisille 
henkilöille ja kaikille muillekin;

Osallisuutta edistävä ja esteetön työpaikka

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään kaikkia palvelevaa suunnittelua 
koskevat normit ja ohjeet ympäristöjen, ohjelmien, palvelujen ja tuotteiden 
esteettömyydestä;

3. kehottaa jäsenvaltioita turvaamaan kohtuulliset mukautukset työpaikalla ja tarjoamaan 
työnantajille ja vammaisille henkilöille asianmukaista koulutusta esteettömässä 
muodossa; kehottaa komissiota laatimaan selkeät kohtuullista mukauttamista koskevat 
EU:n suuntaviivat, joissa esitetään yksityiskohtaisesti erityisjärjestelyjen käytännön 
toteuttaminen yksilön tarpeiden mukaisesti, jotta direktiivin 5 artikla voidaan saattaa 
tehokkaasti osaksi kansallista lainsäädäntöä; kehottaa komissiota käynnistämään tarpeen 
mukaan rikkomusmenettelyjä;

4. kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan työyhteisöjen monimuotoisuutta koskevia pakollisia 
kiintiöitä ja määräämään sääntöjen noudattamatta jättämisestä seuraamuksia, myös 
sakkoja, joista kertyvät varat on sijoitettava osallistaviin vammaisten henkilöiden 
koulutus- ja työllisyysohjelmiin; kehottaa jäsenvaltioita myös panemaan täytäntöön 

19 EU:n tulo- ja elinolotilastot (EU-SILC) 2018.
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pakolliset vuosittaiset monimuotoisuussuunnitelmat, joihin sisältyy tavoitteita ja 
määräaikaisarviointeja, ja tukemaan työnantajia vammaisten henkilöiden rekrytoinnissa 
esimerkiksi laatimalla vapaaehtoisuuteen perustuvan vammaisten hakijoiden luettelon, 
josta voidaan palkata ehdokkaita; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan koulutusta 
sovellettavista säännöistä;

5. kehottaa EU:n toimielimiä näyttämään esimerkkiä asettamalla 
monimuotoisuuskiintiöitä, kehittämällä sisäisiä suuntaviivoja kohtuulliselle 
mukauttamiselle, varmistamalla esteettömyyden palvelukseenottoprosessissa ja 
työpaikoilla sekä palkkaamalla vammaisia henkilöitä kaiken tasoisiin tehtäviin; kehottaa 
jäsenvaltioita tekemään saman julkishallinnossaan;

6. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään kestävää ja osallistavaa työllisyyspolitiikkaa, 
käyttämään verokannustimia ja muita taloudellisia toimenpiteitä vammaisia henkilöitä 
palkkaavien yritysten tukemiseksi, tukemaan osallistavia yrityksiä julkisten hankintojen 
kautta ja auttamaan yrityksiä, jotka toteuttavat kohdennettuja positiivisia erityistoimia 
moniperusteisten haittojen torjumiseksi;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan kiireellisesti käyttöön toimenpiteitä, 
joissa arvioidaan työelämän keskeisiä tulevia suuntauksia vammaisuuden näkökulmasta 
ja vammaisten henkilöiden myötävaikutuksella, sekä määrittämään ja käynnistämään 
asiaankuuluvia osallistavia aloitteita, joilla tuetaan elinikäistä oppimista ja vammaisten 
henkilöiden taitojen kehittämistä varhaisesta iästä alkaen;

8. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään julkisten työvoimapalvelujen mahdollisuuksia luoda 
osallistavien yritysten verkosto, laatia vapaaehtoinen luettelo vammaisista 
työnhakijoista ja palkata työhönvalmentajia, jotka arvioivat vammaisen henkilön 
yksilölliset tarpeet ja tukevat heitä, sekä työavustajia, jotka auttavat vammaisia 
henkilöitä tekemään työtä avoimilla työmarkkinoilla;

9. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan vammaisten henkilöiden myötävaikutuksella korkea-
asteen opiskelijoiden koulutusta, joka koskee kaikkia palvelevaa suunnittelua, 
kohtuullista mukauttamista ja työyhteisöjen monimuotoisuutta, sekä edistämään 
työhönvalmentajien, työavustajien ja monimuotoisuusneuvojien koulutusta, jossa on 
painotettava eri vammojen erityispiirteitä;

10. kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan, kehittävätkö suojatyökeskukset tehokkaasti 
vammaisten henkilöiden taitoja, jotta nämä voivat työllistyä avoimilla työmarkkinoilla, 
ja varmistamaan, että suojatyökeskusten on noudatettava sosiaaliturvaa, 
vähimmäispalkkaa ja syrjimättömyyttä koskevia säännöksiä, sekä sulkemaan ne 
vähitellen; kehottaa komissiota valvomaan tätä prosessia;

Syrjimätön työpaikka

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään esteettömissä muodoissa ja 
viittomakielillä kampanjoita, joilla lisätään tietoisuutta vammaisten henkilöiden 
panoksesta yhteiskuntaan, jotta voidaan poistaa nykyisiä vammaisuuteen liittyviä 
stigmoja ja ennakkoluuloja sekä torjua häirintää ja hyväksikäyttöä;

12. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan aktiivisia toimia, joilla taataan syrjimättömyys 
kaikille, tarjotaan kohtuullisia mukautuksia työn kaikissa vaiheissa ja varmistetaan, että 
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vammaiset henkilöt voivat käyttää työelämä- ja ammattiyhdistysoikeuksiaan 
yhdenvertaisesti ja että heitä suojellaan väkivallalta ja häirinnältä, seksuaalinen häirintä 
mukaan lukien; kehottaa EU:n toimielimiä ryhtymään samoihin toimiin;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan olemassa oleviin sukupuolesta, 
vammaisuudesta ja etnisestä alkuperästä johtuviin palkkaeroihin ja torjumaan 
palkkasyrjintää ja työssäkäyvien köyhyysriskiä niiden työntekijöiden keskuudessa, jotka 
kohtaavat risteävää syrjintää;

14. kehottaa jäsenvaltioita olemaan epäämättä vammaisilta henkilöiltä 
työkyvyttömyysetuuksia, jotka kattavat heidän vammaisuudestaan aiheutuvat 
lisäkustannukset, heidän tullessaan työmarkkinoille tai ylittäessään tietyn tulorajan;

15. kehottaa komissiota ehdottamaan sitovaa lainsäädäntöä tasa-arvoelimiä koskevista 
normeista, jotta niille voidaan antaa vahvemmat valtuudet turvata vammaisten 
henkilöiden yhdenvertainen kohtelu;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita yhdenmukaistamaan vammaisuuden määritelmän 
ja varmistamaan vammaisaseman vastavuoroisen tunnustamisen kaikissa 
jäsenvaltioissa, jotta varmistetaan vammaisten henkilöiden vapaa liikkuvuus ja heidän 
EU:n kansalaisuuteen liittyvien oikeuksiensa toteutuminen;

17. kehottaa komissiota ulottamaan EU:n vammaiskortin käytön kaikkiin jäsenvaltioihin ja 
laajentamaan sen soveltamisalaa niin, että sen avulla voi saada vammaisuutensa 
tunnustettua ja päästä osalliseksi palveluista kaikkialla EU:ssa;

Kohdennetut lisätoimet ja vammaisten henkilöiden oikeuksien valtavirtaistaminen

18. kehottaa komissiota kiinnittämään vuoden 2020 jälkeisessä EU:n vammaisstrategiassa 
erityistä huomiota työllisyyteen, kattamaan kaikki vammaisyleissopimuksen 
määräykset, asettamaan sitovia tavoitteita, jotka liittyvät työpaikkojen 
monimuotoisuuteen, puuttumaan risteävään syrjintään ja seuraamaan strategian 
tehokkuutta yhdessä vammaisten henkilöiden kanssa; kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, joilla puututaan covid-19-strategiaan liittyviin vammaisten henkilöiden 
kohtaamiin haasteisiin ja heidän oikeuksiensa loukkauksiin;

19. kehottaa keräämään sellaista EU:n laajuista ihmisoikeusperustaista vammaisuuteen 
liittyvää tietoa, joka on eritelty sukupuolen, iän, vammaisuuden tyypin, rodun tai etnisen 
alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen tms. mukaan ja johon sisällytetään myös ne 
vammaiset henkilöt, jotka on tähän asti jätetty pois tilastoista;

20. kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita käynnistämään tiiviin yhteistyön 
vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen kanssa ja varmistamaan heidän 
ja niiden esteettömän ja mielekkään osallistumisen asiaankuuluvan lainsäädännön ja 
ohjelmien, myös yleisten ohjelmien, kaikissa vaiheissa;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan vammaisten henkilöiden oikeudet 
johdonmukaisesti huomioon kaikissa työllisyyttä koskevissa ehdotuksissa;
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22. kehottaa komissiota, erityisesti tasa-arvotyöryhmää, ja jäsenvaltioita valtavirtaistamaan 
järjestelmällisesti vammaisten henkilöiden oikeudet kiinnittäen erityistä huomiota 
risteävää syrjintä kohtaaviin henkilöihin;

23. kehottaa neuvostoa hyväksymään horisontaalisen syrjinnän vastaisen 
direktiiviehdotuksen, jotta vammaisten henkilöiden oikeudet suojattaisiin myös muualla 
kuin työelämässä;

24. kehottaa komissiota takaamaan, että EU:n rahoituksessa noudatetaan EU:n antamia ja 
kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja eikä tueta mitään toimenpiteitä ja ohjelmia, jotka 
edistävät segregaatiota, ja takaamaan, että EU:n rahoittamat toimet saavuttavat 
vammaiset henkilöt ja varmistavat heidän aktiivisen osallistumisensa;

°

° °

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


