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EHDOTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että vammaiset naiset ja tytöt joutuvat kohtaamaan useita syrjinnän 

ulottuvuuksia päivittäisessä elämässään; toteaa, että syrjintä voi olla monen muotoista – 

fyysistä, tunne-elämään liittyvää, seksuaalista tai taloudellista – ja siihen voi kuulua 

esimerkiksi parisuhdeväkivaltaa, hoitajien heihin kohdistamaa väkivaltaa, seksuaalista 

väkivaltaa ja institutionaalista väkivaltaa; 

1. toteaa, että noin 80 miljoonalla unionin kansalaisella lasketaan olevan vammaisuus ja 

että näillä kansalaisilla tulisi olla yksiselitteinen esteetön pääsy kaikkiin Euroopan 

unionin tarjoamiin palveluihin ja oikeuksiin; 

2. jakaa YK:n CRPD-komitean vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa YK:n 

yleissopimuksessa ilmaiseman huolen siitä, että Euroopan unionilla ei ole selkeää 

strategiaa yleissopimuksen täytäntöön panemiseksi; 

3. kehottaa komissiota tarkistamaan Euroopan vammaisstrategiaa 2010–2020, jotta 

voidaan panna täysimääräisesti täytäntöön vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva 

YK:n yleissopimus YK:n CRPD-komitean 2. lokakuuta 2015 antamien päätelmien 

mukaisesti siten, että siihen kuuluu aikataulu ja tarkkaan määritellyt indikaattorit; 

4. pitää valitettavina syrjintää ja syrjäytymistä, joista vammaiset henkilöt edelleen 

kärsivät; kehottaa lisäksi komissiota maksimoimaan unionin vammaisstrategian 2010–

2020 sekä kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen ja 

lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen määräysten synergian, jotta voidaan 

varmistaa, että tunnustetuista oikeuksista voidaan konkreettisesti nauttia ja että ne 

voivat aidosti toteutua, muun muassa yhdenmukaistamalla lainsäädäntöpuitteita ja 

panemalla ne täytäntöön sekä toteuttamalla kulttuurillisia ja poliittisia toimia; 

5. korostaa, että uuteen Euroopan vammaisstrategiaan on sisällytettävä selkeä 

sukupuolinäkökulma, jossa otetaan huomioon naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan perheväkivallan torjunta; 

6. kehottaa komissiota kehittämään jäsenneltyä vuoropuhelua vammaisia henkilöitä 

edustavien järjestöjen kanssa, kuulemaan niitä ja tekemään yhteistyötä niiden kanssa 

tarkistus- ja täytäntöönpanoprosessin yhteydessä, myös laatimalla vastaus YK:n CRPD-

komitean asialuetteloon ja kehittämällä, toteuttamalla ja seuraamalla kaikkea EU:n 

politiikkaa; 

7. kehottaa EU:n toimielimiä ryhtymään tehokkaisiin toimiin vammaisten naisten 

elinolojen parantamiseksi vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta EU:ssa tehtyä 

arviota koskevien YK:n CRPD-komitean suositusten mukaisesti; 
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8. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä varmistamaan, että mahdollisuudesta 

osallistua kuulemismenettelyihin tiedotetaan tehokkaasti ja laajasti käyttäen esteetöntä 

viestintää vammaisille henkilöille, jotka käyttävät pistekirjoituksen tai helppolukuisten 

tekstien kaltaisia viestintämuotoja; 

9. pitää erittäin valitettavana, ettei neuvosto ole vieläkään hyväksynyt vuonna 2008 

annettua ehdotusta direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä 

tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 

periaatteen täytäntöönpanosta; kehottaa jälleen neuvostoa hyväksymään ehdotuksen niin 

pian kuin mahdollista; 

10. pitää erittäin valitettavana, että julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta 

sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi tehdyn 

Marrakeshin sopimuksen ratifiointi on viivästynyt, ja kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita ratifioimaan sen pikaisesti; 

11. korostaa, että on varmistettava, että kaikentyyppinen syrjintä vammaisuuden perusteella 

on kielletty Euroopan unionissa, mukaan lukien moninkertainen ja moniperusteinen 

syrjintä; 

12. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimet varmistaakseen, että 

vammaisille henkilöille tarjotaan kohtuulliset mukautukset tasa-arvon edistämiseksi ja 

syrjinnän lopettamiseksi ja jotta he voivat nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja 

perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa; 

13. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan vammaiset henkilöt aktiivisesti 

mukaan päätöksentekoon muun muassa vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen 

kautta vammaisyleissopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti; kehottaa myös 

ottamaan asianmukaisesti huomioon vammaisten henkilöiden päätöksenteon yhteydessä 

esittämät näkemykset; 

14. kehottaa unionin jäsenvaltioita ja toimielimiä varmistamaan, että mahdollisuudesta 

osallistua kuulemisprosesseihin tiedotetaan selkeästi ja laajasti käyttäen esteetöntä 

viestintää, että aineisto voidaan tarjota myös muissa muodoissa, kuten 

pistekirjoituksella tai helppolukuisena tekstinä, ja että vammaisilla henkilöillä, myös 

henkilöillä, joilla on älyllinen kehitysvammaisuus tai oppimishäiriö, on esteetön pääsy 

ehdotettua lainsäädäntöä ja politiikkaa koskeviin julkisiin kuulemisiin ja kokouksiin; 

15. kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä varmistamaan, että kaikki EU:n toimielinten 

ulkoinen ja sisäinen viestintä, mukaan lukien asiakirjat, videot ja verkkosivustot, on 

riittävän esteetöntä ja se tarjotaan vaihtoehtoisilla formaateilla ja viestintämenetelmillä, 

kuten pistekirjoituksella tai helppolukuisena tekstinä ja viittomakielellä; 

16. katsoo, että EU:n toimielinten, erityisesti parlamentin, neuvoston ja komission, olisi 

ryhdyttävä toimiin, jotta varmistetaan, että ihmisoikeuskysymykset otetaan huomioon 

nykyisessä ja tulevassa lainsäädännössä ja että unioni noudattaa täysin 

vammaisyleissopimusta; 
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17. panee merkille, että kolme jäsenvaltiota, Suomi, Alankomaat ja Irlanti, ei ole vielä 

ratifioinut vammaisyleissopimusta; kehottaa näitä jäsenvaltioita ratifioimaan sen 

mahdollisimman pian; 

18. kehottaa unionin toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota vammaisten lasten 

oikeuksiin ja heidän perheidensä tarpeisiin, arvioimaan unionin lainsäädännön 

yhteensopivuutta lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen kanssa sekä 

toimimaan kaikkien niiden esteiden poistamiseksi, joita vammaiset lapset kohtaavat 

arjessa, tarjoamalla heidän perheilleen asianmukaista tukea, myös taloudellista tukea ja 

erityispalveluja; 

19. korostaa koulussa, kotona tai laitoksissa tapahtuvaa väkivaltaa, pelottelua ja seksuaalista 

hyväksikäyttöä, joille vammaiset lapset ovat alttiimpia; kehottaa EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita toimimaan tehokkaammin ja torjumaan vammaisiin lapsiin kohdistuvaa 

väkivaltaa erityistoimien ja esteettömien tukipalvelujen avulla; 

20. korostaa, että jos halutaan suojella vammaisten lasten oikeuksia, heidän perheilleen on 

taattava asianmukainen tuki vahvistamalla ja kehittämällä EU:ssa saatavilla olevia 

oikeusvälineitä, esimerkiksi pidemmän vanhempainloman myöntämistä vammaisten 

lasten vanhemmille koskevaa välinettä; 

21. kehottaa perustamaan vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa varten 

toimielinten välisen koordinointijärjestelmän, niin että varmistetaan vammaisten 

henkilöiden osallistuminen hyväksymisprosessiin heitä edustavien järjestöjen 

välityksellä; 

22. toteaa, että vammaisyleissopimus on osoittautunut myönteiseksi ja keskeiseksi 

välineeksi, jolla edistetään lainsäädännön uudistamista ja vaaditaan jäsenvaltioita 

tarkastelemaan uudelleen, miten vammaiset ihmiset nähdään; pitää kuitenkin 

valitettavana, että vammaisilla henkilöillä on yhä ongelmia strategisilla aloilla, kuten 

rikosoikeudessa ja poliittisessa osallistumisessa; pitää prioriteettina kaikkien 

vammaisten henkilöiden kaikin puolin esteetöntä mahdollisuutta olla mukana 

poliittisessa järjestelmässä; katsoo, ettei esteettömyys ei saa rajoittua vain äänestämisen 

fyysiseen esteettömyyteen ja että siihen kuuluu myös monenlaisia aloitteita, joilla 

pyritään saamaan demokraattinen prosessi kaikkien kansalaisten ulottuville; katsoo, että 

siihen olisi sisällyttävä viittomakielellä, pistekirjoituksella tai helppolukuisena tekstinä 

esitetty vaalimateriaali, tarvittavan avun antaminen vammaisille henkilöille äänestyksen 

aikana, posti-, ja valtakirjaäänestyksen edistäminen mahdollisuuksien mukaan sekä 

esteiden poistaminen ehdokkaiksi haluavien vammaisten kansalaisten tieltä sekä 

puuttuminen oikeustoimikelpoisuutta koskeviin nykyisiin sääntöihin ja niiden 

mahdollisiin vaikutuksiin yksilöiden mahdollisuuksiin osallistua täysipainoisesti 

demokraattiseen prosessiin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että 

seuraavien säädösten säännökset pannaan asianmukaisesti ja täysimääräisesti täytäntöön 

erityisesti vammaiset henkilöt huomioon ottaen: rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja 

suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2012/29/EU 3 artiklan 

2 kohta, direktiivit 2010/64/EU oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin 

rikosoikeudellisissa menettelyissä ja 2012/13/EU tiedonsaantioikeudesta 

rikosoikeudellisissa menettelyissä sekä erityisesti direktiivi 2013/48/EU oikeudesta 

käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä 
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koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä 

ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä 

kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin; 

23. pitää erittäin valitettavana, että useat valtiot eivät edelleenkään myönnä älyllisesti 

kehitysvammaisten henkilöiden oikeustoimikelpoisuutta tai rajoittavat sitä 

tuomioistuinten toimilla; kehottaa jäsenvaltioita toimimaan myönteisesti 

oikeustoimikelpoisuutta koskevassa kysymyksessä edistämällä pikemminkin tuettua 

osallistamista kuin automaattista poissulkemista; 

24. kehottaa komissiota yhdenmukaistamaan unionin sosiaalisten tutkimusten avulla 

tehtävän vammaisuutta koskevien tietojen keräämisen vammaisyleissopimuksen 

31 artiklan vaatimusten mukaiseksi, jotta alalla tapahtuvat edistysaskeleet voidaan 

havaita ja niistä voidaan tiedottaa; korostaa, että tällaisten tietojen keruussa on 

käytettävä menetelmiä, joissa otetaan huomioon kaikki vammaiset henkilöt, 

vaikeavammaiset ja laitoksissa asuvat henkilöt mukaan luettuina; katsoo, että kaikkeen 

kerättyyn tietoon on sovellettava ihmisoikeus- ja tietosuoja-aloitteiden säännöksiä, 

mukaan lukien esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan ja EU:n tietosuojadirektiivin määräykset; vaatii, että tutkimukset ovat 

mahdollisimman tarkkoja ja kohdennettuja ja että niihin liitetään asiaankuuluvia 

tutkimuksia ja seminaareja, joiden tuloksena saadaan tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita 

toimintamalleja; 

25. pitää valitettavana, että eurooppalainen 112-hätänumero ei ole esteetön, ja kehottaa 

komissiota parantamaan tämän hätänumeron esteettömyyttä vammaisille henkilöille 

käyttämällä uuden sukupolven hätänumeroteknologiaa; 

26. kehottaa vahvistamaan nykyisten tasa-arvoelinten toimintaa vammaisyleissopimuksen 

valtavirtaistamisen, edistämisen ja seurannan tukemisessa; muistuttaa EU:lle ja 

jäsenvaltioille vaatimuksesta toimia mielekkäästi yhdessä kansalaisyhteiskunnan ja 

erityisesti vammaisten henkilöiden järjestöjen kanssa; 

27. kehottaa sisällyttämään vammaisten henkilöiden oikeudet EU:n yleiseen 

sosioekonomiseen toimintaohjelmaan, erityisesti Eurooppa 2020 -strategiaan ja 

talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon; suosittaa eurooppalaisen 

vammaissopimuksen hyväksymistä, jotta varmistetaan vammaisten henkilöiden 

oikeuksien valtavirtaistaminen kaikilla EU:n aloitteilla; 

28. katsoo, että EU:n toimielimien olisi harkittava tulevien ja nykyisten rahoitusvirtojen 

avaamista järjestöille, jotka aktiivisesti edustavat vammaisia henkilöitä; 

29. on tietoinen, että yhteiskunnan haavoittuvat jäsenet jäävät entistä huonompaan asemaan, 

jos he ovat vammaisia, ja korostaa, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi 

tehostettava toimintaansa, jolla pyritään ulottamaan oikeudet ja palvelut täysimääräisesti 

kaikille vammaisille henkilöille, mukaan lukien kansalaisuudettomat henkilöt, 

asunnottomat, pakolaiset ja turvapaikanhakijat sekä vähemmistöihin kuuluvat henkilöt; 

korostaa, että unionin maahanmuutto- ja pakolaispolitiikoissa on otettava huomioon 

vammaiset henkilöt; 
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30. korostaa, että jos vammaisten henkilöiden oikeudet aiotaan turvata täysin, on 

välttämätöntä taata heille oikeus valita, miten he haluavat elää ja miten he haluavat 

maksimoida omat mahdollisuutensa, esimerkiksi hyödyntämällä enemmän 

hoitajapalvelujen kaltaisia järjestelyjä; 

31. pitää äärimmäisen valitettavina kammottavia oloja, joissa vammaisia henkilöitä on 

havaittu pidettävän tietyissä jäsenvaltioissa, ja kehottaa jäsenvaltioita tekemään 

kaikkensa noudattaakseen Euroopan ihmisoikeussopimusta ja sen epäinhimillisen tai 

halventavan kohtelun kieltävää 3 artiklaa; 

32. katsoo, että neuvoston olisi hyväksyttävä yhdenvertaista kohtelua koskeva direktiivi ja 

ulotettava sen soveltamisala työllisyysasioita pidemmälle; 

33. ehdottaa, että kaikkien EU:n ulkorajojen valvonnassa ja turvapaikanhakijoiden 

vastaanottokeskuksissa työskentelevien henkilöiden olisi suoritettava vammaisten 

henkilöiden tarpeita koskeva erityiskoulutus, jotta varmistetaan, että näiden tarpeet 

otetaan huomioon; 

34. kehottaa EU:n toimielimiä järjestämään ja tukemaan tiedotuskampanjoita sekä 

vammaisten henkilöiden oikeuksista että heidän moninaisuudestaan, osaamisestaan ja 

kyvyistään; 

35. pitää valitettavana, että vammaiset henkilöt kohtaavat yhä esteitä tavaroiden ja 

palveluiden saannissa; katsoo, että nämä esteet rajoittavat heidän osallistumistaan 

yhteiskuntaan ja rikkovat heidän oikeuksiaan kansalaisina; panee tyytyväisenä merkille 

Euroopan parlamentin marraskuussa 2015 antaman tuen esteettömyyttä koskevalle 

säädökselle, mutta toteaa, että esteettömyyssäädös ei ole ihmelääke; kehottaa 

hyväksymään säädöksen ja panemaan sen täysimääräisesti täytäntöön mahdollisimman 

pian; 

36. pitää ratkaisevan tärkeänä, että vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen osallisuuden 

turvaamiseksi poistetaan kaikki esteet, jotka haittaavat yhä heidän integroitumistaan 

koulutusjärjestelmissä, työpaikoilla, julkisessa elämässä ja yhteisöissä, joihin he 

kuuluvat; 

37. pitää ratkaisevan tärkeänä, että vammaisten henkilöiden sosiaalisen osallistamisen 

varmistamiseksi tarjotaan kannusteita siihen, että käytetään asianmukaisesti EU:n 

varoja, joilla on tarkoitus edistää tätä prosessia tutkimuksen ja uusien ideoiden, uuden 

tekniikan ja uusien menetelmien kehittämisen, toteuttamisen ja levittämisen avulla; 

38. kehottaa painokkaasti takaamaan liikkumisvapauden periaatteen vammaisille henkilöille 

EU:ssa poistamalla kaikki jäljellä olevat esteet tämän vapauden käyttämisen tieltä; 

39. panee merkille EU:n toimielinten valistuskapasiteetin ja kehottaa niitä tekemään 

valistustyötä vammaisten henkilöiden oikeuksista ja niiden turvaamisesta; 

40. korostaa oikeutta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin; korostaa, että 

sukupuolivalistusta on suunniteltava ja toteutettava myös vammaisille henkilöille niin, 

että se perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja sitä annetaan turvallisessa ja 

tabuista vapaassa ilmapiirissä; 
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41. korostaa, että asiassa tarvitaan tehostettua poliittista yhteistyötä, mukaan lukien varoja 

ja henkilöstöä, jotta varmistetaan, että unioni voi täyttää velvoitteensa ja toteuttaa YK:n 

vammaisyleissopimuksen suositukset; 

42. kehottaa parlamenttia, neuvostoa ja komissiota panemaan täysimääräisesti täytäntöön 

vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevän YK:n komitean suositukset ja 

varmistamaan, että yleissopimus otetaan huomioon kaikessa tulevassa lainsäädännössä. 
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