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Tarkistus 1
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n 
yleissopimuksen tarkoituksena on taata 
kaikille vammaisille henkilöille 
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä 
edistää ja suojella niitä;

1. muistuttaa, että vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n 
yleissopimuksen tarkoituksena on taata 
kaikille vammaisille henkilöille 
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä 
edistää ja suojella niitä; painottaa, että 
ratifioidessaan vammaisyleissopimuksen 
EU ja jäsenvaltiot yhtyivät 
kansainvälisellä tasolla sovittuihin 
ponnisteluihin vammaisten henkilöiden 
perusoikeuksien takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 2
Klára Dobrev

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n 
yleissopimuksen tarkoituksena on taata 
kaikille vammaisille henkilöille 
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä 
edistää ja suojella niitä;

1. muistuttaa, että vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n 
yleissopimuksen tarkoituksena on taata 
kaikille vammaisille henkilöille 
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä 
edistää ja suojella niitä; kehottaa 
Euroopan unionia ja jäsenvaltioita 
ratifioimaan vammaisyleissopimuksen 
valinnaisen pöytäkirjan;

Or. en

Tarkistus 3
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Maria Grapini

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n 
yleissopimuksen tarkoituksena on taata 
kaikille vammaisille henkilöille 
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä 
edistää ja suojella niitä;

1. muistuttaa, että vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n 
yleissopimuksen tarkoituksena on taata 
kaikille vammaisille henkilöille 
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä 
edistää ja suojella niitä sekä auttaa 
hyödyntämään kaikki todelliset 
mahdollisuudet, jotta he pääsisivät 
työelämään;

Or. ro

Tarkistus 4
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n 
yleissopimuksen tarkoituksena on taata 
kaikille vammaisille henkilöille 
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä 
edistää ja suojella niitä;

1. muistuttaa, että vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n 
yleissopimuksen tarkoituksena on taata 
kaikille vammaisille henkilöille 
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä 
edistää ja suojella niitä, ja muistuttaa, että 
myös EU on yleissopimuksen 
sopimuspuoli;

Or. en

Tarkistus 5
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n 
yleissopimuksen tarkoituksena on taata 
kaikille vammaisille henkilöille 
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä 
edistää ja suojella niitä;

1. muistuttaa, että vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n 
yleissopimuksen tarkoituksena on taata 
kaikille eri tavoin vammaisille henkilöille 
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä 
edistää ja suojella niitä;

Or. en

Tarkistus 6
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että 
vammaisyleissopimuksen mukaan 
jäsenvaltiot voivat tarvittaessa toteuttaa 
positiivisia erityistoimia ja seurata 
tällaisten toimien täytäntöönpanoa; 
painottaa, että EU voi etenkin covid-19-
pandemian vuoksi määrätä vammaisten 
henkilöiden ammatillista kuntoutusta 
varten suuremman työhönottokiintiön, 
joka on nykyään keskimäärin 10 
prosenttia, ja että yksinomaan julkisia 
hankintoja koskevia sopimuksia voidaan 
tehdä aiempaa useammin yhteisötalouden 
toimijoiden kanssa direktiivien 
2014/24/EU ja 2014/25/EU mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 7
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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1 a. kiinnittää huomiota Euroopan 
unionin perusoikeusviraston 
näkemykseen1 b, että yleissopimuksen 
lupausten käytännön toteutumiseen on 
vielä matkaa, vaikka perusoikeusvirasto 
pitääkin tärkeänä virstanpylväänä sitä, 
että kaikki jäsenvaltiot ja EU ratifioivat 
yleissopimuksen;
_________________
1 b 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-
roma-selected-findings_fi.pdf

Or. en

Tarkistus 8
Klára Dobrev

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa tarvetta sopia EU:n 
tasolla kaikilla sen politiikan aloilla 
sovellettavasta yhtenäisestä 
vammaisuuden määritelmästä sekä 
määritellä asiaan liittyvät keskeiset 
käsitteet; 

Or. en

Tarkistus 9
Klára Dobrev, Marc Angel

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita soveltamaan politiikassaan 
holistista elämänkaariajattelua, jotta 
voidaan tukea syrjinnän ehkäisyä ja 
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varmistaa vammaisten henkilöiden 
tosiasiallinen työelämässä pysyminen ja 
osallisuus;

Or. en

Tarkistus 10
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että vammaisten 
henkilöiden oikeus päästä osallisiksi 
toimenpiteistä, joilla edistetään heidän 
itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja 
ammatillista sopeutumistaan sekä 
osallistumistaan yhteiskuntaelämään, on 
vahvistettu myös EU:n 
perusoikeuskirjassa;

2. korostaa, että vammaisten 
henkilöiden oikeus päästä osallisiksi 
toimenpiteistä, joilla edistetään heidän 
itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja 
ammatillista sopeutumistaan sekä 
osallistumistaan yhteiskuntaelämään, on 
vahvistettu myös EU:n 
perusoikeuskirjassa, jonka soveltamista 
EU:n ja jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
tuettava huolehtimalla riittävästä 
tiedotuksesta;

Or. en

Tarkistus 11
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa, että 
vammaisyleissopimuksen 19 artiklassa 
vahvistetaan oikeus itsenäiseen elämiseen 
ja osallisuuteen yhteisössä yhdistäen 
yhdenvertaisuuden, 
itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden 
periaatteet; pyytää jäsenvaltioita 
varmistamaan vaiheittaisen muutoksen 
vammaisten henkilöiden 
asumisjärjestelyissä niin, että siirrytään 
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laitosasumisesta ja muusta segregaatiosta 
järjestelmään, joka mahdollistaa 
yhteiskuntaan osallistumisen ja jossa 
palveluja tarjotaan yhteisössä kunkin 
henkilön toiveiden ja mieltymysten 
mukaan; kehottaa jäsenvaltioita 
sisällyttämään laitoshoidosta luopumista 
koskeviin toimintasuunnitelmiinsa 
erityisiä tavoitteita ja määrittämään 
selkeästi, mihin mennessä ne on 
saavutettava, sekä osoittamaan riittävästi 
rahoitusta kyseisten 
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoon; 
kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
mekanismeja, joilla varmistetaan 
asiaankuuluvien kunnallisten, 
paikallisten, alueellisten ja kansallisten 
viranomaisten toimien tehokas 
koordinointi sekä helpotetaan 
tukipalvelujen siirtämistä eri 
hallinnonalojen välillä;

Or. en

Tarkistus 12
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että on tärkeää osallistaa 
kaikki EU:ssa asuvat ihmiset heidän 
mahdollisista fyysisen, älyllisen, 
psykososiaalisen tai psyykkisen 
toimintakyvyn rajoitteistaan huolimatta, 
ja pitää vammaisten henkilöiden täyttä ja 
tosiasiallista osallistumista kaikilla 
elämänalueilla ratkaisevan tärkeänä, jotta 
he voivat käyttää perusoikeuksiaan;

Or. en

Tarkistus 13
Tomáš Zdechovský
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kannustaa jäsenvaltioita ja EU:n 
toimielimiä tehostamaan yhteistyötä 
vammaisia henkilöitä edustavien 
järjestöjen kanssa, jotta ne voivat 
osallistua päätöksentekoprosesseihin;

Or. en

Tarkistus 14
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. huomauttaa, että inklusiivinen 
koulutus on välttämätön edellytys 
pyrittäessä edistämään vammaisten 
henkilöiden osallistumista yhteiskuntaan 
ja pääsyä työelämään;

Or. es

Tarkistus 15
Klára Dobrev

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että yhdenvertaisuutta 
voidaan edistää työssä ja ammatissa 
tehokkaasti vain, jos syrjintää torjutaan 
kattavasti kaikilla elämänaloilla;

3. katsoo, että yhdenvertaisuutta 
voidaan edistää työssä ja ammatissa 
tehokkaasti vain, jos syrjintää ja sosiaalista 
syrjäytymistä torjutaan kattavasti kaikilla 
elämänaloilla; korostaa, että kaikissa 
jäsenvaltioissa ja kaikilla tasoilla on 
edistettävä ajanmukaista 
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ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
koulutukseen, johon kuuluvat vammaisia 
opiskelijoita varten tehtävät mukautukset 
ja jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa 
hyväksyvä, osallistava ja suvaitsevainen 
koulutusjärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 16
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että yhdenvertaisuutta 
voidaan edistää työssä ja ammatissa 
tehokkaasti vain, jos syrjintää torjutaan 
kattavasti kaikilla elämänaloilla;

3. katsoo, että yhdenvertaisuutta 
voidaan edistää työssä ja ammatissa 
tehokkaasti vain, jos syrjintää torjutaan 
kattavasti kaikilla elämänaloilla; vaatii 
torjumaan vammaisten henkilöiden 
taitoihin ja kykyihin liittyviä 
ennakkokäsityksiä, jotta heillä olisi 
muiden kanssa yhtäläiset mahdollisuudet 
saada töitä eikä heitä syrjittäisi näiden 
ennakkokäsitysten perusteella;

Or. es

Tarkistus 17
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että yhdenvertaisuutta 
voidaan edistää työssä ja ammatissa 
tehokkaasti vain, jos syrjintää torjutaan 
kattavasti kaikilla elämänaloilla;

3. katsoo, että yhdenvertaisuutta 
voidaan edistää työssä ja ammatissa 
tehokkaasti vain, jos syrjintää torjutaan 
kattavasti kaikilla elämänaloilla; korostaa, 
että kohtuulliset mukautukset, 
esteettömyys ja saavutettavuus sekä 
kaikkia palveleva suunnittelu ovat 
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keskeisessä asemassa vammaisten 
henkilöiden syrjinnän vastaisissa 
toimissa;

Or. en

Tarkistus 18
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että yhdenvertaisuutta 
voidaan edistää työssä ja ammatissa 
tehokkaasti vain, jos syrjintää torjutaan 
kattavasti kaikilla elämänaloilla;

3. katsoo, että yhdenvertaisuutta 
voidaan edistää työssä ja ammatissa 
tehokkaasti vain, jos syrjintää torjutaan 
kattavasti kaikilla elämänaloilla ja 
kaikkien sosiaalisten ryhmien kohdalla 
etnisestä taustasta, sukupuolesta tai 
vakaumuksesta riippumatta;

Or. ro

Tarkistus 19
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että yhdenvertaisuutta 
voidaan edistää työssä ja ammatissa 
tehokkaasti vain, jos syrjintää torjutaan 
kattavasti kaikilla elämänaloilla;

3. katsoo, että yhdenvertaisuutta 
voidaan edistää työssä ja ammatissa 
tehokkaasti vain, jos syrjintää torjutaan 
kattavasti ja jos EU:n ja jäsenvaltioiden 
elimet puuttuvat siihen välittömästi 
kaikilla elämänaloilla;

Or. en

Tarkistus 20
Diana Riba i Giner
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että esteettömyys ja 
saavutettavuus ovat vammaisten 
henkilöiden perusoikeuksien toteutumisen 
edellytys; panee merkille, että YK:n 
vammaisten henkilöiden oikeuksien 
erityisraportoija on korostanut 
esteettömyyden ja saavutettavuuden 
olevan yksi keskeisistä osatekijöistä 
laadittaessa vammaiset henkilöt 
osallistavaa politiikkaa1 a; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään 
kaikkia palvelevaa suunnittelua koskevat 
normit ja ohjeet ympäristöjen, ohjelmien, 
palvelujen ja tuotteiden esteettömyydestä 
ja saavutettavuudesta; pyytää, että 
esteettömyyttä ja saavutettavuutta 
koskevat standardit hyväksyttäisiin 
vammaisia henkilöitä ja heitä edustavia 
järjestöjä kuullen, koska heidän 
asiantuntemuksensa on ehdottomasti 
tarpeen yksilöitäessä esteettömyys- ja 
saavutettavuusongelmia;
_________________
1 a 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P
ages/DisplayNews.aspx?NewsID=20764⟪I
D=E

Or. en

Tarkistus 21
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. ehdottaa, että työnantajille 
luodaan kannustimia ottaa vammaisia 
henkilöitä työntekijöikseen ja että 
harkitaan seuraamusten määräämistä 
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työnantajille, jotka eivät helpota 
vammaisten henkilöiden pääsyä työhön ja 
harjoitteluun ja heidän etenemistään 
ammatissaan;

Or. en

Tarkistus 22
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. on huolissaan vammaisten 
henkilöiden tiedonsaannin merkittävistä 
esteistä etenkin, kun on kyse näkö-, 
kuulo- ja kehitysvammaisista henkilöistä 
tai henkilöistä, joilla on autismikirjon 
häiriö; painottaa tässä yhteydessä, että 
vammaisia henkilöitä ei pitäisi tarkastella 
homogeenisena ryhmänä; muistuttaa, että 
erot kunkin kyvyssä vastaanottaa ja 
välittää tietoa ja käyttää tieto- ja 
viestintätekniikkaa muodostavat 
osaamiskuilun, joka synnyttää 
eriarvoisuutta; pyytää edistämään 
saavutettavien ja käyttäjäystävällisten 
viestintävälineiden, -tapojen ja -muotojen 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 23
Klára Dobrev

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että unionin 
oikeus ei suojele yksilöitä vammaisuuteen 
perustuvalta syrjinnältä työpaikan 
ulkopuolella;

4. pitää valitettavana, että unionin 
oikeus ei suojele yksilöitä syrjinnältä 
kaikilla politiikan aloilla ja 
elämänalueilla vaan pelkästään 
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työelämässä;

Or. en

Tarkistus 24
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että unionin 
oikeus ei suojele yksilöitä vammaisuuteen 
perustuvalta syrjinnältä työpaikan 
ulkopuolella;

4. pitää valitettavana, että unionin 
oikeus ei suojele yksilöitä vammaisuuteen 
perustuvalta syrjinnältä työpaikan 
ulkopuolella ja että mahdollisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa ei 
seurata säännöllisesti erityisten ja 
mitattavissa olevien tulosten ja 
indikaattorien perusteella;

Or. en

Tarkistus 25
Klára Dobrev, Marc Angel

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa painokkaasti 
jäsenvaltioita ratifioimaan Istanbulin 
yleissopimuksen, jonka otaksutaan 
vaikuttavan kaikkeen EU:n 
lainsäädäntöön, jossa kiinnitetään 
erityistä huomiota vammaisiin naisiin, 
joihin kohdistuu moniperusteista syrjintää 
ja jotka ovat muita alttiimpia häirinnälle;

Or. en

Tarkistus 26
Balázs Hidvéghi
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannustaa neuvostoa aloittamaan 
uudelleen neuvottelut ehdotetusta 
horisontaalisesta syrjinnän vastaisesta 
direktiivistä;

5. kannustaa komissiota esittämään 
uutta horisontaalista syrjinnän vastaista 
direktiiviä, jossa suunnataan huomio 
vammaisiin henkilöihin ja ulotetaan 
heille tarjottava suoja myös työelämän 
ulkopuolelle soveltaen kohtuullisten 
mukautusten käsitettä; 

Or. en

Tarkistus 27
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannustaa neuvostoa aloittamaan 
uudelleen neuvottelut ehdotetusta 
horisontaalisesta syrjinnän vastaisesta 
direktiivistä;

5. kehottaa painokkaasti 
neuvostoa aloittamaan uudelleen 
neuvottelut ehdotetusta horisontaalisesta 
syrjinnän vastaisesta direktiivistä, jonka 
monialaisen lähestymistavan ansiosta 
suojaa voitaisiin tarjota myös muualla 
kuin työssä ja ammatissa; 

Or. en

Tarkistus 28
Klára Dobrev

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannustaa neuvostoa aloittamaan 
uudelleen neuvottelut ehdotetusta 
horisontaalisesta syrjinnän vastaisesta 
direktiivistä;

5. kehottaa painokkaasti neuvostoa 
aloittamaan uudelleen neuvottelut 
ehdotetusta horisontaalisesta syrjinnän 
vastaisesta direktiivistä;
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Or. en

Tarkistus 29
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannustaa neuvostoa aloittamaan 
uudelleen neuvottelut ehdotetusta 
horisontaalisesta syrjinnän vastaisesta 
direktiivistä;

5. vaatii neuvostoa aloittamaan 
uudelleen neuvottelut ehdotetusta 
horisontaalisesta syrjinnän vastaisesta 
direktiivistä;

Or. en

Tarkistus 30
Klára Dobrev

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että 
vammaisyleissopimuksessa kielletään 
syrjintä sen laajassa merkityksessä, 
mukaan lukien moninkertainen ja risteävä 
syrjintä ja kohtuullisen mukauttamisen 
epääminen;

6. painottaa, että 
vammaisyleissopimuksessa kielletään 
syrjintä sen laajassa merkityksessä, 
mukaan lukien moninkertainen ja risteävä 
syrjintä ja kohtuullisen mukauttamisen 
epääminen; painottaa sellaisten 
esteettömissä ja saavutettavissa muodoissa 
toteutettavien kokonaisvaltaisten 
tiedotuskampanjoiden suurta merkitystä, 
joihin osallistuu suoraan vammaisia 
henkilöitä ja heitä edustavia 
perheenjäseniä ja joilla lisätään 
tietoisuutta vammaisten henkilöiden 
panoksesta yhteiskuntaan ja vähennetään 
stigmoja ja syrjäytymistä;

Or. en

Tarkistus 31
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Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että 
vammaisyleissopimuksessa kielletään 
syrjintä sen laajassa merkityksessä, 
mukaan lukien moninkertainen ja risteävä 
syrjintä ja kohtuullisen mukauttamisen 
epääminen;

6. painottaa, että 
vammaisyleissopimuksessa kielletään 
syrjintä sen laajassa merkityksessä 
riippumatta siitä, mihin se perustuu, 
mukaan lukien moninkertainen ja risteävä 
syrjintä ja kohtuullisen mukauttamisen 
epääminen;

Or. en

Tarkistus 32
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. vaatii poistamaan fyysiset, 
digitaaliset, logistiset ja sosiaaliset esteet 
työympäristöstä, jotta voidaan varmistaa 
esteettömyyttä ja saavutettavuutta 
koskevan periaatteen kunnollinen 
soveltaminen;

Or. es

Tarkistus 33
Klára Dobrev

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa tarkastelemaan unionin 
lainsäädäntöä monialaisesti ja kattavasti, 
jotta varmistetaan sen yhdenmukaisuus 

7. kehottaa tarkastelemaan kaikkea 
asiaankuuluvaa EU:n lainsäädäntöä ja 
politiikkaa monialaisesti ja kattavasti, jotta 
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vammaisyleissopimuksen kanssa; varmistetaan sen täysi yhdenmukaisuus 
vammaisyleissopimuksen määräysten 
kanssa

Or. en

Tarkistus 34
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa tarkastelemaan unionin 
lainsäädäntöä monialaisesti ja kattavasti, 
jotta varmistetaan sen yhdenmukaisuus 
vammaisyleissopimuksen kanssa;

7. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
unionin lainsäädäntöä monialaisesti ja 
kattavasti, jotta varmistetaan sen 
yhdenmukaisuus vammaisyleissopimuksen 
kanssa; korostaa myös, että tarvitaan 
moniperusteista ja holistista 
lähestymistapaa, jotta voidaan ehkäistä 
stigmoja, syrjintää, sosiaalista 
syrjäytymistä ja köyhyyttä, joita monet 
vammaiset henkilöt joutuvat kokemaan 
päivittäin, ja että kyseisessä 
lähestymistavassa olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota sosioekonomisista 
tekijöistä johtuvaan syrjäytymiseen ja 
marginalisoitumiseen ja otettava 
huomioon vammaisten henkilöiden 
moninaisuus; muistuttaa tarpeesta 
varmistaa vammaisten henkilöiden ja 
heitä edustavien järjestöjen 
osallistuminen 
päätöksentekoprosesseihin;

Or. en

Tarkistus 35
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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7. kehottaa tarkastelemaan unionin 
lainsäädäntöä monialaisesti ja kattavasti, 
jotta varmistetaan sen yhdenmukaisuus 
vammaisyleissopimuksen kanssa;

7. kehottaa tarkastelemaan unionin 
lainsäädäntöä monialaisesti ja kattavasti, 
jotta varmistetaan sen yhdenmukaisuus 
vammaisyleissopimuksen kanssa kaikkien 
kansalaisten kannalta;

Or. ro

Tarkistus 36
Klára Dobrev

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää myönteisenä julkista 
kuulemista, jonka komissio järjesti 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevasta strategiastaan vuosiksi 2021–
2030; korostaa, että Euroopan, 
kansallisen ja paikallisen tason yhteistyö 
viranomaisten, järjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa on 
välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa 
vammaisyleissopimuksen täytäntöönpano; 
tähdentää, että kaikissa 
päätöksentekoprosesseissa olisi 
sovellettava periaatetta, jonka mukaan 
mitään vammaisia henkilöitä koskevia 
päätöksiä ei tehdä heitä kuulematta;

Or. en

Tarkistus 37
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta 
lisäämään tietoa ja tiedon 
saavutettavuutta vammaisyleissopimuksen 
tuntemuksen parantamiseksi, 
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monimuotoisuuden edistämiseksi, 
ennakkoluulojen torjumiseksi ja 
vammaisten henkilöiden, etenkin lasten, 
yhteiskunnallisen leimautumisen ja 
eristämisen estämiseksi; katsoo, että 
tällaisia kampanjoita pitäisi kohdistaa 
suurelle yleisölle, vanhemmille, lapsille 
sekä vammaisten lasten kanssa 
tekemisissä oleville virkamiehille ja muille 
ammattilaisille;

Or. en

Tarkistus 38
Tomáš Zdechovský

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. huomauttaa, että EU:n 
jäsenvaltiot eivät tunnusta 
vammaisasemaa vastavuoroisesti; 
kehottaa komissiota harkitsemaan 
vammaisaseman vastavuoroista 
tunnustamista koskevien lisätoimien 
sisällyttämistä tulevaan strategiaansa sekä 
jäsenvaltioissa sovellettavan 
vammaisuuden määritelmän 
yhdenmukaistamista vammaisten 
henkilöiden vapaan liikkuvuuden 
mahdollistamiseksi; 

Or. en

Tarkistus 39
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. pitää valitettavana, että 
moninkertaisten oikeudellisten, 
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institutionaalisten, kommunikointiin 
liittyvien ja sosiaalisten esteiden vuoksi 
ihmisten, joilla on psykososiaalisen tai 
psyykkisen toimintakyvyn rajoitteita, on 
vaikeaa käyttää oikeuksiaan, mikä estää 
heitä äänestämästä, asettumasta ehdolle 
vaalilla täytettävään julkiseen tehtävään, 
vaikuttamasta yhteisiin asioihin 
kansalaisena tai yksinkertaisesti 
tekemästä omaa elämäänsä koskevia 
päätöksiä; muistuttaa, että 
vammaisyleissopimuksen 29 artiklan 
nojalla jäsenvaltioiden on taattava 
vammaisille henkilöille poliittiset oikeudet 
ja mahdollisuus nauttia niistä 
yhdenvertaisesti muiden kanssa; 
kannustaa jäsenvaltioita ryhtymään 
viipymättä toimiin oikeudellisen 
kehyksensä uudistamiseksi niin, että 
kaikille vammaisille henkilöille turvataan 
oikeus oikeustoimikelpoisuuteen;

Or. en

Tarkistus 40
Tomáš Zdechovský

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kannustaa komissiota edistämään 
jäsenvaltioiden osallistumista EU:n 
vammaiskortin vapaaehtoiseen 
vastavuoroisen tunnustamisen 
järjestelmään, jotta vammaisten 
henkilöiden olisi helpompi saada 
palveluja kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 41
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
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7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan vammaisyleissopimukseen 
perustuvien velvoitteidensa mukaisesti, 
että vammaiset lapset ovat edustettuina 
sekä suoraan että vammaisia lapsia ja 
heidän perheitään edustavien järjestöjen 
kautta, kun suunnitellaan, pannaan 
täytäntöön ja valvotaan lakeja, 
toimintalinjoja, palveluita ja 
toimenpiteitä, joilla puututaan 
vammaisiin lapsiin kohdistuvaan 
väkivaltaan; kehottaa jäsenvaltioita 
harkitsemaan nykyisten 
kuulemismekanismien vahvistamista 
esimerkiksi perustamalla neuvoa-antavia 
elimiä, joihin kuuluu myös vammaisia 
lapsia ja heidän edustajiaan;

Or. en

Tarkistus 42
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. kehottaa jäsenvaltioita 
puuttumaan vammaisiin lapsiin 
kohdistuvaan väkivaltaan noudattamalla 
kokonaisvaltaista toimintamallia; 
korostaa, että vammaisia lapsia tai 
aikuisia koskevissa yleisissä 
toimintalinjoissa olisi tunnustettava se, 
että vammaiset lapset ovat muita 
suuremmassa vaarassa kokea väkivaltaa, 
ja niissä olisi laadittava erityisiä 
konkreettisia toimenpiteitä ja esteettömiä 
ja saavutettavia tukipalveluita;

Or. en
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Tarkistus 43
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
7 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 e. painottaa, että uuteen muuttoliike- 
ja turvapaikkasopimukseen on 
sisällytettävä erityisiä ja 
tarkoituksenmukaisia määräyksiä, jotta 
vammaisten henkilöiden tarpeista 
huolehdittaisiin asianmukaisesti kaikissa 
vaiheissa ja prosesseissa;

Or. en

Tarkistus 44
Klára Dobrev

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää valitettavana, että vammaiset 
henkilöt kokevat edelleen syrjintää monilla 
aloilla, mitä covid-19-pandemia on 
entisestään pahentanut, ja että kaikenlaista 
syrjintää esiintyy yleisesti ilmoitettua 
enemmän; panee huolestuneena merkille, 
että uhrin oikeudet ja mahdollisuudet 
käyttää oikeussuojakeinoja tunnetaan 
huonosti;

8. pitää valitettavana, että vammaiset 
henkilöt kokevat edelleen syrjintää monilla 
aloilla, mitä covid-19-pandemia on 
entisestään pahentanut, ja että kaikenlaista 
syrjintää esiintyy yleisesti ilmoitettua 
enemmän; panee huolestuneena merkille, 
että uhrin oikeudet ja mahdollisuudet 
käyttää oikeussuojakeinoja tunnetaan 
huonosti; korostaa, että tukipalveluja on 
koordinoitava paremmin jäsenvaltioiden 
kesken ja että vammaisille henkilöille on 
tiedotettava paremmin heidän 
oikeuksistaan ja tarjolla olevista 
tukipalveluista;

Or. en

Tarkistus 45
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää valitettavana, että vammaiset 
henkilöt kokevat edelleen syrjintää monilla 
aloilla, mitä covid-19-pandemia on 
entisestään pahentanut, ja että kaikenlaista 
syrjintää esiintyy yleisesti ilmoitettua 
enemmän; panee huolestuneena merkille, 
että uhrin oikeudet ja mahdollisuudet 
käyttää oikeussuojakeinoja tunnetaan 
huonosti;

8. pitää valitettavana, että vammaiset 
henkilöt kokevat edelleen syrjintää monilla 
aloilla, mitä covid-19-pandemia on 
entisestään pahentanut, ja että kaikenlaista 
syrjintää esiintyy yleisesti ilmoitettua 
enemmän; panee huolestuneena merkille, 
että uhrin oikeudet ja mahdollisuudet 
käyttää oikeussuojakeinoja, saada 
psykososiaalista tukea ja vaikuttaa 
tunnetaan huonosti; on myös huolissaan 
siitä, että covid-19-pandemian aikana 
viranomaiset eivät ole panostaneet asiaan 
eivätkä toimineet tällä saralla riittävästi;

Or. en

Tarkistus 46
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää valitettavana, että vammaiset 
henkilöt kokevat edelleen syrjintää monilla 
aloilla, mitä covid-19-pandemia on 
entisestään pahentanut, ja että kaikenlaista 
syrjintää esiintyy yleisesti ilmoitettua 
enemmän; panee huolestuneena merkille, 
että uhrin oikeudet ja mahdollisuudet 
käyttää oikeussuojakeinoja tunnetaan 
huonosti;

8. pitää valitettavana, että vammaiset 
henkilöt kokevat edelleen syrjintää monilla 
aloilla, mitä covid-19-pandemia on 
entisestään pahentanut, ja että kaikenlaista 
syrjintää esiintyy yleisesti ilmoitettua 
enemmän; panee huolestuneena merkille, 
että uhrin oikeudet ja mahdollisuudet 
käyttää oikeussuojakeinoja tunnetaan 
huonosti, ja pitää tarpeellisena kehittää 
uusia tiedotus- ja ilmoituskanavia;

Or. ro

Tarkistus 47
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
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8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää valitettavana, että vammaiset 
henkilöt kokevat edelleen syrjintää monilla 
aloilla, mitä covid-19-pandemia on 
entisestään pahentanut, ja että kaikenlaista 
syrjintää esiintyy yleisesti ilmoitettua 
enemmän; panee huolestuneena merkille, 
että uhrin oikeudet ja mahdollisuudet 
käyttää oikeussuojakeinoja tunnetaan 
huonosti;

8. pitää valitettavana, että vammaiset 
henkilöt kokevat edelleen syrjintää monilla 
aloilla, mitä covid-19-pandemia on 
entisestään pahentanut etenkin laitoksissa 
asuvien iäkkäämpien henkilöiden 
tapauksessa, ja että kaikenlaista syrjintää 
esiintyy yleisesti ilmoitettua enemmän; 
panee huolestuneena merkille, että uhrin 
oikeudet ja mahdollisuudet käyttää 
oikeussuojakeinoja tunnetaan huonosti;

Or. en

Tarkistus 48
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää valitettavana, että vammaiset 
henkilöt kokevat edelleen syrjintää monilla 
aloilla, mitä covid-19-pandemia on 
entisestään pahentanut, ja että kaikenlaista 
syrjintää esiintyy yleisesti ilmoitettua 
enemmän; panee huolestuneena merkille, 
että uhrin oikeudet ja mahdollisuudet 
käyttää oikeussuojakeinoja tunnetaan 
huonosti;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 49
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. painottaa, että koska vammaiset 
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henkilöt eivät ole homogeeninen ryhmä, 
jotkut heistä saattavat kohdata muita 
enemmän tai erityislaatuisia esteitä, jotka 
johtuvat siitä, että vammaisuuteen 
yhdistyy muita tekijöitä, kuten sukupuoli, 
seksuaalinen suuntautuminen, ikä, 
etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, 
sosioekonominen asema, kansalaisuus, 
tarpeiden runsaus ja monitahoisuus, 
risteävät vammat, toimintarajoitteiden 
laatu tai asuinpaikka, jotka aiheuttavat 
moniperusteista ja risteävää syrjintää ja 
segregaatiota;

Or. en

Tarkistus 50
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. pitää valitettavana, että covid-19-
kriisin aikana joissakin jäsenvaltioissa 
kehitysvammaisilta henkilöiltä on evätty 
lääketieteellinen hoito, heidät on suljettu 
laitoksiin, heitä ei ole päästetty 
päivätoimintakeskuksiin ja kouluun ja he 
ovat olleet sosiaalisesti eristyksissä ja 
vailla perheenjäsentensä tukea, minkä 
lisäksi käyttöön on otettu syrjiviä 
potilasluokitteluohjeita;

Or. en

Tarkistus 51
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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8 a. panee merkille, että covid-19-kriisi 
on osoittanut, että etätyö tulee 
yleistymään ja että se voi mahdollistaa 
vammaisten henkilöiden laajamittaisen 
pääsyn työelämään; pyytää kiinnittämään 
etätyösäännöissä ja -politiikassa erityistä 
huomiota vammaisiin henkilöihin;

Or. es

Tarkistus 52
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että kansallisia 
valitusmekanismeja on parannettava 
vahvistamalla kansallisia tasa-arvoelimiä, 
jotta ne tukisivat oikeudellisten ja muiden 
kuin oikeudellisten menettelyjen käyttöä, 
lisäämällä luottamusta viranomaisiin, 
antamalla oikeudellista neuvontaa ja 
tukea sekä yksinkertaistamalla usein 
pitkällisiä ja monimutkaisia 
oikeusmenettelyjä;

Or. en

Tarkistus 53
Tomáš Zdechovský

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. pitää myönteisenä EU:n 
vammaisstrategian sisällyttämistä 
komission työohjelmaan 2021 
vammaisyleissopimuksen täysimittaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 54
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kantaa huolta siitä tosiseikasta, 
että vammaiset henkilöt ovat merkittävästi 
muita suuremmassa vaarassa altistua 
riistolle, väkivallalle ja hyväksikäytölle; 
huomauttaa, että vammaiset henkilöt 
kohtaavat usein erityisen suuria esteitä 
yrittäessään ilmoittaa perusoikeuksiensa 
loukkauksista, varsinkin jos he tarvitsevat 
apua kommunikoinnissa; kehottaa 
painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että käyttöön otetaan 
mukautettuja viestintä- ja tiedotustapoja, 
joiden ansiosta vammaiset henkilöt voivat 
ymmärtää oikeutensa ja ilmoittaa 
väkivalta- ja häirintätapauksista;

Or. en

Tarkistus 55
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. painottaa psykososiaalisen tuen 
kipeää tarvetta, jotta voidaan lieventää 
sosiaalisesta eristyneisyydestä, joka on 
vammaisten henkilöiden tapauksessa ollut 
erityisen totaalista, johtuvia vaikutuksia 
sekä torjua perheväkivaltaa ja addiktioita, 
jotka ovat covid-19-kriisin aikana 
lisääntyneet vammaisten henkilöiden 
keskuudessa;

Or. en
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Tarkistus 56
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. painottaa, että mitkään esteet eivät 
saa haitata vammaisten henkilöiden 
turvautumista oikeussuojakeinoihin; 
korostaa, että vammaisille henkilöille on 
taattava oikeussuojan kohtuuhintainen, 
helppo ja turvallinen saatavuus 
varmistamalla heidän tiedonsaanti- ja 
kommunikointioikeutensa prosessin 
kaikissa vaiheissa ja että niille henkilöille, 
joilla on vaikeuksia toteuttaa 
oikeustoimikelpoisuuttaan, on tarjottava 
asianmukaista tukea; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tehostamaan toimia tällä 
alalla;

Or. en

Tarkistus 57
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. painottaa, että koronaviruksen 
vaikutusten lieventämistä koskevaan 
investointialoitteeseen (CRII ja CRII+) on 
sisällytettävä erityisiä ohjeita, joilla 
autetaan jäsenvaltiota varmistamaan, että 
käytössä on resursseja, muun muassa 
Euroopan sosiaalirahasto, joilla voidaan 
tukea vammaisia henkilöitä ja muita tuen 
tarpeessa olevia; pyytää toteuttamaan 
kohdennettuja toimia, joilla varmistetaan, 
että etulinjassa olevien hoito- ja 
tukipalvelualan ammattihenkilöiden sekä 
palvelujen käyttäjien saatavilla on 
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henkilönsuojaimia turvallisen 
työskentelyn mahdollistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 58
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. kehottaa komissiota toteuttamaan 
uusia toimia keskeisten investointien ja 
resurssien mobilisoimiseksi, jotta voidaan 
taata hoito- ja tukipalvelujen jatkuvuus 
vammaisyleissopimuksen ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 59
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. painottaa, että Etyjin mukaan 
vammaisten henkilöiden pelko siitä, 
etteivät viranomaiset ota heitä ja heidän 
pyyntöään vakavasti, on merkittävä 
ilmoittamatta jättämistä aiheuttava tekijä;

Or. en

Tarkistus 60
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
8 e kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. kehottaa painokkaasti komissiota 
ja jäsenvaltioita varmistamaan, että 
viranomaisten ja oikeusalan toimijoiden, 
etenkin asianajajien, tuomarien ja 
lainvalvontaviranomaisten, valmiuksia 
kehitetään kohdennetusti, jotta he 
varmasti ymmärtäisivät, mitä 
perusoikeusperustainen lähestymistapa 
vammaisuuteen merkitsee;

Or. en

Tarkistus 61
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
8 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 f. on huolissaan siitä, että 
vammaisten henkilöiden mahdollinen 
eristyneisyys saattaa pahentua, jos he 
välttävät julkisia paikkoja sanallisen ja 
fyysisen häirinnän pelossa; tähdentää, 
että media voi näytellä merkittävää osaa 
välittämällä tietoa vammaisista 
henkilöistä ja muokkaamalla ihmisten 
asenteita myönteisimmiksi;

Or. en

Tarkistus 62
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
8 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 g. huomauttaa, että paras tapa lisätä 
tietoisuutta on ottaa vammaiset henkilöt 
täysin osaksi muuta yhteiskuntaa niin, 
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että he asuvat samassa yhteisössä muiden 
kanssa, käyvät tavallista koulua ja ovat 
suojatyön sijaan tavanomaisissa 
työpaikoissa; painottaa, että näin 
yhteiskunta oppii mieltämään vammaiset 
henkilöt täysivaltaisiksi jäsenikseen; 
kehottaa painokkaasti komissiota ja 
jäsenvaltioita käynnistämään 
tiedotuskampanjoita, jotta voidaan poistaa 
nykyisiä vammaisuuteen liittyviä stigmoja 
ja ennakkoluuloja ja torjua häirintää ja 
hyväksikäyttöä;

Or. en

Tarkistus 63
Klára Dobrev

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. painottaa, että luotettavien, 
eriteltyjen ja vertailukelpoisten 
vammaisuuteen liittyvien tietojen 
kerääminen on välttämätöntä, jotta voidaan 
tehdä näyttöön perustuvia ja 
vammaisyleissopimuksen mukaisia 
päätöksiä; kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan yhdenvertaisuustietojen 
käsittelyssä täysimääräisesti unionin 
tietosuojalainsäädäntöä ja yksityisyyden 
suojaa koskevaa lainsäädäntöä.

9. painottaa, että luotettavien, 
eriteltyjen ja vertailukelpoisten 
vammaisuuteen liittyvien tietojen 
kerääminen on välttämätöntä, jotta voidaan 
tehdä näyttöön perustuvia ja 
vammaisyleissopimuksen mukaisia 
päätöksiä; korostaa, että valvonta olisi 
annettava sellaisen riippumattoman 
elimen tehtäväksi, johon kuuluu 
vammaisia henkilöitä; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
yhdenvertaisuustietojen käsittelyssä 
täysimääräisesti unionin 
tietosuojalainsäädäntöä ja yksityisyyden 
suojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 64
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
9 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. painottaa, että luotettavien, 
eriteltyjen ja vertailukelpoisten 
vammaisuuteen liittyvien tietojen 
kerääminen on välttämätöntä, jotta voidaan 
tehdä näyttöön perustuvia ja 
vammaisyleissopimuksen mukaisia 
päätöksiä; kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan yhdenvertaisuustietojen 
käsittelyssä täysimääräisesti unionin 
tietosuojalainsäädäntöä ja yksityisyyden 
suojaa koskevaa lainsäädäntöä.

9. painottaa, että luotettavien, 
eriteltyjen ja vertailukelpoisten 
vammaisuuteen liittyvien tietojen 
kerääminen on välttämätöntä, jotta voidaan 
tehdä näyttöön perustuvia ja 
vammaisyleissopimuksen mukaisia 
päätöksiä; kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan yhdenvertaisuustietojen 
käsittelyssä täysimääräisesti unionin 
tietosuojalainsäädäntöä ja yksityisyyden 
suojaa koskevaa lainsäädäntöä sekä 
tekemään vammaisille henkilöille 
helpommaksi osallistua sosiaaliseen, 
ammatilliseen ja kulttuuriseen 
toimintaan.

Or. ro

Tarkistus 65
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. painottaa, että luotettavien, 
eriteltyjen ja vertailukelpoisten 
vammaisuuteen liittyvien tietojen 
kerääminen on välttämätöntä, jotta voidaan 
tehdä näyttöön perustuvia ja 
vammaisyleissopimuksen mukaisia 
päätöksiä; kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan yhdenvertaisuustietojen 
käsittelyssä täysimääräisesti unionin 
tietosuojalainsäädäntöä ja yksityisyyden 
suojaa koskevaa lainsäädäntöä.

9. painottaa, että luotettavien, 
eriteltyjen ja vertailukelpoisten 
vammaisuuteen liittyvien tietojen 
kerääminen on välttämätöntä, jotta voidaan 
tehdä näyttöön perustuvia ja 
vammaisyleissopimuksen mukaisia 
päätöksiä; kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan yhdenvertaisuustietojen 
käsittelyssä täysimääräisesti unionin 
tietosuojalainsäädäntöä ja yksityisyyden 
suojaa koskevaa lainsäädäntöä ja 
vammaisuustilastoja käsittelevän 
Washingtonin ryhmän suuntaviivoja.

Or. en

Tarkistus 66
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Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. katsoo, että covid-19-pandemiaa 
koskevan julkisen tiedotuksen olisi oltava 
mahdollisimman monien vammaisten 
henkilöiden saavutettavissa, että 
vammaisten henkilöiden olisi kuuluttava 
kaikkien toimeentuloturvaa koskevien 
toimenpiteiden piiriin ja että kyseisten 
toimenpiteiden olisi perustuttava 
vammaisten henkilöiden kuulemiseen ja 
osallistumiseen heitä edustavien 
perheenjäsenten tai järjestöjen 
välityksellä;

Or. en

Tarkistus 67
Diana Riba i Giner

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. vaatii jäsenvaltioita takaamaan 
vammaisia henkilöitä edustaville 
järjestöille riittävän rahoituksen ja tuen, 
sillä ne ovat avainasemassa edistettäessä 
vammaisten henkilöiden oikeuksia ja 
tuotaessa esiin heidän yhteiskuntaan 
osallistumisensa arvoa;

Or. en

Tarkistus 68
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. painottaa tarvetta tehostaa 
tutkimusta ja innovointia esteettömän 
teknologian alalla, jotta voitaisiin 
saavuttaa enemmän todellista edistystä 
vammaisten henkilöiden 
integroitumisessa työmarkkinoille;

Or. es

Tarkistus 69
Konstantinos Arvanitis, Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. ehdottaa, että Eurostatilla olisi 
velvollisuus seurata säännöllisesti 
kaikkien asiaankuuluvien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa erityisten mitattavissa 
olevien tulosten ja indikaattorien 
perusteella ja että asiaankuuluville 
indikaattoreille olisi asetettava erityisiä 
tavoitearvoja seuraavalle 
vuosikymmenelle päivittämällä Eurooppa 
2020 -strategian indikaattorit;

Or. en


