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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

– ottaa huomioon 3. syyskuuta 2003 komission tiedonannosta "Tavoitteena oikeudellisesti 
sitova Yhdistyneiden Kansakuntien asiakirja vammaisten oikeuksien ja ihmisarvon 
edistämiseksi ja suojelemiseksi" (KOM(2003)0016 – 2003/2100(INI))1 ja 26. huhtikuuta 
2007 vammaisten naisten asemasta Euroopan unionissa (2006/2277(INI))2 antamansa 
päätöslauselmat,

– ottaa huomioon Pekingissä pidetyssä YK:n neljännessä naisten maailmankonferenssissa 
15. syyskuuta 1995 hyväksytyn julistuksen ja toimintaohjelman,

1. pitää myönteisenä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimusta, koska se on laillisesti sitova ihmisoikeussopimus, jossa 
vahvistetaan vammaisten naisten ja tyttöjen oikeudet; pahoittelee, että ainoastaan neljä 
EU:n jäsenvaltiota on tähän mennessä ratifioinut yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään kaikki yleissopimuksen määräykset 
EU:n lainsäädäntöön ja kansallisiin lainsäädäntöihin;

2. korostaa, että vammaisten naisten ja tyttöjen tasa-arvoisen kohtelun ja yhdenvertaisten 
oikeuksien varmistamiseksi sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista on sovellettava 
vammaisiin henkilöihin kohdistuvia politiikkoja ja toimia koskevissa päätöksissä ja niiden 
täytäntöönpanossa kaikilla aloilla, erityisesti oikeudessa työhön, työelämään 
integroitumisessa, koulutuksessa ja syrjinnän torjunnassa;

3. tunnustaa, että vammaiset naiset ja tytöt ovat usein sekä kotona että kodin ulkopuolella 
suuremmassa vaarassa joutua väkivallan, vahingoittamisen tai väärinkäytösten, 
laiminlyömisen tai välinpitämättömän kohtelun ja pahoinpitelyn kohteiksi, seksuaalinen 
hyväksikäyttö ja väärinkäyttö, pakkosterilisaatio, pakkoavioliitto sekä eristäminen 
mukaan luettuina;

4. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lainsäädäntöä vammaisten naisten ja tyttöjen 
oikeuksien suojelemiseksi seksuaalisen väärinkäytön sekä psyykkisen ja fyysisen 
väkivallan tapauksissa kodin ulkopuolella ja kotiympäristössä sekä tällaisen väkivallan 
kohteeksi joutuneiden vammaisten naisten ja lasten paranemisen tukemiseksi.

                                               
1 EUVL C 76 E/231, 25.3.2004.
2 EUVL C 74 E/742, 20.3.2008.
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