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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

puuetega naiste olukorra kohta Euroopa Liidus
(2006/2277(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 13. detsembril 2006 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 
poolt vastu võetud konventsiooni puuetega inimeste õiguste kohta;

– võttes arvesse 22. veebruaril 1997 Euroopa puuetega inimeste foorumi poolt vastu võetud 
Euroopa puuetega naiste manifesti;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat1;

– võttes arvesse komisjoni teatist teemal „Võrdsed võimalused puuetega inimestele –
Euroopa tegevuskava” (KOM(2003)0650);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

A. arvestades, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste 
konventsioonis tunnistatakse, et puuetega naisi ja tüdrukuid ohustab tihtipeale nii 
peresiseselt kui ka -väliselt enam vägivald, ümberlõikamine, kuritarvitamine, 
hooletussejätmine, ebapiisav hooldamine, halb kohtlemine või ärakasutamine;

B. arvestades, et puuetega inimesed moodustavad väga eripalgelise ning heterogeense rühma;

C. arvestades, et nii Euroopa institutsioonid kui ka siseriiklikud ja piirkondlikud asutused 
peavad julgustama tegevusi, mille eesmärgiks on muuta isikutevaheline võrdõiguslikkus 
reaalseks ning tõeliseks;

D. arvestades, et puuetega naised on naiseks olemise ja puude tõttu kahekordse 
diskrimineerimise ohvrid;

E. arvestades, et võrdne kohtlemine on põhiõigus,

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles püüdma kaotada olemasolevaid tõkkeid ja takistusi, 
et lihtsustada naiste ja tüdrukute osavõttu poliitilisest, kultuurilisest, sotsiaalsest ja 
ametialasest elust;

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel soodustada puuetega naiste edenemist sotsiaalse ja 
ametialase elu valdkondades, kus nad on veel liialt nõrgalt esindatud;

3. tuletab meelde, et vajalik on mistahes puudega inimeste integreerimine lapsepõlvest 
saadik;

  
1 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
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4. leiab, et puude ja saavutatud haridustaseme vahel eksisteerib teatud suhe, mis avaldab 
hiljem mõju ametialase aktiivsuse tasemele;

5. väljendab muret asjaolu üle, et puuetega naiste haridustase on üks madalamatest, mis aga 
põhjustab neile omakorda suuri raskusi töökoha leidmisel;

6. peab oluliseks „paindlikkuse” mõiste kasutuselevõtmist puudega seotud valdkondades, nii 
et poliitikat võiks kohandada iga olukorraga, kuna iga juhtum on erinev;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles poliitika kujundamisel ja toetuste määramisel 
jälgima puuetega inimeste eest hoolt kandvate naiste olukorda;

8. peab vajalikuks pakkuda välja meetmeid naiste toetamiseks, kes kannavad hoolt puuetega 
inimeste eest, ning kellele nad pühendavad tihtipeale kogu oma aja, et neil oleks võimalik 
elada tavapärast igapäevaelu;

9. nõustub, et üks Euroopa Liidu põhieesmärke peaks olema puuetega inimeste ja nende pere 
elukvaliteedi parandamine;

10. tuletab meelde poiste ja tüdrukute ning nende hariduse rolli tuleviku jaoks, ning rõhutab, 
et tüdrukutele, olgu nad puudega või puudeta, peavad olema antud samad võimalused ja 
õigused ühiskonnas, et saavutada koostöö- ja integratsioonikeskkonda;

11. rõhutab vajadust teostada puude valdkonnas uuringuid ning koguda värskeid andmeid, 
pöörates erilist tähelepanu naistele ja tüdrukutele, kuna nimetatud valdkonna andmed on 
väga puudulikud;

12. tuletab komisjonile meelde, et ainult selle teema põhjalik tundmine võimaldab pakkuda 
lahendusi, teenuseid ja toetust;

13. tuletab meelde sotsiaalpartnerite olulist rolli puuetega inimeste võrdõiguslikkuse ja 
tööturule ligipääsu edendamises;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidus elab suur arv puuetega inimesi, kes seisavad iga päev silmitsi erinevate 
raskustega ning kes ei saa alati kasutada täiel määral oma õigusi.

Seetõttu on ülimalt oluline, et ühiskond oleks teadlik raskustest, mis on puuetega naistel, aga 
samuti et rakendataks meetmeid puuetega inimeste ühiskonda integreerimise parandamiseks, 
ning et kasutusele võetaks täiendavad vahendid füüsiliste ja sotsiaalsete tõkete kaotamiseks, 
aga samuti et kaoks igasugune puuetega inimeste diskrimineerimine töövaldkonnas.

Käesoleva raporti eesmärgiks on toetada mööndusteta puuetega inimeste ning nende perede 
soove ja palveid, ning rõhutada asendamatut rolli, mis on puuetega inimeste ühendustel nende 
inimeste elukvaliteedi parandamisel.

Käesoleva raporti eesmärgiks on suunata tähelepanu puuetega inimeste sotsiaalse ja 
haridusalase integratsiooni olulisusele lapsepõlvest alates.

Läbi käesoleva raporti püüab naiste õiguste komisjon teadvustada Euroopa avalikule 
arvamusele puuetega inimeste õigust olla kaitstud diskrimineerimise eest ning kasutada täiel 
määral ning õiglaselt oma õigusi. Samuti soovib ta õhutada mõtisklust ja arutlust meetmete 
teemal, mis on vajalikud võrdõiguslikkuse ja kogemuste vahetamise edendamiseks, kõigi 
asjaomaste osapoolte koostöö tugevdamiseks, puudealase teabe täiendamiseks ning positiivse 
pildi loomiseks puudega inimestest. Lisaks soovib ta avalikule arvamusele teadvustada puude 
ning diskrimineerimise eri vormide heterogeensust, ning rõhuda puuetega laste ja noorte 
õigusele olla võrdselt koheldud haridusvaldkonnas, et soodustada nende täielikku 
integreerumist ühiskonda ning julgustada puuetega lastele ja noortele suunatud hariduse 
professionaalide koostöö sisseseadmist Euroopa tasandil, et parandada erivajadustega õpilaste 
ja üliõpilaste integratsiooni traditsioonilistes või spetsialiseeritud keskustes, aga samuti nende 
osalemist siseriiklikes ja Euroopa vahetusprogrammides.


