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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Apvienoto Nāciju Organizācijas Personu ar 
invaliditāti tiesību komitejas jautājumu sarakstu saistībā ar Eiropas Savienības 
sākotnējo ziņojumu
(2015/2684(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) un tās 
stāšanos spēkā Eiropas Savienībā 2011. gada 21. janvārī saskaņā ar Padomes 2009. gada 
26. novembra Lēmumu 2010/48/EK par to, lai Eiropas Kopiena noslēgtu Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām1,

– ņemot vērā Padomes, dalībvalstu un Komisijas Rīcības kodeksu, kurā izklāstīta iekšējā 
kārtība, lai Eiropas Savienība īstenotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām un Eiropas Savienības pārstāvību saistībā ar to2,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvenciju un Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras tiesībām,

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu “Ziņojums par to, kā Eiropas 
Savienībā īsteno ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD)” 
(SWD(2014)0182),

– ņemot vērā ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas jautājumu sarakstu saistībā ar 
Eiropas Savienības sākotnējo ziņojumu3,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 15. novembra paziņojumu "Eiropas stratēģija 
invaliditātes jomā (2010–2020):  atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem 
(COM(2010)0636),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada 25. oktobra rezolūciju par personu ar 
invaliditāti integrāciju un mobilitāti un Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–
2020)4,

– ņemot vērā Eiropas ombuda 2013. gada ziņojumu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 2., 9., 10., 19. un 168. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 3., 15., 21., 23. un 26. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/78/EK, ar ko nosaka 

1 OV L 23, 27.1.2010., 35. lpp.
2 OV C 340, 15.12.2010., 11. lpp.
3 CRPD/C/EU/Q/1.
4 OV C 131 E, 8.5.2013., 9. lpp.
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kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju1,

– ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A. tā kā personas ar invaliditāti ir pilntiesīgi pilsoņi un viņiem ir vienlīdzīgas tiesības uz 
cieņu, līdzvērtīgu attieksmi, neatkarīgu dzīvi un pilnvērtīgu dalību sabiedrības dzīvē;

B. tā kā Eiropas Savienībā ir aptuveni 80 miljoni personu ar invaliditāti;

C. tā kā no ES Pamattiesību aģentūras sniegtā informācija pastāvīgi apliecina, ka personas 
ar invaliditāti saskaras ar diskrimināciju un šķēršļiem, mēģinot īstenot savas tiesības 
vienlīdzīgi ar citiem cilvēkiem;

D. tā kā personas ar invaliditāti ir viena no sabiedrībā visneaizsargātākajām grupām un 
viņu integrācija darba tirgū ir viens no sociālās un darba tirgus politikas lielākajiem 
uzdevumiem;

E. tā kā personu ar invaliditāti pilnīgu iekļaušanu un vienlīdzīgu līdzdalību var sasniegt 
tikai tad, ja uz cilvēktiesībām balstīta pieeja invaliditātes problēmai tiks ņemta vērā 
visos ES politikas veidošanas, īstenošanas un pārraudzības līmeņos, tostarp starp 
iestādēm, un tā kā Komisijai šīs aspekts ir pienācīgi jāņem vērā tās turpmākajos 
priekšlikumos;

F. tā kā Komisija jau 2008. gadā ierosināja ES diskriminācijas novēršanas direktīvu, taču 
tā joprojām tiek bloķēta Padomē; 

G. tā kā CRPD principi nav tikai diskriminācijas novēršana, jo to īstenošanas mērķis ir gan 
panākt, lai ikviena persona ar invaliditāti iekļaujošā sabiedrībā pilnībā varētu izmantot 
visas cilvēktiesības, gan arī sniegt nepieciešamo aizsardzību un palīdzību, lai ģimenēm 
dotu iespēju sniegt savu ieguldījumu, veicinot personu ar invaliditāti tiesību pilnīgu un 
vienlīdzīgu īstenošanu;

H. tā kā ES ir oficiāli ratificējusi CRPD un to ir parakstījušas arī visas 28 ES dalībvalstis 
un ratificējušas 25 no tām;

I. tā kā ik gadu Parlamenta Lūgumrakstu komiteja saņem lūgumrakstus, kuros vērsta 
uzmanība uz diskrimināciju invaliditātes dēļ attiecībā uz piekļuvi nodarbinātībai, 
pašnodarbinātībai, sabiedriskajiem pakalpojumiem un izglītībai; 

J. tā kā personas ar invaliditāti nav viendabīga grupa un viņu problēmu risināšanai 
paredzēto politikas virzienu un darbību plānošanā būtu jāņem vērā gan šīs atšķirības, 
gan arī apstāklis, ka dažas grupas, piemēram, sievietes, bērni un personas, kam ir 
nepieciešams intensīvāks atbalsts, saskaras ar papildu grūtībām un dažādiem 
diskriminācijas veidiem;

K. tā kā Parlamentam ir jāņem vērā, ka CRPD noteikumi ir minimālie standarti, un Eiropas 
iestādes var veikt plašākus pasākumus, lai aizsargātu cilvēkus ar invaliditāti un cīnītos 
pret diskrimināciju; 

1 OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.
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L. tā kā darba pieejamība un nediskriminācija darba vietā ir būtiskākie elementi, kas sniedz 
iespēju cilvēkiem pašiem noteikt savu dzīvi un būt neatkarīgiem; tā kā jānorāda — pat 
neraugoties uz visām esošajiem ES līmeņa programmām, iniciatīvām un stratēģijām, 
kopējais nodarbinātības līmenis cilvēkiem vecumā no 20 līdz 64 gadiem pārsniedz 
70 %, savukārt nodarbinātības līmenis personām ar invaliditāti ir zemāks par 50 %; tā 
kā nodarbināti ir 65 % sieviešu bez invaliditātes un tikai 44 % sieviešu ar invaliditāti;

M. tā kā algots darbs ir ļoti svarīgs, lai personas ar invaliditāti varētu dzīvot neatkarīgu 
dzīvi, un tā kā dalībvalstīm tāpēc būtu jācenšas cilvēkiem ar invaliditāti nodrošināt 
plašāku piekļuvi nodarbinātībai, lai viņi varētu dot savu ieguldījumu sabiedrībai, kurā 
viņi dzīvo, un kā priekšnoteikumu tam vajadzētu nodrošināt iekļaujošu izglītību visiem 
bērniem ar invaliditāti, tostarp tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, lai palīdzētu viņiem 
iegūt labu pamatizglītību jau sākot no pamatskolas un nodrošinātu, ka viņi var apgūt 
savām mācīšanās spējām atbilstošas mācību programmas, tādējādi dodot iespēju iegūt 
stabilu izglītību, kas varētu palīdzēt profesionālajā darbībā vai nodrošināt labu darbu, 
tādējādi ļaujot vēlāk dzīvot neatkarīgu dzīvi;

N. tā kā invaliditātes situācija attīstās un to ietekmē cilvēku ar traucējumiem saskaršanās ar 
attieksmes un apkārtējās vides šķēršļiem, kas kavē viņu pilnīgu un efektīvu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem un ar tādu pašu cieņu;

O. tā kā Kopīgo noteikumu regulas (CPR) 7. pantā uzsvērts, ka visā no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem finansēto programmu sagatavošanas un 
īstenošanas laikā jo īpaši ņem vērā pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti, 
turklāt šie jautājumi būtu jāņem vērā arī citu ES fondu programmu sagatavošanā un 
īstenošanā;

P. tā kā dažās dalībvalstīs demogrāfisko un sociālo pārmaiņu dēļ pieaug pieprasījums pēc 
sociālajiem pakalpojumiem, jo palielinās bezdarbs, nabadzība un sociālā atstumtība, 
tostarp trūkst kvalitatīvu pakalpojumu personām ar invaliditāti, un tas negatīvi ietekmē 
viņu spēju dzīvot neatkarīgi, iekļaujoši un vienlīdzīgi ar citiem; 

Q. tā kā būtu labāk jāīsteno un jāievieš tie spēkā esošie ES tiesību akti, kas attiecas uz 
personu ar invaliditāti tiesībām, lai visā ES viņiem uzlabotu pieejamību; 

R. tā kā atbilstoši CRPD 33. panta 2. punktam Parlaments ir daļa no ES mehānisma, lai 
veicinātu, aizsargātu un pārraudzītu CRPD īstenošanu;

S. tā kā vairākas pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir iesniegušas informāciju CRPD 
komitejā saistībā ar jautājumu sarakstu;

T. tā kā saskaņā ar CRPD 33. panta 1. punktu Komisija ir noteikta par kontaktpunktu un tai 
uzdots atbildēt uz CRPD komitejas sagatavoto jautājumu sarakstu;

U. tā kā Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā un Eiropas pilsoņus pārstāvošā Eiropas 
Savienības iestāde un tādēļ pilnībā atbilst Parīzes principiem, kā noteikts CRPD 
33. pantā,

1. apliecina CRPD komitejai, ka Eiropas Parlaments gan atbildēs uz tam tieši uzdotajiem 
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jautājumiem, gan arī mudinās Komisiju ņemt vērā Parlamenta viedokli, izstrādājot savas 
atbildes komitejai;

2. pauž nožēlu, ka Komisija un Padome rīcības kodeksu pieņēma bez Parlamenta 
iesaistīšanas un tādēļ Parlamenta kompetence attiecībā uz CRPD uzraudzību ir 
ierobežota;

3. aicina Komisiju par savām atbildēm uz jautājumu sarakstu oficiāli apspriesties ar visām 
attiecīgajām iestādēm un aģentūrām, tostarp ar Parlamentu, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Ombudu un ES Pamattiesību aģentūru;

4. prasa Komisijai aicināt ES mehānisma dalībniekus oficiāli piedalīties konstruktīvajā 
dialogā;

5. atzīmē, ka individuālu datu un statistikas trūkums saistībā ar konkrētām invaliditātes 
grupām kavē atbilstošu politikas virzienu noteikšanu; tādēļ aicina Komisiju apkopot un 
izplatīt pēc vecuma un dzimuma dalītus statistikas datus par invaliditāti, lai uzraudzītu 
personu ar invaliditāti situāciju visā Eiropas Savienībā ne tikai nodarbinātības, bet arī 
citās attiecīgās ikdienas dzīves jomās;

6. atzīmē, ka vairākas pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir iesniegušas informāciju 
CRPD komitejā saistībā ar jautājumu sarakstu; tādēļ mudina Komisiju kā daļu no 
pārskatīšanas procesa turpināt attīstīt strukturēto dialogu un konsultēties un sadarboties 
ar organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti, tostarp gan gatavojot atbildes uz 
CRPD komitejas sarakstā ietvertajiem jautājumiem, gan arī izstrādājot, īstenojot un 
uzraugot ES politikas virzienus šajā jomā;

7. aicina nekavējoties ratificēt CRPD tās dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas;

8. aicina Komisiju iesniegt vērienīgu priekšlikumu Eiropas tiesību aktam par pieejamību, 
turklāt visā likumdošanas ciklā pilnībā iesaistīt personas ar invaliditāti, un uzsver, ka 
šajā priekšlikumā jāparedz pasākumi visās politikas jomās attiecībā uz preču un 
pakalpojumu pieejamību visiem ES pilsoņiem, kas veicinātu personu ar invaliditāti 
neatkarīgu dzīvi un pilnvērtīgu iekļaušanu un izveidotu pastāvīgu, efektīvu un 
neatkarīgu uzraudzības un izpildes mehānismu;

9. mudina Padomi paātrināt darbu pie priekšlikuma direktīvai par publiskā sektora 
struktūru tīmekļa vietņu pieejamību, lai vienotos par kopēju nostāju un varētu panākt šā 
tiesību akta pieņemšanu, tādējādi uzlabojot dokumentu, video un tīmekļa vietņu 
pieejamību un piedāvājot alternatīvus saziņas formātus un līdzekļus; 

10. iesaka ES līdzekļus izmantot, lai veicinātu pieejamību un e-pieejamību personām ar 
invaliditāti un pāreju no institucionālās aprūpes uz sabiedrības veiktu aprūpi, attīstītu 
kvalitatīvus sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī ieguldītu personas ar 
invaliditāti pārstāvošu organizāciju spēju veidošanā;

11. atzīmē savas atbildes un rīcību attiecībā uz jautājumu sarakstu saistībā ar Eiropas 
Savienības sākotnējo ziņojumu kā daļu no CRPD pārskatīšanas: 
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a. Parlaments izveidojis starpkomiteju koordinācijas darba grupu, ko veido pārstāvji 
no katras attiecīgās komitejas, un tā ir rīkojusi izpratnes veidošanas pasākumus 
darbiniekiem un Eiropas Parlamenta deputātiem, tostarp kā daļu no profesionālās 
apmācības organizējot zīmju valodas kursus;

b. tas uzsvēris nepieciešamība nodrošināt pieejamību attiecībā uz universālo 
pakalpojumu un ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 gan Parlamenta 
2011. gada 5. jūlija rezolūcijā1, gan rakstiskajā deklarācijā 35/2011, kas bija 
pagrieziena punkts saistībā ar eCall sistēmas attīstīšanu transportlīdzekļos;

c. 2014. gada vēlēšanu rezultātā ievērojami pieaudzis to Eiropas Parlamenta 
deputātu skaits, kuriem ir invaliditāte; 

d. Parlaments apņēmies aktīvi sadarboties ar attiecīgajiem dalībniekiem, lai rastu 
pragmatisku risinājumu saistībā ar pievienošanos Marakešas līgumam; 

e. tas uzsver nepieciešamību uzlabot ES tiesību aktu īstenošanu, lai nodrošinātu, ka 
personas ar invaliditāti var ceļot patstāvīgi, izmantojot visus transporta veidus, 
tostarp sabiedrisko transportu; 

f. tas aicina Komisiju sniegt pieprasīto paskaidrojumu par to, kā tā pašreizējos un 
turpmākos tiesību aktos varētu nodrošināt, lai personām ar invaliditāti būtu 
garantētas vienlīdzīgas iespējas, pamattiesības, līdzvērtīga pieeja pakalpojumiem 
un darba tirgum, kā arī tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz piekļuvi 
sociālajai drošībai kā tās dalībvalsts pilsoņiem, kurā viņi ir šīs sistēmas dalībnieki, 
rīkojoties saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principu, lai 
visas personas ar invaliditāti varētu baudīt tiesības brīvi pārvietoties tāpat kā visi 
citi ES pilsoņi; 

g. tas aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, lai tiesas pieejamība attiecībā uz 
ES tiesību aktiem būtu pilnīgā saskaņā ar CRPD un tādējādi pamattiesības būtu 
pieejamas visiem; 

12. uzsver nepieciešamību uzlabot politisko sadarbību ES mehānisma ietvaros, tostarp 
nodrošināt tam nepieciešamos finanšu resursus un cilvēkresursus, lai tas varētu pildīt 
savus uzdevumus tā, kā norādīts iepriekš minētajā Padomes lēmumā, un mudina ES 
mehānisma dalībniekus piešķirt nepieciešamos resursus šā uzdevuma veikšanai; 

13. atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta deputātu iniciatīvu pieprasīt, lai Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komiteja, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja un Lūgumrakstu 
komiteja regulāri gatavotu kopīgu ziņojumu ar atbildēm uz CRPD komitejas 
ieteikumiem; 

14. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Personu ar 
invaliditāti tiesību komitejai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

1 OV C 33 E, 5.2.2013., 1. lpp.


