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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka visās politikas jomās, darbojoties ar invaliditātes jautājumu, ir būtiski izmantot 

uz tiesībām balstītu pieeju; 

2. aicina Komisiju sniegt labāku atbalstu dalībvalstu centieniem likvidēt juridiskos un 

organizatoriskos šķēršļus un nodrošināt personām ar invaliditāti vienlīdzīgu piekļuvi 

iekļaujošai izglītībai un apmācībai, tostarp profesionālajai izglītībai un apmācībai (PIA) 

un pieaugušo izglītībai, kultūrai, tūrismam un sportam; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 

individualizētu atbalsta pakalpojumu pieejamību, piekļūstamību un cenu pieņemamību; 

3. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka izglītība un apmācība tiek organizēta, iekļaujot bērnus un 

pieaugušos ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, kā arī sniedzot konsultācijas, 

palīdzību un individuālu apmācību; 

4. mudina dalībvalstis nodrošināt piekļuvi kvalitatīvai un iekļaujošai agrīnajai pirmsskolas 

un sākumskolas izglītībai un sociālajai aprūpei, izveidot piemērotas struktūras un 

efektīvus pasākumus, kas paredzēti jauniem bērniem ar invaliditāti un/vai īpašām 

izglītības vajadzībām (ĪIV), un sniegt individuālu atbalstu bērna interesēs, tostarp arī 

bērniem migrantiem un bērniem, ko skar multiplā diskriminācija, risināt īpašas un 

daudzveidīgas vajadzības un atvieglot migrantu un minoritāšu sekmīgu iekļaušanu 

vispārējā izglītībā; 

5. aicina dalībvalstis piešķirt visus nepieciešamos resursus, arī pietiekamu finansējumu, lai 

būtu iespējams pienācīgi palīdzēt skolēniem un studentiem ar invaliditāti, kā arī apmācīt 

izglītības un mūžizglītības iestāžu darbiniekus; 

6. uzsver, ka ir būtiski sagatavot pasniedzējus un instruktorus darbam ar bērniem ar 

invaliditāti un sniegt viņiem pienācīgu atbalstu; mudina dalībvalstis izveidot 

pasniedzējiem un instruktoriem paredzētu iekļaujošu izglītību, apmācību un profesionālās 

kvalifikācijas celšanu, izmantojot dažādu ieinteresēto pušu devumu, īpaši no 

organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti un speciālistus ar invaliditāti; 

7. pauž nožēlu par pakāpeniskajiem publiskā izglītības finansējuma samazinājumiem 

Eiropas ekonomikas krīzes dēļ; norāda, ka izglītība ir viena no pamata cilvēktiesībām un 

sabiedrisks labums; 

8. ņemot vērā, ka ļoti daudz jauniešu ar invaliditāti un/vai ĪIV priekšlaicīgi pamet izglītību, 

aicina dziļāk izpētīt iespējas, ko sniedz mūžizglītība un pievilcīgu alternatīvu piedāvāšana; 

uzskata, ka personām ar invaliditāti paredzētu mūžizglītības programmu sekmēšana ir ļoti 

būtiska Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā daļa; 

9. mudina pasniedzējus, darbiniekus, pārvaldes iestādes, studentus un skolēnus ar invaliditāti 

apmainīties ar paraugpraksi iekļaujošas izglītības un mūžizglītības jomā; 

10. iesaka nodrošināt īpašus konsultantus uz vietas universitātēs, darbā iekārtošanās centros 
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un citos nodarbinātības dienestos un iniciatīvās, lai konsultētu studentus ar invaliditāti par 

viņu karjeras iespējām; 

11. aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm izvirzīt mērķus attiecībā uz personu ar invaliditāti un 

personu ar īpašām vajadzībām dalību izglītībā un apmācībā, nabadzības samazināšanu un 

nodarbinātību un cieši uzraudzīt un novērtēt situāciju vietējā, valsts un ES līmenī; 

12. pauž bažas par to, ka, neraugoties uz uzlabojumiem, personām ar invaliditāti joprojām 

draud liels bezdarba risks un ka to vidū mazāk nekā 30 % ir pabeigta terciārā izglītība vai 

līdzvērtīga izglītība, bet personu bez invaliditātes vidū šis rādītājs ir ap 40 %; tāpēc aicina 

dalībvalstis un Komisiju īpašu uzmanību pievērst grūtībām, ar ko jaunieši ar invaliditāti 

un/vai ĪIV saskaras pārejā no vidusskolas vai augstskolas izglītības un/vai arodmācībām 

uz nodarbinātību, un šajā nolūkā izmantot visus pastāvošos nodarbinātības, jaunatnes 

politikas, kultūras, sporta un izglītības jomas instrumentus un iniciatīvas, piemēram, 

garantiju jauniešiem, “Jaunatne kustībā”, Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), 

Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF); turklāt 

aicina visā lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīt attiecīgās asociācijas, personu ar 

invaliditāti ģimenes un pašas personas ar invaliditāti; 

13. aicina lielāku daļu kvalitatīvas stažēšanās iespēju darīt pieejamas un piekļūstamas 

jauniešiem ar invaliditāti; 

14. nodarbinātības sakarā norāda, ka daudzos gadījumos personīgā asistenta nodrošināšana 

darba laikā ir vienīgā iespēja, kas ļauj personām ar invaliditāti strādāt, iekļauties komandā 

un strādāt ārpus mājas; aicina dalībvalstis pieņemt un veicināt jebkādus pasākumus, kas 

nepieciešami, lai nodrošinātu darbavietu piekļūstamību un inkluzivitāti; 

15. uzsver, ka galvenie šķēršļi, kas liedz iekļauties darba tirgū, joprojām ir zemāks izglītības 

līmenis, izglītības priekšlaicīga pamešana, pielāgotu programmu trūkums, diskriminācija, 

nepietiekamas prasmes un atbalsts attiecībā uz darbu, kā arī darbavietu piekļūstamības 

problēmas; 

16. pauž nožēlu par to, ka sieviešu ar invaliditāti nodarbinātības līmenis ir zemāks par 50 %, 

kas liecina par divkāršo diskrimināciju, ar ko tām nākas saskarties un kas apgrūtina to 

pilnvērtību līdzdalību sabiedrībā; 

17. mudina ES publiskās iestādes un uzņēmumus īstenot daudzveidības politiku un valstu 

daudzveidības hartas; 

18. uzskata, ka ir būtiski sekmēt faktisku piekļuvi mobilitātei — cita starpā ieviešot visās 

dalībvalstīs ES invaliditātes karti, savstarpējās atzīšanas sistēmu, ko ES pašlaik izstrādā, 

lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi konkrētiem īpašiem pakalpojumiem, galvenokārt 

kultūras, atpūtas, sporta un transporta jomā, — un ārpusskolas nodarbībām, piemēram, 

teātrim, dejai, mūzikai, mākslai, uzlabot informāciju personām ar invaliditāti par 

mobilitātes iespējām, sniegt tām nepieciešamās konsultācijas un palīdzību un risināt 

grūtības, ar ko tās saskaras, tostarp — pienācīgi apmācot valstu aģentūru un 

uzņēmējiestāžu darbiniekus; 

19. atgādina, ka, neraugoties uz centieniem padarīt „Erasmus+” programmas un citas 

mobilitātes iniciatīvas iekļaujošākas, koordinācijas trūkums starp valstu sociālajām 
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sistēmām un tiesību pārnesamības trūkums rada nopietnus šķēršļus tam, lai mobilitātē 

varētu piedalīties cilvēki ar invaliditāti; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt 

sadarbību šajā jomā, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti mobilitāti un novērstu 

diskrimināciju atlases procesos attiecībā uz mobilitātes shēmām, piemēram, nosakot 

budžeta ierobežojumu studentu ar invaliditāti uzņemšanai, jo īpaši izmantojot 

„Erasmus+”; iesaka vispārēji, gatavojot mobilitātes programmu budžetus, ņemt vērā 

jauniešu ar invaliditāti finansiālās vajadzības, lai novērstu diskrimināciju; 

20. atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus Savienības programmās un iniciatīvās iekļaut piekļuves 

noteikumus un aicina lielākā mērā Savienības kultūras politikā maģistralizēt 

piekļūstamības prasības, tostarp — īstenojot Marrākešas līgumu, pārskatot Audiovizuālo 

mediju pakalpojumu (AVMS) direktīvu un izmantojot Eiropas kultūras galvaspilsētu 

iniciatīvu un programmu “Radošā Eiropa”; tomēr atgādina, ka visu pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšanai ir jāīsteno vispārēja transversāla pieeja, pieņemot Eiropas 

Pieejamības aktu; 

21. uzskata, ka pašreizējā kultūras un radošās nozares modernizācija var palīdzēt nodrošināt 

pakalpojumu pieejamību; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt to, lai attiecīgās 

organizācijas darītu savus pakalpojumus pieejamus un pieņemtu pasākumus, kas 

cilvēkiem ar invaliditāti sniedz plašāku pieeju kultūrai ne tikai kā skatītājiem, bet arī kā 

dalībniekiem un protagonistiem, kas bez jebkādas diskriminācijas spēj rīkoties un 

iesaistīties kultūras pasaulē; 

22. atzinīgi vērtē apņemšanos palielināt sabiedrības informētību par jautājumiem, kas skar 

cilvēkus ar invaliditāti; turklāt uzsver, ka plašsaziņas līdzekļi var būt nozīmīgs 

instruments, lai palielinātu informētību, cīnītos pret aizspriedumiem un dezinformāciju un 

mainītu sabiedrībā maldīgus priekšstatus par cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām; turklāt uzsver, ka, palielinot informētību un izpratni par invaliditātes 

jautājumiem un cilvēku ar invaliditāti un viņu situāciju dažādību, plašsaziņas līdzekļi var 

aktīvi veicināt cilvēku ar invaliditāti efektīvu un sekmīgu integrāciju visās sociālās dzīves 

jomās; uzsver arī to, ka ir svarīgi izglītot iedzīvotājus par jautājumiem, kas attiecas uz 

cilvēkiem ar slēptu/ neredzamu invaliditāti, lai aizsargātu šādas personas no 

pāridarījumiem; 

23. uzsver, ka jaunieši ar invaliditāti fiziskās aktivitātēs piedalās mazāk nekā viņu vienaudži 

bez invaliditātes un ka skolām ir svarīga loma veselīga dzīvesveida īstenošanā; tādēļ 

uzsver, ka ir svarīgi veicināt to, lai jaunieši ar invaliditāti vairāk piedalītos fiziskās 

aktivitātēs; aicina dalībvalstis nekavējoties novērst visus esošos šķēršļus, kas apgrūtina 

cilvēku ar invaliditāti vai cilvēku ar īpašām vajadzībām dalību sporta pasākumos; 

24. atzinīgi vērtē to, ka vairāk tiek atbalstīta cilvēku ar invaliditāti piekļuve sportam, 

izmantojot “Erasmus+” programmu, un aicina pienācīgi atbalstīt iniciatīvas, kuru mērķis 

ir uzlabot sporta piekļūstamību un iesaistīšanos sportā visos līmeņos, arī cilvēkiem ar 

pārejošiem traucējumiem; 

25. atgādina, ka ir jāsamazina digitālā plaisa un jānodrošina cilvēkiem ar invaliditāti iespēja 

pilnībā izmantot digitālo savienību; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi uzlabot personu ar 

invaliditāti digitālās prasmes un kompetences, jo īpaši, izmantojot “Erasmus+” 

programmas finansētus projektus, un aicina dalībvalstis nodrošināt neaizsargātu 

iedzīvotāju, tostarp personu ar invaliditāti, aizsardzību tiešsaistē, izmantojot efektīvus 
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pasākumus pret naida runu, kiberiebiedēšanu un visiem tiešsaistes diskriminācijas veidiem 

un nodrošinot gan neformālajā, gan formālajā izglītībā vairāk izglītošanās iespēju attiecībā 

uz digitālajām un plašsaziņas līdzekļu lietošanas prasmēm; turklāt aicina dalībvalstis 

nodrošināt atbilstīgu tehnoloģisko mācību līdzekļu bezmaksas pieejamību bērniem ar 

invaliditāti, lai tie varētu pilnībā iesaistīties izglītības un apmācības pasākumos; 

26. prasa vairāk izmantot digitālos instrumentus un digitalizāciju kā līdzekli, lai atbalstītu 

cilvēkus ar invaliditāti pilnas slodzes darba uzsākšanā tādās jomās kā IT nozare; 

27. aicina dalībvalstis nekavējoties transponēt Direktīvu (ES) 2016/2102 par publiskā sektora 

struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību1, lai nodrošinātu, ka ikvienam ir 

iespēja īstenot tiesības uz informāciju un demokrātisku līdzdalību; šajā sakarībā prasa ES 

iestādēm ievērot Direktīvā paredzētās prasības un pienākumus attiecībā uz ES 

tīmekļvietņu pieejamību un pastiprināt centienus nolūkā sekmēt zīmju valodas 

izmantošanu ES iestāžu saziņā un darbībā, lai uzlabotu iespējas īstenot mijiedarbību ar 

iedzīvotājiem ar invaliditāti; 

28. saistībā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru atbalsta nepieciešamību nodrošināt to, lai 

pilsoniskajā dialogā papildus sociālajiem partneriem piedalītos arī pilsoniskā sabiedrība 

un cilvēku ar invaliditāti pārstāvji; 

29. uzskata, ka aktīva pilsoniskuma izglītībā būtu jāņem vērā, kādas izredzes ir cilvēkiem ar 

invaliditāti, kuri saskaras ar nesamērīgi lielākiem šķēršļiem, tostarp fiziskiem šķēršļiem, 

attiecībā uz pilsoniskās līdzdalības pieejamību; atgādina, ka visiem pilsoņiem ir tiesības 

balsot, un aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šo tiesību 

ievērošanu attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti; 

30. ar bažām norāda, ka bēgļi un patvēruma meklētāji ar invaliditāti saskaras ar daudzām 

problēmām, piemēram, to, ka nav pieejama palīdzība un izglītība, un nepietiekamu 

piekļuvi tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas varētu atvieglot saziņu un integrāciju; tādēļ 

aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm un sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR) veicināt un aizsargāt bēgļu un patvēruma 

meklētāju rindās esošo personu ar invaliditāti tiesības un mudina dalībvalstis nodrošināt 

visiem vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, jo īpaši izmantojot īpašas programmas un 

pasākumus imigrantiem un bēgļiem ar invaliditāti, kā arī īstenot labas prakses apmaiņu 

saistībā ar novatoriskām un sekmīgām programmām bēgļiem ar invaliditāti, jo īpaši tādās 

jomās kā iekļaujoša un speciālo vajadzību izglītība, arodmācības un prasmju attīstīšana; 

31. uzsver nozīmīgo uzdevumu, ko veic aprūpētāji un jo īpaši ģimenes locekļi, kuri bieži 

gandrīz pilnībā nodrošina personu ar invaliditāti aprūpes un palīdzības vajadzības; uzsver, 

ka ir steidzami nepieciešama ES un valstu politika un attiecīgas likumdošanas iniciatīvas 

ģimenes atbalstam, ņemot vērā to, ka gandrīz visos gadījumos mātes uzņemas invaliditātes 

pārvaldības nastu un ir spiestas samazināt vai pārtraukt savu profesionālo darbību, lai 

palīdzētu ģimenes loceklim ar invaliditāti, jo īpaši attiecībā uz jauniešiem un vecāka 

gadagājuma cilvēkiem; aicina dalībvalstis pieņemt atbilstošus un piemērotus pasākumus, 

lai atbalstītu ģimenes un aprūpētājus un izstrādātu reglamentējošus instrumentus un 

pakalpojumus, kas bērnu ar invaliditāti vecākiem vai radiniekiem dotu iespēju izmantot 

atvaļinājumu un/vai atbrīvojumu no darba, lai viņi varētu līdzsvarot darbu ar saviem 

                                                 
1 OV L 327, 2.12.2016., 1. lpp. 
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aprūpes pienākumiem; 

32. uzsver — lai nodrošinātu ES tiesību aktu pakāpenisku saskaņošanu ar ANO Konvencijā 

par personu ar invaliditāti (CRPD) tiesībām paredzētajiem pasākumiem, būs ātrāk 

jāpieņem direktīva par Eiropas Pieejamības aktu un būs jāprasa, lai visas dalībvalstis 

parakstītu un ratificētu Konvencijas fakultatīvo protokolu un īstenotu ANO komitejas 

ieteikumus, atsaucoties uz 24. pantu, lai ES varētu sevi nodrošināt ar nepieciešamajiem 

līdzekļiem, atvieglojot piekļuvi iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai; 

33. atgādina pienākumus, kas paredzēti Eiropas Savienības ratificētajā CRPD, kā arī Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas 21. un 26. pantā, kuros norādīts, ka neatkarība, integrācija 

un piekļuve iekļaujošai izglītības un apmācības sistēmai, pilsoniskajai un kultūras dzīvei, 

izklaidei un sportam ir garantētas tiesības un ka jebkāda diskriminācija invaliditātes dēļ ir 

aizliegta; mudina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt centienus, lai pilnībā īstenotu 

minētos pienākumus, proti, pieņemot likumdošanas pasākumus saskaņā ar šīm tiesībām, 

pretējā gadījumā pastāv risks, ka ar Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā 2020. gadam 

noteiktie mērķi netiks sasniegti; 

34. uzskata, ka ir vajadzīga lielāka sinerģija starp Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā un 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem, jo īpaši ar izglītību un apmācību saistītie mērķi, kuri būtu 

jāpastiprina; 

35. aicina pienācīgi finansēt un atbalstīt progresa uzraudzību, kā arī rūpīgi pārbaudīt 

pastāvošos un turpmākos Savienības tiesību aktus attiecībā uz pienākumiem, kas noteikti 

Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām; 

36. uzsver — lai labāk novērtētu Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošanu un 

rezultātus, ir jāuzlabo datu vākšana, statistika un uzraudzība; pauž nožēlu par to, ka, 

piemēram, ES ilgtspējīgas attīstības mērķu izglītības rādītājs nav sadalīts pēc invaliditātes 

veidiem; uzsver, ka Eiropas stratēģijai invaliditātes jomā būtu jācenšas mazināt 

nepietiekamību attiecībā uz datu vākšanu par personu ar invaliditāti piekļuvi izglītībai; 

tādēļ aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt efektīvu datu vākšanas sistēmu, 

izmantojot skaidrus rādītājus attiecībā uz personu ar invaliditāti piekļuvi izglītībai, jo īpaši 

datus par izteikti atkarīgiem indivīdiem; uzskata, ka programmu izstrādē ir lietderīgi 

iekļaut arī dzimumu perspektīvu un vākt dzimumdalītus datus par cilvēku ar invaliditāti 

situāciju un par uzraudzības politiku un pasākumiem šajā jomā, kā arī vākt krusteniskus 

datus par neaizsargātiem cilvēkiem un personām, kuras saskaras ar multiplo 

diskrimināciju; 

37. aicina dalībvalstis un Komisiju atbalstīt ES līmeņa tīklu un sadarbību starp cilvēku ar 

invaliditāti valsts un Eiropas līmeņa apvienībām, lai veicinātu pieredzes un paraugprakses 

apmaiņu. 
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PIELIKUMS: STRUKTŪRAS VAI PERSONAS, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU 
ATZINUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ 

Šis saraksts ir sagatavots pilnīgi brīvprātīgi, un par to atbildīga ir vienīgi atzinuma 

sagatavotāja. Atzinuma projekta sagatavošanas laikā līdz tā pieņemšanai komitejā atzinuma 

sagatavotāja ir saņēmusi informāciju no šādām struktūrām vai personām: 

Struktūra un/vai persona 

Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra  

Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forums 
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