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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по заетост и социални 

въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

А. като има предвид, че Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 

изисква при определянето и осъществяването на своите политики и дейности 

Съюзът да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана на увреждане 

(член 10), и му предоставя правомощието да приема законодателни актове за 

справяне с тази дискриминация (член 19); 

Б. като има предвид, че членове 21 и 26 от Хартата на основните права на Европейския 

съюз изрично забраняват дискриминацията, основана на увреждане, и предвиждат 

равното участие на хората с увреждания в обществото;  

В. като има предвид, че в отговор на резолюцията на Парламента от 27 септември 2011 

г. относно Европа – водеща световна туристическа дестинация – нова политическа 

рамка за европейския туризъм1, приета от Комисията на 13 декември 2011 г., 

Комисията призна необходимостта да се осигури гладко функционираща верига от 

достъпни услуги за всички (транспорт, настаняване, кетъринг и атракции) и че за 

тази цел тя е започнала да прилага действия за повишаване на осведомеността, за 

подобряване на уменията в туристическия сектор и в крайна сметка за повишаване 

на качеството на туристическите съоръжения за лицата със специални нужди или 

увреждания; 

Г. като има предвид, че потребностите на хората с увреждания, функционални 

различия и намалена подвижност в областта на транспорта, мобилността и туризма 

са в съответствие със стопанските възможности за иновации при предлагането на 

услуги в областта на транспорта и мобилността и че те могат да доведат до изгодни 

за всички страни ситуации, в които не само хората с всякакви видове увреждания 

(включително, но не само, лица с намалена подвижност, слепи лица, глухи лица и 

лица с увреден слух, лица с аутизъм и лица с умствени или психосоциални 

увреждания), но и останалите ползватели извличат полза от тези услуги в духа на 

„универсалния дизайн“; 

Д. като има предвид, че в Европа има 80 милиона души с увреждания или 

функционални различия, т.е. това е една шеста от населението; 

1. настоятелно приканва Комисията и Съвета да обръщат повече внимание на 

потребностите на хората с увреждания и да вземат предвид тези потребности по 

последователен начин, когато преразглеждат регламентите на ЕС, например 

регламентите относно правата на пътниците в рамките на различните видове 

транспорт (регламенти (EО) № 1107/2006 и (EО) № 261/2004 относно въздушния 

транспорт, Регламент (EО) № 1371/2007 относно железопътния транспорт, 

Регламент (EС) № 1177/2010 относно водния транспорт и Регламент (EС) № 

181/2011 относно автобусния транспорт), и когато изготвят законодателство, 

                                                 
1 OВ C 56E , 26.2.2013 г., стp. 41. 
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например относно правата на пътниците в контекста на мултимодалните пътувания; 

подчертава, че през 2010 г. в рамките на Европейската стратегия за хората с 

увреждания за периода 2010 – 2020 г. ЕС пое ангажимент за Европа без бариери; 

2. призовава ЕС да засили мониторинга на прилагането на законодателството относно 

правата на пътниците и да хармонизира работата на националните правоприлагащи 

органи и призовава държавите членки да предприемат всички необходими стъпки за 

прилагане на законодателството на ЕС, насочено към подобряване на достъпността 

на транспорта на местно, регионално и държавно равнище за транспортни и 

туристически цели (включително автобуси и таксита, градски обществен транспорт, 

както и железопътен, въздушен и морски транспорт, включително гари, летища и 

пристанища) и към преодоляване на пречките пред Европа без бариери, например 

чрез укрепване на правомощията на компетентните правоприлагащи органи 

съгласно законодателството в областта на правата на пътниците, с цел да се 

осигурят ефективни и равни права за всички пътници с увреждания в целия ЕС, 

включително по отношение на достъпността и стандартизацията, хармонизацията, 

техническите изисквания, стимулите за предприятията, политиката на синдикатите 

и колективните трудови договори; 

3. призовава Комисията да изясни отговорностите на всеки от участниците в 

предоставянето на грижи за лицата с намалена подвижност, по-специално по 

отношение на трансферите между различните видове транспорт, и да предостави на 

Парламента информация относно участието на сдруженията на хората с увреждания 

и ролята им при прилагането на регламентите относно правата на пътниците; 

4.  призовава Комисията и държавите членки да постигнат напредък при прилагането 

на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г.; 

изразява съжаление във връзка с това, че междинната оценка на тази стратегия, 

която трябваше да бъде извършена през 2015 г., беше отложена, и призовава 

Комисията да завърши и предаде тази оценка във възможно най-кратък срок; 

5. изразява силното си убеждение в предимствата на наличието на общи правила за 

достъпността на равнището на ЕС и съответно очаква с интерес своевременното 

приемане на предложението на Комисията за Европейски акт за достъпността1; 

6. подчертава необходимостта от приемане на Европейски акт за достъпността, който 

е от основно значение за решаването на всички въпроси, свързани с достъпността за 

лицата с намалена подвижност в областта на транспорта, мобилността и туризма, и 

за гарантирането на това, че въздушният, автомобилният, железопътният и водният 

превоз на пътници, особено по отношение на пътните възли и достъпа без стъпала 

до всички публични линии на метрото и железниците, уебсайтовете, услугите, 

базирани на мобилни устройства, интелигентните системи за издаване на билети и 

информацията в реално време, както и терминалите за самообслужване, билетните 

автомати и автоматите за регистрация, използвани за предоставяне на пътнически 

транспортни услуги, са напълно достъпни за хората с увреждания; 

7. отчита, че малките и средните предприятия ще извлекат ползи от спазването на 

стандартните изисквания на ЕС, вместо да се налага да се приспособяват към 

                                                 
1 COM(2015)0615. 
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различаващи се национални правила; изразява съжаление обаче, че туристическите 

продукти и туристическите услуги от трансграничен характер не са обхванати от 

предложението за Европейски акт за достъпността; подчертава, че на равнище ЕС 

не са предприети допълнителни действия по отношение на туристическите 

съоръжения и услуги, за да се хармонизира постепенно класификацията на 

настаняването, като се вземат предвид критериите за достъпност; 

8. призовава Комисията да предложи ратифицирането от ЕС на факултативния 

протокол към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, така че 

лицата с увреждания да могат да упражняват своите права по-добре, особено що се 

отнася до липсата на достъп до транспортни услуги и аспектите във връзка със 

сградния фонд, включително туристическите съоръжения и настаняването; 

9. подчертава, че безпрепятствената достъпност на транспортните услуги, превозните 

средства, инфраструктурата и интермодалните свързващи центрове, по-специално в 

селските райони, е от ключово значение, за да се осигури, че системите за 

мобилност не се характеризират с дискриминация; подчертава във връзка с това, че 

хората с увреждания трябва да имат достъп до продуктите и услугите и че трябва да 

се положат допълнителни усилия с цел транспортните и туристическите услуги, 

превозните средства и инфраструктурата да бъдат достъпни; посочва, че 

Механизмът за свързване на Европа дава възможност за финансиране на мерки в 

градските райони и на мерки за подобряване на достъпността за хората с някакъв 

вид увреждане, като това финансиране може да достига до 10% от разходите за 

адаптиране; 

10. призовава Комисията да публикува в годишния си доклад относно усвояването на 

средствата за трансевропейската транспортна мрежа сведения за напредъка, 

постигнат по отношение на мерките, както и за размера на помощта, отпусната за 

адаптиране на инфраструктурата за хората с увреждания в рамките на Механизма за 

свързване на Европа и други видове финансиране от ЕС; също така призовава 

Комисията да предприеме действия за насърчаване на по-активно участие в 

проекти, насочени към адаптиране на инфраструктурата за хората с увреждания, 

включително, наред с другото, действия за информиране и за разпространяване на 

информацията сред потенциалните предприемачи; 

11. в тази връзка подчертава значението на финансирането на мерки в градските 

райони, където хората трябва да се прехвърлят между различни видове транспорт 

по-често и където хората с някакъв вид дисфункция на подвижността срещат най-

много трудности; 

12. счита, че достъпността е от съществено значение, за да могат хората с увреждания 

да се възползват напълно от европейското туристическо предлагане; 

13. подчертава, че в рамките на политиките за цифровизирания пазар на мобилността 

следва да се отдава приоритетно значение на форматите, които са неизменно 

достъпни и които следва да улесняват достъпа на всички хора с всякакви видове 

увреждания чрез използване на достъпни за тях езици, формати и технологии, 

подходящи за различните видове увреждания, включително жестомимични езици, 

Брайлова азбука, допълващи и алтернативни комуникационни системи и други 

достъпни средства, методи и формати за комуникация по избор на съответното 
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лице, включително лесен за четене език или пиктограми, субтитри и лични текстови 

съобщения за предоставяне на информация и възможности за резервация и покупка 

на билети за пътувания, като се предлага възможност за използване на повече от 

един сетивен канал; настоятелно призовава Комисията да установи по отношение на 

транспортните услуги и съоръжения подходящи механизми за мониторинг и 

контрол, които да гарантират, че достъпността и помощните средства за хора с 

увреждания могат да се предлагат и в рамките на услугите на обществения 

транспорт във всички държави членки; 

14. подчертава, че хората с увреждания следва да могат да получават информация 

относно мултимодалните, трансгранични услуги, които осигуряват транспорт „от 

врата до врата“, по такъв начин, че да могат да избират между най-устойчивата, 

най-евтината или най-бързата услуга, както и да резервират и заплащат тези услуги 

онлайн;  

15. призовава за предоставянето на пътна информация в реално време, така че преди да 

започнат пътуването си, хората с увреждания да могат да получават информация за 

смущения или алтернативни възможности за пътуване; 

16. приветства пилотния проект за европейска карта за лицата с увреждания; призовава 

участващите държави членки и Комисията да вземат под вниманието и да използват 

по целесъобразност най-новите технологични достижения, по-специално в областта 

на интермодалността, взаимосвързаността и оперативната съвместимост, и 

подчертава, че принципът за „универсален дизайн“ трябва винаги да се прилага при 

проектирането на продукти, свързани с въздушния, автобусния, железопътния и 

водния превоз на пътници с оглед на пълното съответствие с изискванията за 

достъпност; насърчава всички държави членки да се присъединят към инициативата 

за европейска карта за лицата с увреждания и призовава Комисията да отпусне 

необходимите финансови ресурси за разработването на европейската карта за 

лицата с увреждания като общоевропейски проект; 

17. призовава Комисията и държавите членки да предприемат стъпки, за да гарантират, 

че лицата с увреждания могат лесно да използват номера за спешни повиквания 112 

навсякъде в Европа; 

18. подчертава, че трябва да се обърне специално внимание на техническите помощни 

средства, които дават възможност за самостоятелен живот на хората с увреждания, 

и че придобитите познания относно необходимостта от безпрепятствена мобилност 

и безпрепятствени туристически услуги трябва да бъдат по-цялостно интегрирани в 

предстоящите програми за научни изследвания и иновации, например в програмите 

в рамките на „Хоризонт 2020“; посочва, че това ще доведе до подобряване и 

хармонизиране на статистическите данни на европейско равнище и до обмен на 

най-добри практики; 

19. призовава Комисията да насърчава научните изследвания, събирането на данни и 

обмена на добри практики, като провежда консултации с представителни 

организации на хората с увреждания, както и да предостави обзор на данните 

относно достъпността на туристическите услуги за хората с увреждания, както се 

предвижда в двете приложения към Регламент (ЕС) № 692/2011 относно 

статистиката за туризма; 
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20. подчертава, че туристическите услуги трябва да вземат предвид специалните нужди 

на хората с увреждания, например лесен достъп до информация и комуникация и до 

съоръжения като стаи, бани, тоалетни и други вътрешни помещения; 

21. отправя искане към съответните органи в държавите членки да изготвят стратегии 

за повишаване на осведомеността относно правата на хората с увреждания, да 

подпомагат обучението на служителите в транспортния и туристическия сектор с 

оглед на повишаването на тяхната осведоменост и на задълбочаването на 

познанията им относно равното третиране на хората с увреждания, както и да 

насърчават сътрудничеството и обмена на добри практики между европейските 

организации, работещи в тази област, и публичните и частните организации, 

отговарящи за транспорта; настоятелно призовава също така материалите за 

обучение да се предоставят на достъпни формати; 

22. подчертава, че на служителите на въздушните превозвачи трябва да се предлага 

обстойно обучение, така че въздушните превозвачи да могат да предоставят 

подходящи услуги на хората с увреждания; подчертава, че трябва да се обърне 

специално внимание служителите да могат да боравят с инвалидни колички, без да 

ги повреждат; 

23. застъпва становището, че принципът „туризъм за всички“ следва да бъде отправната 

точка за всички действия в областта на туризма на национално, регионално, местно 

или европейско равнище; подчертава, че доставчиците на туристически услуги 

следва да се съобразяват с потребностите на хората с увреждания, като насърчават 

адаптирането на съоръженията и обучението на служителите. 
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Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, 

Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, 

Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, 

Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van 

de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, 

Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Rosa D’Amato, Jill Evans, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline 

Graswander-Hainz, Marek Plura, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Ruža 

Tomašić, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen 

 
 


