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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) vyžaduje, aby Unie při 

stanovení a provádění svých politik a činností bojovala s diskriminací na základě 

zdravotního postižení (článek 10), a poskytuje jí pravomoci přijímat právní předpisy pro 

boj s takovou diskriminací (článek 19); 

B. vzhledem k tomu, že články 21 a 26 Listiny základních práv Evropské unie výslovně 

zakazují diskriminaci na základě zdravotního postižení a poskytují rovnou účast osob se 

zdravotním postižením na životě společnosti;  

C. vzhledem k tomu, že v reakci na usnesení Parlamentu ze dne 27. září 2011 na téma 

„Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro 

evropský cestovní ruch“1, kterou Komise přijala dne 13. prosince 2011, uznává Komise, 

že je třeba zajistit plynulý řetězec přístupných služeb pro všechny (doprava, ubytování, 

stravování a turistické atrakce), a za tímto účelem začala podnikat kroky ke zvýšení 

povědomí, zlepšení dovedností v odvětví cestovního ruchu a konečně na zvýšení kvality 

zařízení cestovního ruchu pro osoby se zvláštními potřebami nebo postižením; 

D. vzhledem k tomu, že potřeby osob se zdravotním postižením, funkční rozmanitostí 

a sníženou pohyblivostí v oblastech dopravy, mobility a cestovního ruchu odpovídají 

inovativním obchodním příležitostem pro služby mobility a dopravy a poskytování služeb 

lidem se všemi druhy postižení (včetně, avšak nikoli pouze osob s omezenou schopností 

pohybu, nevidomých, neslyšících a osob s poruchami sluchu, osob s autismem a osob 

s intelektuálním a psychosociálním postižením) tak, jako všem ostatním uživatelům těchto 

služeb v duchu „určeno pro všechny“;  

E. vzhledem k tomu, že v Evropě žije 80 milionů osob s postižením či funkční rozmanitostí, 

což představuje jednu šestinu obyvatelstva; 

1. naléhavě žádá Komisi a Radu, aby se více zabývaly potřebami lidí se zdravotním 

postižením a neustále zohledňovaly tyto potřeby při přezkumech nařízení EU, jako jsou 

například nařízení o právech cestujících při využívání různých druhů dopravy (nařízení 

(ES) č. 1107/2006 a (ES) č. 261/2004 o právech cestujících v letecké dopravě, nařízení 

(ES) č. 1371/2007 o právech cestujících v železniční dopravě, nařízení (EU) č. 1177/2010 

o právech cestujících ve vodní dopravě a nařízení (EU) č. 181/2011 o právech cestujících 

v autobusové a autokarové dopravě) a při navrhování právních předpisů například 

o právech cestujících v souvislosti s multimodálními cestami; zdůrazňuje, že se Evropská 

unie v roce 2010 ve své Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 

2010–2020 zavázala k bezbariérové Evropě; 

2. vyzývá EU, aby více sledovala provádění právních předpisů o právech cestujících 

a harmonizovala práci vnitrostátních orgánů vymáhání práva a žádá členské státy, aby 

učinily všechny nezbytné kroky k provádění právních předpisů EU zaměřených 

                                                 
1 Úř. věst. C 56E, 26.2.2013, s. 41. 
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na zlepšování dopravní dostupnosti na místní, regionální a celostátní úrovni za účelem 

dopravy a cestovního ruchu (včetně autobusové dopravy a taxislužby, městské hromadné 

dopravy, železniční, letecké a vodní dopravy) a odstranily veškeré překážky bezbariérové 

Evropy, například posílením pravomocí příslušných donucovacích orgánů v rámci 

právních předpisů o právech cestujících, s cílem zajistit účinné a rovné užívání práv pro 

všechny občany se zdravotním postižením v EU, a to i s ohledem na dostupnost a tvorbu 

norem, harmonizaci, technické požadavky, podmínky pro podniky, odborovou politiku 

a kolektivní dohody; 

3. vyzývá Komisi, aby vyjasnila povinnosti všech aktérů zapojených do poskytování péče 

osobám se sníženou pohyblivostí, se zvláštním ohledem na přesuny mezi různými 

dopravními prostředky, a poskytla Parlamentu informace o zapojení sdružení pro osoby se 

zdravotním postižením a jejich roli při provádění předpisů o právech cestujících; 

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby pokročily v provádění Evropské strategie pro pomoc 

osobám se zdravotním postižením 2010–2020; vyjadřuje politování nad tím, že se 

v polovině období opozdil přezkum této strategie, k němuž mělo dojít v roce 2015, 

a vyzývá Komisi, aby dokončila toto posouzení a podala o něm co nejdříve zprávu; 

5. je pevně přesvědčen o výhodách společných pravidel týkajících se přístupnosti na úrovni 

EU, a proto s potěšením očekává rychlé přijetí návrhu Komise ve věci Evropského aktu 

přístupnosti1; 

6. zdůrazňuje, že je třeba přijmout Evropský akt přístupnosti, který je klíčový pro řešení 

všech otázek spojených s přístupností v oblasti dopravy, mobility a cestovního ruchu pro 

osoby se sníženou pohyblivostí a zajistit, aby letecké, autobusové, železniční a vodní 

osobní dopravní služby, zejména pokud jde o přestupy a bezbariérový přístup ke všem 

veřejným trasám podzemní dráhy a metra, internetové stránky, služby mobilní telefonie, 

inteligentní jízdenky, informace v reálném čase a samoobslužné terminály, jízdenkové 

automaty a kontrolní zařízení používané pro poskytování služeb osobní dopravy byly plně 

přístupné pro osoby se zdravotním postižením; 

7. uznává, že malé a střední podniky dosáhnou většího užitku, pokud se přizpůsobí 

standardním požadavkům EU, spíše než kdyby se musely přizpůsobovat rozličným 

vnitrostátním pravidlům; vyjadřuje však politování nad tím, že se návrh ohledně 

Evropského aktu přístupnosti nevztahuje na produkty a služby cestovního ruchu 

přeshraniční povahy; zdůrazňuje, že na úrovni EU nebyla podniknuta žádná další opatření 

týkající se zařízení a služeb cestovního ruchu, která by usilovala o postupnou harmonizaci 

klasifikace ubytování zohledňující kritéria přístupnosti; 

8. vyzývá Komisi, aby navrhla ratifikaci opčního protokolu k Úmluvě OSN o právech osob 

se zdravotním postižením ze strany EU, aby se osoby se zdravotním postižením mohly 

lépe domáhat svých práv, zejména pokud jde o nedostatečný přístup k dopravním službám 

a aspekty týkající se zástavby, včetně zařízení cestovního ruchu a ubytovacích zařízení; 

9. zdůrazňuje, že bezbariérový přístup k dopravním službám, vozidlům, infrastruktuře 

a intermodálním spojovacím dopravním uzlům, zejména ve venkovských oblastech, je 

klíčem k zajištění systémů mobility bez inherentní diskriminace; v této souvislosti 

                                                 
1 COM(2015)0615. 
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zdůrazňuje, že osoby se zdravotním postižením musí mít přístup k produktům a službám, 

a že je třeba vyvinout další úsilí k zajištění přístupnosti dopravních služeb, služeb 

cestovního ruchu, vozidel i infrastruktury; poukazuje na to, že nástroj pro propojení 

Evropy může poskytnout finanční příspěvek na opatření v městských oblastech a opatření 

na zlepšení přístupnosti pro osoby s určitým druhem postižení, tento příspěvek může 

dosáhnout až 10 % nákladů na adaptaci; 

10. vyzývá Komisi, aby ve své výroční zprávě o provádění fondů TEN–T zveřejnila pokroky 

dosažené při provádění opatření a částky pomoci poskytnuté na přizpůsobení infrastruktur 

potřebám osob se zdravotním postižením v rámci nástroje pro propojení Evropy či dalších 

druhů financování ze strany EU; rovněž vyzývá Komisi, aby podnikla kroky na podporu 

většího zapojení do projektů na přizpůsobení infrastruktury osobám se zdravotním 

postižením, mimo jiné prostřednictvím setkání zaměřených na sdílení informací a šíření 

osvědčených postupů pro potenciální developery; 

11. zdůrazňuje v této souvislosti význam opatření financování v městských oblastech, ve 

kterých lidé musí častěji střídat různé druhy dopravy a kde lidé s určitým typem omezení 

pohyblivosti narážejí na nejvíce obtíží; 

12. zastává názor, že přístupnost je zásadní pro to, aby mohly osoby se zdravotním postižením 

plně těžit z nabídky evropského cestovního ruchu; 

13. zdůrazňuje, že konzistentně dostupné formáty by měly figurovat v popředí zájmu politik 

týkajících se trhu digitalizované mobility a měly by usnadnit přístup pro všechny osoby se 

všemi druhy postižení tím, že budou využívat dostupné jazyky, formáty a technologie 

vhodné pro různé druhy postižení, včetně znakové řeči, Braillova písma, augmentativních 

a alternativních komunikačních systémů a dalších dostupných prostředků, módů 

a komunikačních formátů dle osobní volby, zahrnující snadno čitelný jazyk nebo 

piktogramy, titulkování a osobní textové zprávy, pokud jde o cestovní informace, 

rezervace a výdej jízdenek, umožňující využití více než jednoho smyslového kanálu; 

naléhavě vyzývá Komisi, aby, pokud jde o dopravní prostředky a služby, zavedla vhodné 

monitorovací a kontrolní mechanismy, které zajistí, že přístupnost a podpůrná zařízení pro 

osoby se zdravotním postižením budou rovněž poskytovány ve veřejných dopravních 

službách ve všech členských státech; 

14. zdůrazňuje, že osoby se zdravotním postižením by měly mít možnost obdržet informace 

o multimodálních přeshraničních službách poskytujících dopravu „ode dveří ke dveřím“ 

tak, aby mohly volit mezi nejudržitelnější, nejlevnější či nejrychlejší službou, a objednat 

a zaplatit takové služby online;  

15. vyzývá k tomu, aby byly zpřístupněny cestovní informace v reálném čase tak, aby 

předtím, než se rozhodnou pro danou cestu, mohly osoby se zdravotním postižením 

obdržet informace o případných poruchách v dopravě nebo o alternativních možnostech 

dopravy; 

16. vítá pilotní projekt evropského průkazu pro osoby se zdravotním postižením; vyzývá 

zúčastněné členské státy a Komisi, aby zohlednily nejnovější technologický vývoj 

a použily ho tam, kde je to vhodné, zejména v oblastech intermodality, vzájemného 

propojení a interoperability, a zdůrazňuje, že při návrhu výrobků týkajících se letecké, 

autobusové, železniční a vodní osobní dopravy musí být vždy uplatňována zásada 
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„univerzálního návrhu“, aby bylo dosaženo úplného souladu s požadavky na přístupnost; 

vybízí všechny členské státy, aby se připojily k iniciativě evropského průkazu pro osoby 

se zdravotním postižením, a vyzývá Komisi, aby v případě potřeby vyčlenila nezbytné 

finanční prostředky na rozvoj projektu evropského průkazu pro osoby se zdravotním 

postižením na úrovni celé EU; 

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikly příslušné kroky, které zajistí možnost 

snadného využívání čísla nouzového volání 112 osobami se zdravotním postižením, a to 

kdekoli v Evropě; 

18. zdůrazňuje, že zvláštní pozornost musí být věnována asistivním technologiím, které 

umožňují osobám se zdravotním postižením vést nezávislý život, a že získané poznatky 

o potřebě bezbariérové mobility a služeb cestovního ruchu musí být ve větší míře 

integrovány do nadcházejících výzkumných a inovačních programů, jako jsou ty v rámci 

programu Horizont 2020; poukazuje na to, že tato skutečnost s sebou ponese zdokonalení 

a harmonizaci statistických údajů na evropské úrovni a sdílení osvědčených postupů; 

19. žádá Komisi, aby posílila výzkum, sběr údajů a výměnu osvědčených postupů v rámci 

konzultací se zástupci organizací osob se zdravotním postižením, a aby poskytovala 

pravidelný přehled údajů o přístupnosti služeb cestovního ruchu pro osoby se zdravotním 

postižením, jak je stanoveno ve dvou přílohách k nařízení (EU) č. 692/2011 o statistikách 

cestovního ruchu; 

20. zdůrazňuje, že služby cestovního ruchu musí zohledňovat zvláštní potřeby osob se 

zdravotním postižením, jako je snadný přístup k informacím, komunikaci a k zařízením, 

jakými jsou pokoje, koupelny, toalety a další uzavřené prostory; 

21. žádá příslušné orgány členských států, aby připravily strategie na zvyšování povědomí 

o právech osob se zdravotním postižením a usnadnily odborné školení zaměstnanců 

dopravy a cestovního ruchu zaměřené na problematiku zdravotně postižených a jejich 

rovnoprávnost, a aby podpořily spolupráci a výměnu osvědčených postupů mezi 

evropskými organizacemi působícími v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením 

a mezi veřejnými a soukromými subjekty odpovídajícími za dopravu; naléhavě vyzývá 

k tomu, aby byly školicí materiály dostupné v přístupných formátech; 

22. zdůrazňuje, že zejména v oblasti letecké přepravy je nutné dbát na důslednou kvalifikaci 

leteckého personálu tak, aby byli zaměstnanci aerolinek schopni poskytnout adekvátní 

podmínky přepravy pro osoby se zdravotním postižením; zvláštní důraz by měl být kladen 

na schopnost personálu správně manipulovat s invalidními vozíky tak, aby nedošlo 

k jejich poškození; 

23. zastává názor, že zásada cestovního ruchu pro všechny by měla být klíčovým bodem pro 

veškerá opatření v oblasti cestovního ruchu na vnitrostátní, regionální, místní nebo 

evropské úrovni; poukazuje na to, že poskytovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu by 

měli vycházet vstříc potřebám osob se zdravotním postižením úpravou svých zařízení 

a školením personálu. 
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