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ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. Euroopa Liidu toimimise lepingus nõutakse, et liit võitleks oma poliitika ja tegevuse 

määratlemisel diskrimineerimisega puuete alusel (artikkel 10), ning antakse liidule õigus 

võtta sellise diskrimineerimise vastu võitlemiseks vastu õigusakte (artikkel 19); 

B. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 21 ja 26 keelavad selgesõnaliselt 

puuete alusel diskrimineerimise ja näevad ette puuetega inimeste võrdse osalemise 

ühiskonnas;  

C. arvestades, et komisjoni 13. detsembril 2011. aastal vastu võetud vastuses parlamendi 27. 

septembri 2011. aasta resolutsioonile Euroopa kui maailma soosituima turismisihtkoha 

ning uue Euroopa turismi tegevuskava kohta1 tunnistas komisjon vajadust tagada kõigile 

inimestele kättesaadav tõketeta teenusteahel (transport, majutus, toitlustus ja 

meelelahutus) ning hakkas selle saavutamiseks võtma meetmeid teadlikkuse 

suurendamiseks ja turismisektori võimekuse parandamiseks, et seeläbi tõsta 

erivajadustega või puuetega inimeste jaoks turismiteenuste kvaliteeti; 

D. arvestades, et puudega, erivajadustega ja piiratud liikumisvõimega inimeste vajadused 

transpordi, liikuvuse ja turismi valdkonnas pakuvad ettevõtetele transpordi- ja 

liikuvusteenuste alal innovatsioonivõimalusi, mistõttu mis tahes puudega inimeste (muu 

hulgas piiratud liikumisvõimega isikud, pimedad, kurdid, vaegkuuljad, autistid ning 

vaimsete või psühhosotsiaalsete puuetega isikud) ja nende teenuste teiste kasutajate 

teenindamisest võivad tänu universaaldisainile saada kasu kõik osapooled;  

E. arvestades, et Euroopas on 80 miljonit puudega või erivajadustega inimest, mis moodustab 

kuuendiku kogu elanikkonnast; 

1. nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu hoolitseksid paremini puudega inimeste 

vajaduste täitmise eest ja võtaksid neid vajadusi järjekindlalt arvesse näiteks selliste ELi 

määruste ülevaatamisel, mis puudutavad reisijate õigusi eri transpordiliikides 

(õhutransporti käsitlevad määrused (EÜ) nr 1107/2006 ja (EÜ) nr 261/2004, 

raudteetransporti käsitlev määrus (EÜ) nr 1371/2007, veetransporti käsitlev määrus (EL) 

nr 1177/2010 ja bussitransporti käsitlev määrus (EL) nr 181/2011), ning õigusaktide 

koostamisel, näiteks seoses reisijate õigustega mitmeliigilistel reisidel; rõhutab, et 

puudega inimesi käsitleva Euroopa strateegia 2010–2020 kohaselt võttis EL 2010. aastal 

endale kohustuse luua tõketeta Euroopa; 

2. kutsub ELi üles tõhustama reisijate õigusi käsitlevate õigusaktide rakendamise 

järelevalvet ja ühtlustama riiklike täitevasutuste tegevust ning palub liikmesriikidel teha 

kõik vajalik selleks, et viia ellu ELi õigusaktid, mille eesmärk on parandada transpordi 

kättesaadavust kohalikul, piirkondlikul ja riigi tasandil nii transpordi kui ka turismi 

seisukohalt (sealhulgas bussid ja taksod, linna ühistransport, raudtee, õhu- ja veetransport, 

k.a bussi-, raudtee- ja lennujaamad ning sadamad), ning kõrvaldada tõketeta Euroopa 
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elluviimise takistused, näiteks suurendades reisijate õigusi käsitlevate õigusaktide alusel 

asjaomaste täitevasutuste pädevusi, et tagada kõigile puuetega reisijatele kogu ELis 

tõhusad ja võrdsed õigused, muu hulgas seoses juurdepääsetavuse ja standardiseerimise, 

ühtlustamise, tehniliste nõuete, ettevõtjatele pakutavate stiimulite, ametiühingute poliitika 

ja kollektiivlepingutega;  

3. kutsub komisjoni üles täpsustama kõigi piiratud liikumisvõimega isikute eest 

hoolitsemisega seotud osapoolte ülesandeid, pidades eelkõige silmas ühe transpordiliigi 

juurest teiseni jõudmist, ning teavitama parlamenti puuetega inimeste ühenduste 

osalemisest ja rollist reisijate õigusi käsitlevate eeskirjade elluviimisel; 

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama puudega inimesi käsitleva Euroopa 

strateegia 2010–2020 elluviimist; peab kahetsusväärseks, et strateegia vahehindamine, mis 

pidi toimuma 2015. aastal, on hilinenud, ning palub komisjonil selle hindamise 

võimalikult kiiresti lõpule viia ja tulemustest teada anda;  

5. on veendunud ühiste ELi tasandi juurdepääsetavuseeskirjade eelistes ning seetõttu loodab, 

et komisjoni ettepanek Euroopa juurdepääsetavuse akti1 kohta võetakse kiiresti vastu; 

6. rõhutab vajadust võtta vastu Euroopa juurdepääsetavuse akt, mis on vajalik kõigi piiratud 

liikumisvõimega isikute juurdepääsuprobleemide lahendamiseks transpordi, liikuvuse ja 

turismi valdkonnas, ning tagada, et reisijate õhu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi 

teenused oleksid puuetega inimestele täielikult kättesaadavad, eriti mis puudutab ühelt 

transpordivahendilt teisele üleminekut, astmeteta juurdepääsu kõigile ühistranspordivõrku 

kuuluvatele metroodele ja rongidele, veebisaite, mobiilsideseadmetel põhinevaid 

teenuseid, arukaid piletimüügisüsteeme, reaalajas teabe pakkumist ja 

iseteenindusterminale ning reisijateveoteenuste pakkumiseks kasutatavaid pileti- ja 

registreerimisautomaate; 

7. tõdeb, et VKEdele on ELi nõuete täitmine kasulik, sest vastasel juhul peaksid nad 

kohanema erinevate siseriiklike eeskirjadega; peab siiski kahetsusväärseks, et Euroopa 

juurdepääsetavuse akti ettepanek ei hõlma piiriüleseid turismitooteid ja -teenuseid; 

rõhutab, et ELi tasandil ei ole turismirajatiste ja -teenuste osas võetud täiendavaid 

meetmeid majutuse klassifitseerimise järkjärguliseks ühtlustamiseks, võttes arvesse 

juurdepääsetavuse kriteeriumeid; 

8. kutsub komisjoni üles tegema ettepaneku, et EL ratifitseeriks ÜRO puuetega inimeste 

õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli, mis võimaldaks puuetega inimestel oma 

õigusi paremini maksma panna, eelkõige seoses transporditeenuste juurdepääsetamatuse ja 

hoonestuse teatavate aspektidega, sh turismirajatiste ja majutusega; 

9. rõhutab, et takistusteta juurdepääs transporditeenustele, sõidukitele, taristule ja mitme 

transpordiliigi ühenduskohtadele, eelkõige maapiirkondades, on äärmiselt oluline 

tagamaks, et liikuvussüsteemide puhul on diskrimineerimine juba eos välistatud; rõhutab 

sellega seoses, et puuetega inimeste jaoks peavad olema kättesaadavad tooted ja teenused 

ning et transpordi- ja turismiteenuste, sõidukite ja taristu juurdepääsetavaks muutmiseks 

tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; juhib tähelepanu sellele, et Euroopa ühendamise 

rahastu pakub võimalust rahastada linnapiirkondade jaoks mõeldud meetmeid ja teatavat 
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liiki puudega isikute juurdepääsu parandamise meetmeid kuni 10 % ulatuses 

kohandamiskuludest; 

10. palub komisjonil oma üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) vahendite kasutamist 

käsitlevas aastaaruandes esitada teabe edusammude kohta, mida on tehtud Euroopa 

ühendamise rahastust ja muudest ELi vahenditest eraldatud toetuste abil taristute 

kohandamisel puuetega inimestele, ning avaldada nende meetmete jaoks eraldatud toetuse 

summa; palub ühtlasi komisjonil tegutseda selle nimel, et edendada aktiivsemat osalemist 

taristute puuetega inimestele kohandamise projektides ning muu hulgas korraldada 

potentsiaalsetele arendajatele teavitamise ja teabe levitamise üritusi;  

11. rõhutab sellega seoses, et on oluline rahastada linnapiirkondade jaoks mõeldud meetmeid, 

sest seal peavad inimesed sagedamini eri transpordiliike kasutama ja seal tekib 

liikumisraskustega inimestel kõige rohkem takistusi; 

12. on seisukohal, et juurdepääsetavus on oluline eeldus selleks, et puuetega inimesed saaksid 

Euroopa turismipakkumisi täiel määral ära kasutada; 

13. toonitab, et digiteeritud liikuvuse poliitikas peaksid esikohal olema kõigile kättesaadavad 

vormingud, mis peaksid hõlbustama mis tahes liiki puudega isikute juurdepääsu, 

kasutades reisiinfo edastamisel, kohtade broneerimisel ja piletite müügil eri puuete puhul 

sobivaid keeli, vorminguid ja tehnoloogiaid, sealhulgas viipekeelt, Braille kirja, toetavaid 

ja asendavaid suhtlusvahendeid ning muid asjakohaseid vahendeid, viise ja 

suhtlusformaate vastavalt isiku eelistusele, kaasa arvatud lihtsalt loetav tekst või 

piktogrammid, subtiitrid ja isiklikud tekstsõnumid, mis võimaldavad kasutada mitut eri 

tajukanalit; nõuab tungivalt, et komisjon looks seoses transpordivahendite ja -teenustega 

asjakohased järelevalve- ja kontrollimehhanismid, mis tagaksid, et kõigis liikmesriikides 

võimaldatakse puuetega inimestele juurdepääsu ja abivahendeid ka ühistransporditeenuste 

puhul; 

14. rõhutab, et puuetega inimesed peaksid saama teavet mitut transpordiliiki hõlmavate, 

piiriüleste, uksest ukseni transporti võimaldavate teenuste kohta nii, et nad saavad valida 

kõige säästvama, odavama või kiirema teenuse ning selle veebi vahendusel broneerida ja 

selle eest tasuda; 

15. nõuab, et reaalajas reisiinfo tehtaks kättesaadavaks nii, et puuetega inimesed saaksid enne 

teele asumist teavet häirete või alternatiivsete reisivõimaluste kohta; 

16. tunneb heameelt Euroopa puudetunnistuse pilootprojekti üle; kutsub asjas osalevaid 

liikmesriike ja komisjoni üles võtma arvesse ja sobivuse korral kasutama uusimaid 

tehnoloogilisi lahendusi, eelkõige eri transpordiliikide kombineerimise, ühendamise ja 

koostalitluse valdkonnas, ning rõhutab, et juurdepääsetavuse nõuete igakülgseks 

täitmiseks tuleb reisijate õhu, bussi-, raudtee- ja veetranspordiga seotud toodete 

kavandamisel alati lähtuda universaaldisaini põhimõttest; ergutab kõiki liikmesriike 

ühinema Euroopa puudetunnistuse algatusega ning kutsub komisjoni üles eraldama kogu 

ELi hõlmava Euroopa puudetunnistuse väljatöötamiseks vajalikud rahalised vahendid; 

17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegutsema selle nimel, et puuetega inimesed saaksid 

kergesti kasutada hädaabinumbrit 112 kogu Euroopas; 
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18. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata puuetega inimestele iseseisvat elu 

võimaldavatele tugitehnoloogiatele ning et takistusteta liikuvuse ja turismiteenuste 

vajaduse kohta saadud teadmisi tuleb näiteks programmi „Horisont 2020” raames 

tulevastes teadusuuringute ja innovatsiooni programmides põhjalikumalt arvesse võtta; 

märgib, et see eeldab Euroopa tasandil statistiliste andmete parandamist ja ühtlustamist 

ning parimate tavade jagamist; 

19. palub komisjonil edendada teadusuuringuid, andmete kogumist ja heade tavade 

vahetamist koostöös puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega ning anda 

korrapäraselt ülevaade andmetest turismiteenuste ligipääsetavuse kohta puuetega 

inimestele, nagu on ette nähtud turismistatistikat käsitleva määruse (EL) nr 692/2011 

kahes lisas; 

20. rõhutab, et turismiteenused peavad arvestama puuetega inimeste erivajadustega, nagu 

teabe lihtne kättesaadavus ja suhtlemise hõlpsus ning kerge juurdepääs tubadele, 

vannitubadele, tualettidele ja muudele siseruumidele; 

21. palub liikmesriikide asjaomastel ametiasutustel koostada strateegiad teadlikkuse 

suurendamiseks puuetega inimeste õigustest, aidata kaasa transpordi- ja turismitöötajate 

koolitamisele teadlikkuse ja puuetega inimeste võrdsete võimaluste alal ning ergutada 

koostööd ja heade tavade vahetamist puuetega inimestega seotud valdkondades 

tegutsevate Euroopa organisatsioonide ning transporti korraldavate avaliku ja erasektori 

asutuste vahel; nõuab tungivalt, et koolitusmaterjalid tehtaks kättesaadavaks ka 

ligipääsetavates vormingutes; 

22. rõhutab, et lennundustöötajatele tuleb võimaldada põhjalikku koolitust, et lennufirmad 

saaksid pakkuda puuetega inimestele vajalikke teenuseid; rõhutab, et erilist tähelepanu 

tuleb pöörata sellele, et töötajad oskaksid käsitseda ratastoole ilma neid lõhkumata; 

23. on seisukohal, et turismiga seotud riikliku, piirkondliku, kohaliku või Euroopa tasandi 

meetmed peaksid alati lähtuma kõigile kättesaadava turismi põhimõttest; märgib, et 

turismiteenuste osutajad peaksid seisma puuetega inimeste vajaduste eest, aidates kaasa 

rajatiste kohandamisele ja töötajate koolitamisele. 
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