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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) ir prasīts, lai Savienība, nosakot un 

īstenojot savu politiku un darbības, apkaro diskrimināciju invaliditātes dēļ (10. pants) un 

Savienībai ir piešķirtas pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai cīnītos pret šādu diskrimināciju 

(19. pants); 

B. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. un 26. pantā ir skaidri aizliegta 

diskriminācija invaliditātes dēļ un paredzēta personu ar invaliditāti līdztiesīga piedalīšanās 

sabiedrības dzīvē;  

C. tā kā Komisijas 2011. gada 13. decembrī pieņemtajos secinājumos, reaģējot uz Parlamenta 

2011. gada 27. septembra rezolūciju “Eiropa, tūristu apmeklētākā vieta pasaulē — jaunas 

Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes1”, Komisija atzīst, ka ir jānodrošina 

nepārtraukta visiem iedzīvotājiem pieejamu pakalpojumu sniegšana (transporta, 

naktsmītņu, ēdināšanas un izklaides pakalpojumi), un šajā ziņā Komisija ir sākusi ieviest 

pasākumus, ar ko palielināt izpratni, uzlabot tūrisma nozares darbinieku prasmes un, 

visbeidzot, palielināt personām ar īpašām vajadzībām vai invaliditāti paredzētu tūrisma 

objektu kvalitāti; 

D. tā kā personu ar invaliditāti, funkcionālām atšķirībām un kustību traucējumiem vajadzības 

transporta, mobilitātes un tūrisma jomā atbilst uzņēmējdarbības inovācijas iespējām 

transporta un mobilitātes pakalpojumu sniegšanā un var radīt abpusējus ieguvumus, 

apkalpojot iedzīvotājus ar visu veidu invaliditāti (tostarp, bet ne tikai cilvēkus ar kustību 

traucējumiem, neredzīgus, kurlus un vājdzirdīgus cilvēkus, cilvēkus ar autismu, garīgās 

attīstības vai psihosociāliem traucējumiem), kā arī visus pārējos šo pakalpojumu 

izmantotājus saskaņā ar principu “paredzēts plašam lietotāju lokam”;  

E. tā kā Eiropā ir 80 miljoni personu ar invaliditāti vai funkcionālām atšķirībām, t. i., viena 

sestā daļa iedzīvotāju, 

1. mudina Komisiju un Padomi vairāk ņemt vērā personu ar invaliditāti vajadzības un 

konsekventi ievērot šīs vajadzības, pārskatot ES regulas, tādas kā regulas par pasažieru 

tiesībām dažādos transporta veidos (Regulas (EK) Nr. 1107/2006 un (EK) Nr. 261/2004 

par gaisa transportu, Regula (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa transportu, Regula (ES) 

Nr. 1177/2010 par ūdensceļu transportu un Regula (ES) Nr. 181/2011 par autobusu 

transportu), un izstrādājot tiesību aktus, piemēram, tādā jomā kā pasažieru tiesības 

multimodālos ceļojumos; uzsver, ka ES 2010. gadā Eiropas stratēģijā invaliditātes jomā 

(2010–2020) apņēmās izveidot bezšķēršļu Eiropu; 

2. aicina Eiropas Savienību ciešāk uzraudzīt pasažieru tiesību jomā pieņemto tiesību aktu 

īstenošanu un saskaņot dalībvalstu izpildes struktūru darbu un aicina dalībvalstis veikt 

visus nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu ES tiesību aktus, kuru mērķis ir uzlabot 

transporta (tostarp autobusu un taksometru, pilsētas sabiedriskā transporta, dzelzceļa, 
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gaisa un ūdensceļu transporta, kā arī staciju, lidostu un ostu) pieejamību vietējā, reģionālā 

un valsts līmenī, un lai novērstu šķēršļus, kas kavē izveidot bezšķēršļu Eiropu, piemēram, 

nostiprinot attiecīgo izpildiestāžu pilnvaras saskaņā ar tiesību aktiem par pasažieru 

tiesībām, lai visi pasažieri ar invaliditāti visā Eiropas Savienībā efektīvi un līdztiesīgi 

izmantotu savas tiesības, kas ietvertu arī tādus jautājumus kā pieejamība, standartizācija, 

saskaņošana, tehniskās prasības, uzņēmējdarbības stimuli, arodbiedrību politika un 

koplīgumi; 

3. aicina Komisiju precizēt visu to dalībnieku atbildību, kas iesaistīti personu ar kustību 

traucējumiem aprūpēšanā, jo īpaši starpsavienojumos starp dažādiem transporta veidiem, 

un sniegt Parlamentam informāciju par personu ar invaliditāti apvienību iesaistīšanu un 

viņu lomu, īstenojot regulas par pasažieru tiesībām; 

4.  aicina Komisiju un dalībvalstis sekmīgi īstenot Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā 

(2010–2020); pauž nožēlu, ka ir aizkavējusies Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā 

(2010–2020) vidusposma novērtēšana, kam bija jānotiek 2015. gadā, un aicina Komisiju 

šo novērtējumu pabeigt un darīt zināmu pēc iespējas drīz; 

5. ir pārliecināts, ka kopīgi ES līmeņa noteikumi par pieejamību ir izdevīgāki, un tāpēc 

sagaida, ka drīzumā tiks pieņemts Komisijas priekšlikums ES tiesību aktam par 

pakalpojumu pieejamību1; 

6. uzsver, ka ir jāpieņem ES tiesību akts par pakalpojumu pieejamību, ar ko risinātu visus 

jautājumus saistībā ar personu ar kustību traucējumiem piekļuves iespējām transporta, 

mobilitātes un tūrisma jomā un nodrošinātu, ka gaisa, autobusu, dzelzceļa satiksmes un 

ūdenstransporta pasažieru pakalpojumi, jo īpaši attiecībā uz starpsavienojumiem un 

bezpakāpienu piekļuvi visiem sabiedriskā transporta pazemes un virszemes vilcieniem, 

tīmekļa vietnēm, mobilo ierīču pakalpojumiem, viedbiļešu iegādei, reāllaika informācijai 

un pašapkalpošanās termināļiem, biļešu automātiem un reģistrēšanās automātiem, ko 

izmanto pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanai, būtu pilnībā pieejami personām ar 

invaliditāti; 

7. atzīst, ka mazie un vidējie uzņēmumi gūs priekšrocības, ja ievēros ES standarta prasības, 

nevis pielāgosies atšķirīgajiem dalībvalstu noteikumiem; tomēr pauž nožēlu, ka 

priekšlikumā ES tiesību aktam par pakalpojumu pieejamību nav iekļauti pārrobežu 

rakstura tūrisma produkti un tūristu pakalpojumi; uzsver, ka ES līmenī nav veiktas 

nekādas papildu darbības tūrisma objektu un pakalpojumu jomā, lai pakāpeniski saskaņotu 

naktsmītņu klasifikāciju, ņemot vērā pieejamības kritērijus; 

8. aicina Komisiju ierosināt, lai Eiropas Savienība ratificētu ANO Konvencijas par personu 

ar invaliditāti tiesībām fakultatīvo protokolu, lai personas ar invaliditāti labāk varētu 

izmantot savas tiesības, jo īpaši ņemot vērā, ka šādām personām nav pietiekami pieejami 

transporta pakalpojumi un nav pietiekami pielāgota infrastruktūra?, tostarp tūrisma objekti 

un naktsmītnes; 

9. uzsver, ka bezšķēršļu piekļuve transporta pakalpojumiem, transporta līdzekļiem, 

infrastruktūrai un intermodāliem savienojuma mezgliem, galvenokārt lauku apvidos, ir 

priekšnoteikums tam, lai mobilitātes sistēmās diskriminācija nebūtu jau ieprojektēta; šajā 

                                                 
1 COM(2015)0615. 
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ziņā uzsver, ka personām ar invaliditāti ir jāspēj piekļūt produktiem un pakalpojumiem un 

ka ir jācenšas vairāk, lai padarītu pieejamākus gan transporta un tūrisma pakalpojumus, 

gan transportlīdzekļus un infrastruktūru; atgādina, ka Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instruments piedāvā iespēju finansēt pasākumus pilsētvidē un darbības, ar kurām uzlabo 

pakalpojumu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām, un šāds finansējums var segt 

līdz 10 % pielāgošanas izmaksu; 

10. aicina Komisiju savā gada pārskatā par TEN-T līdzekļu izmantošanu publicēt arī tajās 

darbībās panākto progresu un piešķirtā atbalsta summu, kas paredz pielāgot infrastruktūru 

personām ar invaliditāti saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un 

citiem ES fondiem; tāpat aicina Komisiju veikt pasākumus, lai veicinātu lielāku līdzdalību 

projektos, kas paredz infrastruktūras pielāgošanu personu ar invaliditāti vajadzībām, 

tostarp paredzot arī potenciālo projektu veidotāju instruktāžas un informācijas 

tālāknodošanas pasākumus; 

11. šajā sakarībā norāda, ka ir svarīgi finansēt pasākumus pilsētvidē, kur personām biežāk 

jāizmanto dažādu transporta veidu starpsavienojumi un kur pārvietošanās personām ar 

jebkāda veida kustību traucējumiem sagādā vislielākās grūtības; 

12. uzsver, cik būtiska ir pieejamība, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā izmantot 

Eiropas tūrisma piedāvājumus; 

13. uzsver, ka digitalizēta mobilitātes tirgus politikas darba kārtībā par prioritāriem ir 

jānosaka pastāvīgi pieejami formāti un jāatvieglina visu personu ar visu veidu invaliditāti 

pieejamības iespējas, izmantojot saprotamas valodas, formātus un tehnoloģijas, kas atbilst 

dažādajiem invaliditātes veidiem, ietverot zīmju valodas, Braila rakstu, pastiprinošas un 

alternatīvas komunikācijas sistēmas un citus pieejamus komunikācijas līdzekļus, veidus 

un formātus, ņemot vērā attiecīgo personu izvēli, kas ietvertu, piemēram, tādus elementus 

kā viegli lasāma valoda vai piktogrammas, ceļošanas, rezervācijas un biļešu iegādes 

informācija subtitru un personalizētu īsziņu veidā, kas ļautu izmantot vairākus 

informācijas uztveres veidus; mudina Komisiju transporta līdzekļu un pakalpojumu jomā 

ieviest atbilstīgus uzraudzības un kontroles mehānismus, kas nodrošinātu, ka visās 

dalībvalstīs personām ar invaliditāti paredzētās piekļūšanas iekārtas un palīgierīces tiks 

piedāvātas arī sabiedriskā transporta pakalpojumu ietvaros; 

14. uzsver, ka personām ar invaliditāti vajadzētu būt iespējai saņemt informāciju par 

multimodāliem pārrobežu transporta pakalpojumiem ceļošanai “no durvīm līdz durvīm”, 

kas ļautu izvēlēties ilgtspējīgākos, lētākos vai ātrākos pakalpojumus, kā arī tos rezervēt un 

apmaksāt tiešsaistē;  

15. prasa nodrošināt, ka ir pieejama reāllaika ceļojumu informācija, lai personas ar invaliditāti 

pirms izbraukšanas būtu informētas par jebkādiem traucējumiem un alternatīvām 

ceļošanas iespējām; 

16. atzinīgi vērtē Eiropas invaliditātes kartes izmēģinājuma projektu; aicina iesaistītās 

dalībvalstis un Komisiju ņemt vērā un attiecīgā gadījumā izmantot jaunākos tehnoloģiskos 

sasniegumus, jo īpaši tādās jomās kā jauktas transportsistēmas, starpsavienojumi un 

sadarbspēja, un uzsver, ka, izstrādājot ar gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdenstransporta 

pasažieru pārvadājumiem saistītus produktus, vienmēr ir jāpiemēro princips “universālais 

dizains”, lai pilnībā ievērotu pieejamības prasības; mudina visas dalībvalstis iesaistīties 
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Eiropas invaliditātes kartes iniciatīvā un aicina Komisiju piešķirt nepieciešamos finanšu 

līdzekļus, lai Eiropas invaliditātes kartes iniciatīvu padarītu par ES mēroga projektu; 

17. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

neatliekamās palīdzības tālruņa numurs 112 Eiropā ir pilnībā pieejams personām ar 

invaliditāti; 

18. uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš palīgtehnoloģijām, kas personām ar invaliditāti 

nodrošina neatkarīgu dzīvi, un ka iegūtās zināšanas par bezšķēršļu mobilitātes un tūrisma 

pakalpojumu nepieciešamību ir pilnīgāk jāintegrē turpmākajās pētniecības un inovāciju 

programmās, tādās kā pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” iekļautās programmas; norāda, 

ka šajā nolūkā Eiropas līmenī būs jāuzlabo un jāsaskaņo statistikas dati un jāizplata 

paraugprakse; 

19. aicina Komisiju sekmēt pētniecību, datu vākšanu un apmaiņu ar labu praksi, apspriežoties 

ar personu ar invaliditāti pārstāvju organizācijām, kā arī regulāri sniegt datu pārskatu par 

tūrisma pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti, kā tas paredzēts divos 

pielikumos Regulā (ES) Nr. 692/2011 attiecībā uz statistiku par tūrismu; 

20. uzsver, ka tūrisma pakalpojumos ir jāņem vērā personu ar invaliditāti īpašās vajadzības, 

piemēram, viegla piekļuve informācijai, komunikācijai un objektiem, tādiem kā telpas, 

vannasistabas, tualetes un citas iekštelpu zonas; 

21. prasa attiecīgajām dalībvalstu iestādēm sagatavot izpratnes veidošanas stratēģijas par 

personu ar invaliditāti tiesībām, sekmēt transporta un tūrisma darbinieku apmācību nolūkā 

uzlabot  izpratni un zināšanas par personu ar invaliditāti līdztiesību un atbalstīt sadarbību 

un labas prakses apmaiņu starp Eiropas organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti, 

un publiskā un privātā sektora struktūrām, kas atbildīgas par transportu; mudina mācību 

materiālus nodrošināt arī pieejamos formātos; 

22. uzsver, ka aviosabiedrību personālam ir jāsaņem obligāta apmācība, lai aviosabiedrības 

varētu sniegt pienācīgus pakalpojumus personām ar invaliditāti; uzsver, ka īpaša uzmanība 

ir jāpievērš tam, lai darbinieki prastu apieties ar ratiņkrēsliem, tos nesabojājot; 

23. uzskata, ka visās ar tūrismu saistītajās valsts, reģionālā, vietējā vai Eiropas mēroga 

darbībās ir jāievēro princips “tūrisms visiem”; norāda, ka tūrisma pakalpojumu 

sniedzējiem ir jāievēro personu ar invaliditāti vajadzības, veicinot pasākumus, kuru 

mērķis ir pielāgot objektus un apmācīt darbiniekus. 
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