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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 

vereist dat de Unie bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden streeft 

naar bestrijding van iedere discriminatie op grond van handicaps (artikel 10) en aan de 

Unie de bevoegdheid verleent wetgeving vast te stellen om dergelijke discriminatie aan te 

pakken (artikel 19); 

B. overwegende dat de artikelen 21 en 26 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie discriminatie op grond van een handicap uitdrukkelijk verbieden en 

bepalen dat personen met een handicap recht hebben op gelijke deelname aan het 

gemeenschapsleven;  

C. overwegende dat de Commissie in haar reacties op de resolutie van het Parlement over 

"Europa, toeristische topbestemming in de wereld – een nieuw beleidskader voor het 

toerisme in Europa"1, dat de Commissie op 13 december 2011 heeft goedgekeurd, erkende 

dat er gezorgd moet worden voor een ononderbroken keten van toegankelijke diensten 

voor iedereen (vervoer, accommodatie, catering en attracties) en dat zij daartoe 

maatregelen heeft getroffen om het besef te vergroten, de vaardigheden in de toeristische 

sector te verbeteren, en tenslotte de kwaliteit van toeristische faciliteiten voor personen 

met speciale behoeften of handicaps te verhogen; 

D. overwegende dat de behoeften van personen met een handicap, functionele diversiteit en 

verminderde mobiliteit op het gebied van vervoer, mobiliteit en toerisme aan bedrijven 

kansen bieden voor innovatie bij vervoers- en mobiliteitsdiensten en kunnen leiden tot 

win-winsituaties bij het aanbieden van diensten voor personen met allerlei soorten 

handicaps (waaronder – maar niet uitsluitend – personen met verminderde mobiliteit 

(PVM), blinde personen, dove en hardhorende personen, personen met autisme en 

personen met intellectuele of psychosociale handicaps) alsmede andere gebruikers van 

deze diensten, in de geest van "design for all";  

E. overwegende dat Europa 80 miljoen mensen met een handicap of een functionele 

beperking telt, d.w.z. een zesde van de bevolking; 

1. spoort de Commissie en de Raad aan meer aandacht te besteden aan de behoeften van 

personen met een handicap en deze behoeften consequent in aanmerking te nemen bij de 

evaluatie van EU-verordeningen, bijvoorbeeld de verordeningen over passagiersrechten in 

verschillende vormen van vervoer (Verordeningen (EG) nr. 1107/2006 en (EG) nr. 

261/2004 over luchtvervoer, Verordening (EG) nr. 1371/2007 over railvervoer, 

Verordening (EU) nr. 1177/2010 over vervoer over water en Verordening (EU) nr. 

181/2011 over vervoer per autobus en touringcar) en bij de opstelling van wetgeving, 

bijvoorbeeld over passagiersrechten voor multimodale reizen; benadrukt dat de EU zich in 

2010 in de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 heeft verplicht tot een 

                                                 
1 PB C 56E van 26.2.2013, blz. 41. 
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onbelemmerd Europa; 

2. dringt er bij de EU op aan scherper toe te zien op de uitvoering van de wetgeving inzake 

passagiersrechten en de werkzaamheden van de nationale handhavingsinstanties te 

harmoniseren, en verzoekt de lidstaten alle nodige maatregelen te nemen om EU-

wetgeving uit te voeren die bedoeld is om de toegankelijkheid van het vervoer (per bus en 

taxi, per openbaar stedelijk vervoer en per spoor, door de lucht en over water, alsmede 

stations, luchthavens en havens) op lokaal, regionaal en nationaal niveau te verbeteren en 

de hindernissen die een onbelemmerd Europa in de weg staan aan te pakken, bijvoorbeeld 

door de bevoegdheden van de desbetreffende handhavingsinstanties krachtens de 

wetgeving inzake passagiersrechten uit te breiden, om ervoor te zorgen dat alle passagiers 

met handicaps in de EU ook daadwerkelijk dezelfde rechten genieten, ook wat betreft 

toegankelijkheid en standaardisering, harmonisatie, technische voorschriften, stimulansen 

voor bedrijven, vakbondsbeleid en collectieve overeenkomsten; 

3. verzoekt de Commissie de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij de zorg voor 

personen met verminderde mobiliteit te verduidelijken, met name wat de overstap tussen 

de verschillende vervoerswijzen betreft, en het Parlement te informeren over de inspraak 

van gehandicaptenorganisaties en hun rol bij de tenuitvoerlegging van de verordeningen 

inzake passagiersrechten; 

4.  verzoekt de Commissie en de lidstaten zich harder in te spannen om de Europese strategie 

inzake handicaps 2010-2020 te verwezenlijken; betreurt dat de tussentijdse beoordeling 

van deze strategie, die in 2015 had moeten plaatsvinden, is uitgesteld en dringt er bij de 

Commissie op aan deze beoordeling zo spoedig mogelijk af te ronden en bekend te 

maken; 

5. is overtuigd van de voordelen van gemeenschappelijke regels op EU-niveau inzake 

toegankelijkheid en hoopt dan ook op snelle goedkeuring van het Commissievoorstel voor 

een Europese toegankelijkheidswet1; 

6. benadrukt dat het noodzakelijk is om de Europese toegankelijkheidswet aan te nemen, 

omdat deze van essentieel belang is voor de aanpak van alle aspecten die verband houden 

met PVM-toegankelijkheid op het gebied van vervoer, mobiliteit en toerisme, en om 

ervoor te zorgen dat vervoer per bus, per spoor, door de lucht en over water, met name ten 

aanzien van overstappen en drempelloze toegang tot al het openbaar vervoer per metro en 

spoor, websites, diensten voor mobiele apparaten, terminals voor slimme kaartsystemen, 

realtime-informatie en zelfbediening, kaartautomaten en incheckautomaten die voor de 

levering van personenvervoerdiensten worden gebruikt, volledig toegankelijk zijn voor 

personen met een handicap; 

7. erkent dat het midden- en kleinbedrijf zal profiteren van de vereiste om te voldoen aan 

standaard EU-vereisten i.p.v. zich te moeten aanpassen aan uiteenlopende nationale 

regels; betreurt evenwel dat toerismeproducten en -diensten van grensoverschrijdende 

aard niet onder het voorstel voor een Europese toegankelijkheidswet vallen; benadrukt dat 

er op EU-niveau verder niets is ondernomen ten aanzien van toeristische faciliteiten en 

diensten om de accommodatie-indeling geleidelijk te harmoniseren, rekening houdend 

met toegankelijkheidscriteria; 

                                                 
1 COM(2015)0615. 
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8. dringt er bij de Commissie op aan voor te stellen dat de EU het facultatief protocol bij het 

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ratificeert, zodat personen 

met een handicap hun rechten beter kunnen afdwingen, met name ten aanzien van het 

gebrek aan toegankelijkheid van vervoersdiensten en de gebouwde omgeving, waaronder 

toeristenfaciliteiten en -accommodaties; 

9. benadrukt dat onbelemmerde toegankelijkheid van vervoersdiensten, voertuigen, 

infrastructuur en intermodale knooppunten, vooral ook in plattelandsgebieden, de sleutel 

vormt tot mobiliteitssystemen die geen ingebouwde discriminatie kennen; benadrukt in dit 

verband dat personen met een handicap toegang moeten hebben tot producten en diensten 

en dat er meer inspanningen geleverd moeten worden om vervoers- en toerismediensten, 

voertuigen en infrastructuur toegankelijker te maken; wijst erop dat de 

financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen de mogelijkheid biedt tot financiering 

van maatregelen in stedelijke gebieden en maatregelen met het oog op een betere 

toegankelijkheid voor personen met een handicap, die tot 10% van de aanpassingskosten 

kan bedragen; 

10. verzoekt de Commissie in haar jaarverslag over de uitvoering van de TEN-V-fondsen 

bekend te maken welke vooruitgang er is geboekt en hoeveel steun er uit hoofde van de 

financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen en andere soorten EU-fondsen is 

verleend voor het aanpassen van de infrastructuur aan personen met een handicap; 

verzoekt de Commissie ook maatregelen te treffen ter bevordering van een grotere 

deelname aan projecten ter aanpassing van infrastructuur aan personen met een handicap, 

onder meer in de vorm van informatiebijeenkomsten en bekendmaking onder potentiële 

projectontwikkelaars; 

11. wijst in dit verband op het belang van de financiering van maatregelen in stedelijke 

gebieden, waar vaker tussen de verschillende vervoerswijzen wordt overgestapt en waar 

personen met enigerlei verminderde mobiliteit de meeste moeilijkheden ondervinden; 

12. onderstreept het feit dat toegankelijkheid belangrijk is om personen met een handicap ten 

volle gebruik te laten van maken van het Europese toeristische aanbod; 

13. onderstreept dat consequent toegankelijke formaten bovenaan de agenda voor 

beleidsmaatregelen inzake gedigitaliseerde mobiliteitsmarkten zouden moeten staan en de 

toegang voor alle personen met allerlei soorten handicaps zouden moeten 

vergemakkelijken door gebruik van toegankelijke talen, formats en technologieën, naar 

gelang de verschillende soorten handicap, waaronder gebarentaal, braille, ondersteunende 

en alternatieve communicatiesystemen en andere toegankelijke communicatiemiddelen, -

vormen en -formats van hun keuze, waaronder gemakkelijk te lezen taal of pictogrammen, 

ondertiteling en persoonlijke tekstboodschappen voor reisinformatie, reservering en 

ticketverkoop, waarbij gebruik wordt gemaakt van meer dan één zintuig; dringt er bij de 

Commissie op aan om met het oog op de vervoersfaciliteiten en -diensten passende 

toezichts- en controlesystemen in te voeren om ervoor te zorgen dat toegankelijkheids- en 

ondersteuningsapparatuur in alle lidstaten ook in het openbaar vervoer wordt aangeboden 

aan personen met een handicap; 

14. benadrukt dat personen met een handicap in staat gesteld moeten worden inlichtingen in te 

winnen over multimodale en grensoverschrijdende verkeersverbindingen voor vervoer van 

deur-tot-deur, zodat gekozen kan worden voor de duurzaamste, goedkoopste of snelste 
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verbinding, alsmede deze verbinding online te boeken en te betalen;  

15. dringt erop aan dat er realtime-reisinformatie beschikbaar wordt gesteld, zodat personen 

met een handicap vóór en tijdens de reis op de hoogte kunnen worden gesteld van 

eventuele storingen en alternatieve reismogelijkheden; 

16. is verheugd over het proefproject met de Europese gehandicaptenkaart; spoort de lidstaten 

en de Commissie aan rekening te houden met en daar waar van toepassing gebruik te 

maken van de meest recente technologische ontwikkelingen, met name op het gebied van 

intermodaliteit, interconnectiviteit en interoperabiliteit en benadrukt dat het beginsel van 

"universeel design" altijd moet worden toegepast bij het ontwerpen van producten die 

bestemd zijn voor passagiersvervoer per bus, per spoor, door de lucht en over water, om 

volledig te voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten; moedigt alle lidstaten aan zich aan 

te sluiten bij het initiatief voor de Europese gehandicaptenkaart en dringt er bij de 

Commissie op aan de nodige financiële middelen toe te wijzen om de Europese 

gehandicaptenkaart als een EU-breed project te ontwikkelen; 

17. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan, passende maatregelen te treffen om 

ervoor te zorgen dat alarmnummer 112 in heel Europa toegankelijk is voor personen met 

een handicap; 

18. benadrukt dat er speciale aandacht moet worden besteed aan ondersteunende 

technologieën waardoor personen met een handicap zelfstandig kunnen wonen en dat 

verworven kennis over de noodzaak van onbelemmerde mobiliteit en toerismediensten 

beter moet worden geïntegreerd in toekomstige programma's voor onderzoek en innovatie, 

zoals de programma's in het kader van Horizon 2020; is van mening dat het daartoe nodig 

is de statistische gegevens op Europees niveau te verbeteren en te harmoniseren en 

optimale werkwijzen te delen; 

19. verzoekt de Commissie in overleg met gehandicaptenorganisaties stimulansen te bieden 

voor onderzoek, het verzamelen van gegevens en de uitwisseling van optimale methodes 

en met regelmaat een overzicht te verstrekken van de gegevens inzake toegankelijkheid 

van toerismediensten voor personen met een handicap, zoals voorzien in de twee bijlagen 

bij Verordening (EU) nr. 692/2011 over toerismestatistieken; 

20. benadrukt dat toerismediensten rekening moeten houden met de bijzondere behoeften van 

personen met een handicap, zoals goede toegankelijkheid van informatie en communicatie 

en van faciliteiten zoals kamers, badkamers, toiletten en andere binnenruimten; 

21. verzoekt de desbetreffende autoriteiten in de lidstaten om bewustmakingsstrategieën 

inzake de rechten van personen met een handicap voor te bereiden, de scholing van 

personeel van vervoers- en toerismediensten te faciliteren wat betreft besef en gelijkheid 

van personen met een handicap, en samenwerking en uitwisseling van optimale methodes 

te bevorderen tussen Europese organisaties op het gebied van handicaps en publieke en 

particuliere instanties op het gebied van transport; dringt erop aan dat scholingsmateriaal 

ook in toegankelijke formats beschikbaar moet zijn; 

22. onderstreept dat luchtvaartpersoneel een grondige opleiding moet krijgen zodat 

luchtvaartmaatschappijen passende diensten kunnen bieden aan personen met een 

handicap; merkt op dat het belangrijk is te waarborgen dat personeel kan omgaan met 
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rolstoelen zonder deze te beschadigen; 

23. onderstreept het feit dat het principe van toerisme voor iedereen de referentie moet zijn 

voor elke actie op het gebied van toerisme op nationaal, regionaal, lokaal of Europees 

niveau; merkt op dat dienstverleners in de toeristische sector rekening moeten houden met 

de behoeften van personen met een handicap door middel van aanpassing van faciliteiten 

en activiteiten voor de opleiding van personeel. 
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