
 

AD\1092640PL.doc  PE569.624v02-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Transportu i Turystyki 
 

2015/2258(INI) 

27.4.2016 

OPINIA 

Komisji Transportu i Turystyki 

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze 

szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. 

Praw Osób Niepełnosprawnych 

(2015/2258(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Davor Škrlec 

 



 

PE569.624v02-00 2/8 AD\1092640PL.doc 

PL 

PA_NonLeg 



 

AD\1092640PL.doc 3/8 PE569.624v02-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wymaga, aby 

przy określaniu i realizacji swej polityki i działań Unia zwalczała dyskryminację ze 

względu na niepełnosprawność (art. 10), oraz daje jej prawo do przyjmowania 

prawodawstwa, aby zwalczać taką dyskryminację (art. 19); 

B. mając na uwadze, że art. 21 i art. 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 

wyraźnie zakazuje dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i zapewnia osobom 

niepełnosprawnym równe prawo do udziału w życiu społeczności;  

C. mając na uwadze, że w reakcjach na rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 27 

września 2011 r. w sprawie przyjętego przez Komisję w dniu 13 grudnia 2011 r. 

dokumentu „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy 

polityczne dla europejskiego sektora turystycznego”1 Komisja przyznała, że istnieje 

konieczność zapewnienia działającego bez zarzutu łańcucha uniwersalnych usług 

(transport, zakwaterowanie, wyżywienie i dodatkowe atrakcje) i w tym celu rozpoczęła 

uruchamianie działań mających na celu podnoszenie świadomości, poprawę kompetencji 

w sektorze turystycznym, a wreszcie także wzrost jakości obiektów turystycznych i 

dostosowanie ich do specjalnych potrzeb lub dla osób niepełnosprawnych; 

D. mając na uwadze, że potrzeby osób niepełnosprawnych, odmiennie funkcjonujących i o 

ograniczonej możliwości poruszania się w dziedzinie transportu, mobilności i turystyki 

mogą się przełożyć na nowe możliwości rynkowe dla firm świadczących usługi 

transportowe i z zakresu mobilności oraz mogą przynosić wszystkim korzyści: osobom ze 

wszystkimi rodzajami niepełnosprawności (w tym, ale nie tylko, osobom o ograniczonej 

możliwości poruszania się, niewidomym, niesłyszącym i niedosłyszącym, osobom 

autystycznym, z niepełnosprawnością intelektualną i psychospołeczną etc.), a także innym 

użytkownikom tych usług w duchu uniwersalnego projektowania;  

E. mając na uwadze, że w Europie żyje 80 milionów osób niepełnosprawnych i odmiennie 

funkcjonujących, co stanowi jedną szóstą łącznej liczby mieszkańców; 

1. wzywa Komisję i Radę do lepszego przyjrzenia się potrzebom osób niepełnosprawnych 

oraz o stałe uwzględnianie tych potrzeb podczas przeglądu ustawodawstwa UE, jak na 

przykład dotyczącego praw pasażerów w różnych środkach transportu (rozporządzenia 

(WE) nr 1107/2006 i (WE) 261/2004 dotyczące transportu lotniczego, rozporządzenie 

(WE) nr 1371/2007 dotyczące transportu kolejowego, rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 

dotyczące transportu wodnego i rozporządzenie (UE) nr 181/2011 dotyczące transportu 

autobusowego i autokarowego) oraz podczas tworzenia prawodawstwa, na przykład 

dotyczącego praw pasażerów w kontekście podróży multimodalnych; podkreśla, że UE 

zaangażowała się na rzecz wolnej od barier Europy w 2010 r. w europejskiej strategii w 

sprawie niepełnosprawności 2010–2020; 

                                                 
1 Dz.U. C 56E z 26.2.2013, s. 41. 
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2. wzywa UE do nasilenia monitoringu wdrożenia prawodawstwa dotyczącego praw 

pasażerów i do harmonizacji działań krajowych organów wykonawczych oraz wzywa 

państwa członkowskie do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków w celu wdrożenia 

ustawodawstwa UE mającego poprawić dostęp do transportu na szczeblu lokalnym, 

regionalnym i centralnym w zakresie transportu i turystyki (w tym autobusów i taksówek, 

miejskiego transportu publicznego, kolei, transportu powietrznego i wodnego, a także na 

stacjach, lotniskach i w portach) oraz likwidacji przeszkód stojących na drodze wolnej od 

barier Europy przez zwiększenie kompetencji odpowiednich organów wykonawczych w 

ramach ustawodawstwa dotyczącego praw pasażerów, aby zapewnić skuteczne i równe 

korzystanie z praw przez wszystkich niepełnosprawnych pasażerów w całej UE, w tym 

dzięki włączeniu kwestii dostępności do procesu opracowywania norm, harmonizacji, 

ustalaniu wymogów technicznych, tworzeniu zachęt dla przedsiębiorstw, polityce 

związkowej i układom zbiorowym; 

3. wzywa Komisję do wyjaśnienia zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów 

za pomoc osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, zwłaszcza jeśli chodzi o 

przesiadanie się z jednego środka transportu do innego, oraz do przedstawienia 

Parlamentowi informacji o udziale stowarzyszeń osób niepełnosprawnych i ich roli we 

wdrażaniu przepisów dotyczących praw pasażerów; 

4.  apeluje do Komisji i państw członkowskich o postępy w realizacji europejskiej strategii w 

sprawie niepełnosprawności 2010–2020; ubolewa, że śródokresowa ocena tej strategii, 

która miała być gotowa w 2015 r., została opóźniona i wzywa Komisję do zakończenia i 

jak najszybszego opublikowania tej oceny; 

5. jest głęboko przekonany o zaletach wspólnych przepisów dotyczących dostępu na 

szczeblu UE, i z niecierpliwością oczekuje na szybkie przyjęcie wniosku Komisji 

dotyczącego europejskiego aktu w sprawie dostępności1; 

6. podkreśla konieczność przyjęcia europejskiego aktu w sprawie dostępności, który ma 

kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemów osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się w dostępie do transportu i turystyki oraz w zakresie mobilności i który 

zapewni, że usługi pasażerskie transportu lotniczego, autobusowego, kolejowego i 

wodnego, zwłaszcza jeśli chodzi o punkty przesiadkowe i brak stopni w wejściach do 

metra i na kolei, strony internetowe je oferujące, usługi oparte na urządzeniach 

mobilnych, działające w czasie rzeczywistym inteligentne systemy biletowe oraz 

samoobsługowe terminale informacyjne, automaty do sprzedaży biletów i urządzenia do 

odprawy samoobsługowej, wykorzystywane w usługach transportu pasażerskiego będą w 

pełni dostępne osobom niepełnosprawnym; 

7. przyznaje, że małe i średnie przedsiębiorstwa odniosą korzyści z przestrzegania 

standardowych wymogów UE, zamiast być zmuszonymi dostosowywać się do 

rozbieżnych przepisów krajowych; ubolewa jednak, że produkty i usługi turystyczne o 

charakterze transgranicznym nie zostały ujęte we wniosku dotyczącym europejskiego aktu 

w sprawie dostępności; podkreśla, że żadne dalsze działania nie zostały podjęte na 

szczeblu UE jeśli chodzi o obiekty i usługi turystyczne, aby stopniowo zharmonizować 

system klasyfikacji obiektów noclegowych uwzględniając kryterium dostępności; 

                                                 
1 COM(2015)0615. 
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8. wzywa Komisję do zaproponowania ratyfikacji przez UE protokołu fakultatywnego do 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, tak aby osoby niepełnosprawne mogły 

skuteczniej korzystać ze swych praw, zwłaszcza jeśli chodzi o brak dostępu do usług 

transportowych i elementów zabudowy, w tym obiektów turystycznych i noclegowych; 

9. podkreśla, że wolny od barier dostęp do usług transportu, pojazdów, infrastruktury i 

węzłów komunikacyjnych łączących różne rodzaje transportu, przede wszystkim na 

obszarach wiejskich, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia systemów mobilności 

wolnych od dyskryminujących ograniczeń; w związku z tym podkreśla, że osoby 

niepełnosprawne muszą mieć dostęp do produktów i usług oraz że należy dołożyć 

dalszych starań, aby uczynić zarówno usługi transportowe i turystyczne, jak i pojazdy i 

infrastrukturę łatwo dostępnymi; przypomina, że mechanizm „Łącząc Europę” daje 

możliwość finansowania działań w środowisku miejskim i działań na rzecz poprawy 

dostępności dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, a ze środków tych można 

pokryć do 10 % kosztów dostosowania; 

10. wzywa Komisję, by w sprawozdaniu rocznym z wykorzystania funduszy przeznaczonych 

na TEN-T podawała informacje o postępach w działaniach i odsetku pomocy przyznanej 

na dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych ze środków 

mechanizmu „Łącząc Europę” i z innych funduszy UE; zwraca się również do Komisji o 

prowadzenie działań mających sprzyjać większemu udziałowi przedsięwzięć służących 

dostosowaniu infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym do 

organizowania kampanii informacyjnych i popularyzacyjnych dla potencjalnych 

inwestorów; 

11. zauważa w związku z tym znaczenie finansowania działań w środowisku miejskim, gdzie 

ma miejsce największa liczba przesiadek między różnymi środkami transportu i gdzie 

osoby z różnymi rodzajami dysfunkcji ruchowej napotykają największe trudności; 

12. podkreśla znaczenie dostępności w umożliwieniu osobom niepełnosprawnym pełnego 

korzystania z europejskiej oferty turystycznej; 

13. podkreśla, że stale dostępne formaty powinny znaleźć poczesne miejsce w planach 

strategii politycznych cyfrowego rynku o zrównoważonej mobilności i powinny ułatwiać 

dostęp osobom ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności we wszystkich dostępnych 

językach, formatach i technologiach dostosowanych do różnych rodzajów 

niepełnosprawności, w tym w języku migowym, pismem brajla, i przy użyciu 

wspomagających i alternatywnych systemów komunikacji, w tym przystępnego języka 

informacji lub piktogramów, napisów i zindywidualizowanych wiadomości tekstowych 

dla podróżnych, systemów rezerwacji i wystawiania biletów, z wykorzystaniem więcej niż 

jednego zmysłu; wzywa Komisję, aby ustanowiła w odniesieniu do obiektów i usług 

transportowych odpowiedni mechanizm monitorowania i kontroli, który zapewni dostęp 

do oferty urządzeń wspomagających i ułatwiających dostęp osobom niepełnosprawnym w 

publicznych środkach transportu we wszystkich państwach członkowskich; 

14. podkreśla, że osobom niepełnosprawnym należy umożliwić uzyskanie informacji na temat 

multimodalnych i transgranicznych połączeń transportowych „od drzwi do drzwi”, 

pozwalających na dokonanie wyboru między najbardziej efektywnymi, najtańszymi lub 

najszybszymi połączeniami, oraz że należy umożliwić tym osobom elektroniczną 

rezerwację i elektroniczne opłacenie takiego połączenia;  
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15. uważa, że powinny być również dostępne informacje o połączeniach w czasie 

rzeczywistym, tak by osoby niepełnosprawne mogły przed rozpoczęciem podróży lub w 

jej trakcie uzyskać informacje o ewentualnych zakłóceniach oraz połączeniach 

alternatywnych; 

16. z zadowoleniem przyjmuje projekt pilotażowy w sprawie Europejskiej Karty Osób 

Niepełnosprawnych; wzywa zaangażowane państwa członkowskie i Komisję do 

uwzględnienia i wykorzystywania, tam gdzie stosowne, najnowszych osiągnięć 

technologicznych, zwłaszcza w dziedzinie intermodalności, wzajemnych połączeń i 

interoperacyjności oraz podkreśla, że zasada uniwersalnego projektowania musi być 

zawsze stosowana przy projektowaniu produktów związanych z transportem pasażerskim 

drogą powietrzną, autobusem, koleją i drogą wodną, aby w pełni respektować wymów 

dostępności; zachęca wszystkie państwa członkowskie do przyłączenia się do inicjatywy 

Europejskiej Karty Osób Niepełnosprawnych i wzywa Komisję do przeznaczenia 

niezbędnych środków finansowych na rozwój Europejskiej Karty Osób 

Niepełnosprawnych jako ogólnounijnego projektu; 

17. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków celem 

zadbania o to, by numer alarmowy 112 był w całej Europie w pełni dostępny dla osób 

niepełnosprawnych; 

18. podkreśla, że szczególną uwagę należy poświęcić technologiom wspomagającym, które 

umożliwiają samodzielne życie osobom niepełnosprawnym oraz że nabyta wiedza o 

konieczności zapewnienia wolnej od barier mobilności i usług turystycznych musi zostać 

w pełni uwzględniona w programach badań i innowacji, takich jak te w ramach programu 

„Horyzont 2020”; zaznacza, że niezbędna do tego będzie poprawa i harmonizacja danych 

statystycznych na szczeblu europejskim oraz wymiana najlepszych praktyk; 

19. wzywa Komisję do wspierania badań naukowych, gromadzenia danych i wymiany 

dobrych praktyk w konsultacji z reprezentatywnymi stowarzyszeniami osób 

niepełnosprawnych, a także do przygotowywania regularnego przeglądu danych 

dotyczących dostępu osób niepełnosprawnych do usług turystycznych, jak przewidziano 

w dwóch załącznikach do rozporządzenia (UE) nr 692/2011 w sprawie statystyk w 

dziedzinie turystyki; 

20. podkreśla, że usługi turystyczne muszą uwzględniać specjalne potrzeby osób 

niepełnosprawnych, takie jak łatwy dostęp do informacji i komunikacji oraz do 

udogodnień takich jak pokoje, łazienki, toalety i inne pomieszczenia; 

21. zwraca się do odpowiednich władz w państwach członkowskich o przygotowanie strategii 

na rzecz podnoszenia świadomości praw przysługujących osobom niepełnosprawnym, 

zapewnienie personelowi obsługi transportu szkoleń uwrażliwiających na 

niepełnosprawność i z zakresu równego traktowania osób niepełnosprawnych oraz o 

wspieranie współpracy i wymiany dobrych praktyk między organizacjami europejskimi 

zajmującymi się niepełnosprawnością a publicznymi i prywatnymi podmiotami 

zajmującymi się transportem; apeluje, aby materiały szkoleniowe były także dostępne w 

przystępnych formatach; 

22. podkreśla, że zwłaszcza w sektorze transportu lotniczego należy dbać o należyte 

kwalifikacje pracowników linii lotniczych, aby potrafili oni zapewnić odpowiednie 
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warunki podróży osobom niepełnosprawnym; uważa, że szczególny nacisk należy kłaść 

na umiejętność odpowiedniego obchodzenia się z wózkami inwalidzkimi, aby nie 

dochodziło do ich uszkodzenia; 

23. podkreśla, że zasada „turystyka dla wszystkich” powinna być punktem odniesienia dla 

wszelkich działań związanych z turystyką, na szczeblu krajowym, regionalnym, lokalnym 

czy europejskim; stwierdza, że dostawcy usług turystycznych powinni brać pod uwagę 

potrzeby osób niepełnosprawnych, podejmując działania w zakresie przystosowania 

obiektów i szkolenia personelu. 
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