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NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) vyžaduje od Únie, aby bojovala proti 

diskriminácii na základe zdravotného postihnutia pri vymedzovaní a uskutočňovaní 

svojich politík a činností (článok 10) a splnomocňuje ju prijímať právne predpisy na boj 

proti tejto diskriminácii (článok 19); 

B. keďže v článkoch 21 a 26 Charty základných práv Európskej únie sa výslovne zakazuje 

diskriminácia na základe zdravotného postihnutia a stanovuje sa rovnaká účasť osôb so 

zdravotným postihnutím v spoločnosti;  

C. keďže v reakcii na uznesenie Parlamentu z 27. septembra 2011 s názvom Európa ako 

popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky 

cestovný ruch1, ktorú Komisia prijala 13. decembra 2011, Komisia uznala, že treba 

zabezpečiť plynulý reťazec prístupných služieb pre všetkých (doprava, ubytovanie, 

stravovanie a turistické atrakcie), a na tento účel už začala zavádzať opatrenia na 

zvyšovanie informovanosti, zlepšenie zručností v odvetví cestovného ruchu a v konečnom 

dôsledku zvýšenie kvality turistických zariadení pre osoby s osobitnými potrebami alebo 

so zdravotným postihnutím; 

D. keďže potreby osôb so zdravotným postihnutím, funkčnou rozmanitosťou a zníženou 

mobilitou v oblastiach dopravy, mobility a cestovného ruchu zodpovedajú inovatívnym 

obchodným príležitostiam pre služby v oblasti dopravy a mobility a môžu viesť k 

situáciám, ktoré budú výhodné pre všetkých pri poskytovaní služieb osobám so všetkými 

druhmi postihnutia (vrátane, ale nie výlučne, osôb so zníženou pohyblivosťou, 

nevidiacich, nepočujúcich a nedoslýchavých, ľudí postihnutých autizmom a ľudí s 

mentálnym alebo psychosociálnym postihnutím), ako aj všetkým ostatným užívateľom 

týchto služieb, a to v duchu zásady „dizajn pre všetkých“;   

E. keďže v Európe žije 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím alebo funkčnou 

rozmanitosťou, t. j. jedna šestina obyvateľstva; 

1. naliehavo žiada Komisiu a Radu, aby sa viac zaoberali potrebami osôb so zdravotnými 

postihnutím a aby tieto potreby brali dôslednejšie do úvahy pri vykonávaní revízie 

nariadení EÚ, napríklad nariadení o právach cestujúcich v rôznych druhoch dopravy 

(nariadenia (ES) č. 1107/2006 a (ES) č. 261/2004 o leteckej doprave, nariadenie (ES) č. 

1371/2007 o železničnej doprave, nariadenie (EÚ) č. 1177/2010 o vodnej doprave a 

nariadenie (EÚ) č. 181/2011 o autobusovej a autokarovej doprave), ako aj pri navrhovaní 

právnych predpisov, napríklad o právach cestujúcich v súvislosti s multimodálnymi 

cestami; zdôrazňuje, že EÚ sa zaviazala vybudovať Európu bez bariér v roku 2010 v 

Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020; 

2. vyzýva EÚ, aby posilnila monitorovanie vykonávania právnych predpisov v oblasti práv 

cestujúcich a zosúladila prácu vnútroštátnych orgánov presadzovania práva a vyzýva 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 56E, 26.2.2013, s. 41. 
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členské štáty, aby prijali všetky kroky potrebné na vykonávanie právnych predpisov EÚ 

zameraných na zlepšenie dostupnosti dopravy na miestnej, regionálnej a štátnej úrovni v 

oblasti dopravy a cestovného ruchu (vrátane autobusov a taxíkov, mestskej verejnej 

dopravy, železničnej, leteckej a lodnej dopravy, ako aj na staniciach, letiskách a v 

prístavoch) a aby odstránili prekážky, ktoré bránia vybudovaniu bezbariérovej Európy, 

napríklad posilnením právomocí príslušných orgánov presadzovania práva v rámci 

právnych predpisov týkajúcich sa práv cestujúcich, a to v záujme zabezpečenia účinných a 

rovnakých práv pre všetkých cestujúcich so zdravotným postihnutím v celej EÚ, a to aj so 

zreteľom na prístupnosť a normalizáciu, harmonizáciu, technické požiadavky, stimuly pre 

podniky, odborovú politiku a kolektívne zmluvy; 

3. vyzýva Komisiu, aby objasnila úlohy jednotlivých aktérov zapojených do poskytovania 

starostlivosti pre osoby so zníženou pohyblivosťou, najmä pokiaľ ide o presuny medzi 

rôznymi spôsobmi dopravy, a aby poskytovala Parlamentu informácie o účasti združení 

pre osoby so zdravotným postihnutím a ich úlohe pri vykonávaní nariadení o právach 

cestujúcich; 

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pokročili v realizácii Európskej stratégie pre oblasť 

zdravotného postihnutia 2010 – 2020; vyjadruje poľutovanie nad tým, že hodnotenie tejto 

stratégie v polovici trvania, ktoré sa malo uskutočniť v roku 2015, bolo odložené, a 

vyzýva Komisiu, aby čo najskôr toto hodnotenie dokončila a oznámila; 

5. je pevne presvedčený o výhodách spoločných pravidiel týkajúcich sa prístupnosti na 

úrovni EÚ, a preto s potešením očakáva urýchlené prijatie návrhu Komisie o Európskom 

akte o prístupnosti1; 

6. zdôrazňuje potrebu prijať Európsky akt o prístupnosti, ktorý je nápomocný pri riešení 

všetkých otázok týkajúcich sa prístupu osôb so zníženou pohyblivosťou v oblasti dopravy, 

mobility a cestovného ruchu, a zabezpečiť, aby letecké, autobusové, železničné a vodné 

osobné dopravné služby boli v plnej miere prístupné pre osoby so zdravotným 

postihnutím, a to najmä pokiaľ ide o prestupovanie a bezbariérový prístup ku všetkým 

verejným vlakom a k metru, internetové stránky, služby mobilných telefónov, inteligentné 

systémy cestovných lístkov a informácie v reálnom čase, samoobslužné terminály, 

automaty na lístky a odbavovacie zariadenia používané na poskytovanie osobných 

dopravných služieb; 

7. uznáva, že malé a stredné podniky budú mať väčší prospech z toho, keď sa prispôsobia 

štandardným požiadavkám EÚ, než keby sa prispôsobovali rozdielnym vnútroštátnym 

predpisom; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že produkty cestovného ruchu 

a turistické služby cezhraničnej povahy nie sú zahrnuté do návrhu Európskeho aktu o 

prístupnosti; podčiarkuje, že na úrovni EÚ sa neprijali žiadne ďalšie opatrenia týkajúce sa 

turistických zariadení a služieb s cieľom postupne harmonizovať klasifikácie ubytovania 

s prihliadnutím na kritériá prístupnosti; 

8. vyzýva Komisiu, aby navrhla, aby EÚ ratifikovala opčný protokol k Dohovoru OSN o 

právach osôb so zdravotným postihnutím, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli 

lepšie uplatňovať svoje práva, najmä pokiaľ ide o ich nedostatočný prístup k dopravným 

službám a aspekty zástavby vrátane turistických zariadení a ubytovania; 

                                                 
1 COM(2015)0615. 
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9. zdôrazňuje, že bezbariérový prístup k službám v oblasti dopravy, vozidlám, infraštruktúre 

a intermodálnym spojovacím uzlom – najmä vo vidieckych oblastiach – je kľúčom k 

zabezpečeniu systémov mobility bez inherentnej diskriminácie; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje, že osoby so zdravotným postihnutím musia mať prístup k produktom a 

službám a že treba vyvinúť ďalšie úsilie, aby boli dopravné služby a služby cestovného 

ruchu, vozidlá a infraštruktúra prístupné; poukazuje na to, že Nástroj na prepájanie 

Európy poskytuje možnosti financovania opatrení v mestských oblastiach a opatrenia na 

zlepšenie prístupnosti pre ľudí s určitým typom zdravotného postihnutia, ktoré môžu 

predstavovať až 10 % nákladov na prispôsobenie; 

10. vyzýva Komisiu, aby vo svojej výročnej správe o využívaní finančných prostriedkov pre 

TEN-T zverejnila dosiahnutý pokrok, pokiaľ ide o opatrenia, a výšku pomoci udelenej na 

prispôsobenie infraštruktúry osobám so zdravotným postihnutím prostredníctvom Nástroja 

na prepájanie Európy a iných druhov financovania EÚ; zároveň vyzýva Komisiu, aby 

prijala opatrenia na podporu väčšej účasti na projektoch zameraných na prispôsobenie 

infraštruktúry osobám so zdravotným postihnutím vrátane, okrem iného, stretnutiami 

zameranými na výmenu informácií a šírenie osvedčených postupov pre potenciálnych 

developerov; 

11. v tejto súvislosti zdôrazňuje význam financovania opatrení v mestských oblastiach, kde 

musia ľudia častejšie prestupovať medzi rôznymi spôsobmi dopravy a kde osoby s 

určitým druhom obmedzenia pohyblivosti narážajú na najväčšie ťažkosti; 

12. zdôrazňuje, že prístupnosť je zásadná na to, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli 

plne využívať ponuky európskeho cestovného ruchu; 

13. zdôrazňuje, že dôsledne dostupné formáty by mali stáť v popredí programu politík 

týkajúcich sa trhu digitalizovanej mobility a mali by uľahčovať prístup všetkým osobám 

so všetkými druhmi postihnutia používaním dostupných jazykov, formátov a technológií 

vhodných pre rôzne druhy zdravotného postihnutia vrátane znakovej reči, Braillovho 

písma, augmentatívnych a alternatívnych komunikačných systémov a ďalších dostupných 

prostriedkov, módov a komunikačných formátov podľa voľby používateľa, zahŕňajúcich 

ľahko čitateľný jazyk alebo piktogramy, titulky a osobné textové správy, pokiaľ ide o 

cestovné informácie, rezervácie a predaj cestovných lístkov, ktoré umožňujú využívanie 

viacerých zmyslových kanálov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s dopravnými 

zariadeniami a službami zaviedla vhodné monitorovacie a kontrolné mechanizmy, ktoré 

zabezpečia, aby sa prístupnosť a podporné zariadenia pre osoby so zdravotným 

postihnutím poskytovali aj v službách verejnej dopravy vo všetkých členských štátoch; 

14. zdôrazňuje, že osoby so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť získať informácie 

o multimodálnych, cezhraničných službách, ktoré ponúkajú prepravu od domu k domu 

(door-to-door) takým spôsobom, aby si mohli vybrať najudržateľnejšiu, najlacnejšiu a 

najrýchlejšiu službu a aby si ju mohli rezervovať a zaplatiť za ňu online;  

15. požaduje, aby boli k dispozícii cestovné informácie v reálnom čase, aby osoby so 

zdravotným postihnutím mohli získať informácie o narušeniach dopravy alebo 

alternatívnych cestovných možnostiach predtým, ako sa vydajú na cestu; 

16. víta pilotný projekt európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím; vyzýva 

dotknuté členské štáty a Komisiu, aby zohľadnili a prípadne využili najnovší 
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technologický vývoj, najmä v oblasti intermodality, vzájomného prepojenia a 

interoperability, a zdôrazňuje, že zásada „univerzálneho dizajnu“ sa musí uplatňovať vždy 

pri navrhovaní výrobkov v oblasti leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej 

dopravy s cieľom dosiahnuť úplný súlad s požiadavkami na prístupnosť; nabáda všetky 

členské štáty, aby sa pripojili k iniciatíve európskeho preukazu pre osoby so zdravotným 

postihnutím, a vyzýva Komisiu, aby vyčlenila potrebné finančné prostriedky na rozvoj 

tohto projektu na úrovni celej EÚ; 

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnikli kroky s cieľom zaistiť osobám so 

zdravotným postihnutím ľahké používanie čísla núdzového volania 112 kdekoľvek v 

Európe; 

18. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť sa musí venovať podporným technológiám 

umožňujúcim nezávislý život osôb so zdravotným postihnutím a že získané znalosti o 

potrebe bezbariérovej mobility a služieb cestovného ruchu musia byť plne začlenené do 

budúcich programov výskumu a inovácie, napríklad v rámci programu Horizont 2020; 

poukazuje na to, že si to bude vyžadovať zlepšenie a harmonizáciu štatistických údajov na 

európskej úrovni a výmenu osvedčených postupov; 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum, zhromažďovanie údajov a výmenu 

osvedčených postupov v konzultácii so zastupujúcimi organizáciami osôb so zdravotným 

postihnutím, a aby poskytovala pravidelný prehľad údajov o prístupnosti služieb 

cestovného ruchu pre osoby so zdravotným postihnutím, ako je stanovené v dvoch 

prílohách k nariadeniu (EÚ) č. 692/2011 o štatistikách v oblasti cestovného ruchu; 

20. zdôrazňuje, že služby cestovného ruchu musia zohľadňovať osobitné potreby osôb so 

zdravotným postihnutím, ako je jednoduchý prístup k informáciám a komunikácii a 

zariadeniam ako sú izby, kúpeľne, toalety a iné vnútorné priestory; 

21. žiada príslušné orgány členských štátov, aby vypracovali stratégie na zvyšovanie 

povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím, uľahčovali odbornú prípravu 

zamestnancov v doprave a cestovnom ruchu, pokiaľ ide o zvyšovanie informovanosti a 

rovnaké práva postihnutých osôb, a podporovali spoluprácu a výmenu osvedčených 

postupov medzi európskymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti zdravotného postihnutia 

a verejnými a súkromnými subjektmi zodpovednými za dopravu; žiada, aby vzdelávacie 

materiály boli k dispozícii v prístupných formátoch; 

22. zdôrazňuje, že letecký personál musí mať dôkladnú odbornú prípravu, aby letecké 

spoločnosti mohli poskytovať primerané služby osobám so zdravotným postihnutím; 

zdôrazňuje, že osobitná pozornosť sa musí venovať tomu, aby zamestnanci dokázali 

zaobchádzať s invalidnými vozíkmi bez toho, aby ich poškodili; 

23. tvrdí, že zásada „cestovný ruch pre všetkých“ by mala byť kľúčovým bodom  všetkých 

opatrení v oblasti cestovného ruchu na národnej, regionálnej, miestnej alebo európskej 

úrovni; zdôrazňuje, že poskytovatelia služieb v oblasti cestovného ruchu by mali 

vychádzať v ústrety osobám so zdravotným postihnutím prispôsobovaním svojich 

priestorov a zariadení a odbornou prípravou zamestnancov. 
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