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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 2., 10., 19. un 168. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 15. novembra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Eiropas 
stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020); atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez 
šķēršļiem” (COM(2010)0636, galīgā redakcija),

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām1, kas ir pirmais juridiski saistošais instruments cilvēktiesību jomā, kuram 
pievienojusies ES un dalībvalstis,

– ņemot vērā priekšlikumu direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu 
neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas,

– ņemot vērā 2010. gada 8. septembra normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Padomes 
lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm — stratēģijas „Eiropa 
2020” integrēto pamatnostādņu II daļa2,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 12. janvāra paziņojumu „Gada izaugsmes pētījums: ES 
visaptverošās reakcijas uz krīzi izveide” (COM(2011)0011) un tam pievienoto kopīgā 
ziņojuma projektu par nodarbinātību,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 12. janvāra priekšlikumu Padomes lēmumam par 
dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2011)0006),

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 26. novembra Lēmumu par Eiropas Kopienas noslēgto 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 1., 21. un 35. pantu,

– ņemot vērā tā 2011. gada 8. marta rezolūciju par nevienlīdzības mazināšanu veselības 
aprūpes jomā ES3,

– ņemot vērā Padomes secinājumus par Eiropas Savienības veselības aizsardzības sistēmu 

                                               
1 Pieņemta 2007. gadā, un to parakstījušas visas ES dalībvalstis; līdz 2010. gada 15. oktobrim ratificējušas 16 
dalībvalstis (AT, BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PT, SI, SK, SE, UK), pārējās vēl to dara. Eiropas 
Savienībai ANO Konvencija būs saistoša un daļa no ES tiesiskās kārtības.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0309.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0081.
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kopējām vērtībām un principiem (2006/C146/01),

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 8. jūnija secinājumus par tematu „Vienlīdzība un 
veselība visās politikas jomās — solidaritāte veselības jomā”,

A. tā kā Eiropas Savienībā katrai sestajai personai ir invaliditāte amplitūdā no vieglas līdz 
smagai1;

B. tā kā vairāk nekā trešdaļai cilvēku, kas vecāki par 75 gadiem, ir invaliditāte, un 
demogrāfisko pārmaiņu dēļ ir paredzams, ka cilvēku skaits ar invaliditāti pieaugs;

C. tā kā cilvēki ar invaliditāti ir neaizsargāta grupa, kuru nabadzības līmenis ir par 70 % 
augstāks nekā vidējais; tā kā šā augstā nabadzības riska līmeņa iemesls bieži vien ir 
ierobežota piekļuve ne tikai darbam un apmācībai, bet arī veselības aprūpei un pienācīgai 
ārstēšanai; 

D. tā kā ir nepieciešama jauna pieeja tam, kā tiek sniegts atbalsts, un visneaizsargātāko 
personu iekļaušanas nosacījumiem; tā kā, apmaksājot šīs atbalsta darbības, tās sasniegtu 
gandrīz 50 % no IKP (saskaņā ar J. Stiglitz komisijas ziņojumu Francijā);

E. tā kā stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanai, kuras mērķis ir nodrošināt Eiropas izaugsmi, 
kas ir vieda (balstīta uz inovācijām un pētniecību), ilgtspējīga un ietveroša, pavisam 
noteiktibūs vajadzīgi strukturāli uzlabojumi attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti mobilitāti 
un iekļaušanu; 

F. tā kā ekonomiskās krīzes laikā ir steidzami un ievērojami jāpārstrukturē valstu veselības 
aprūpes sistēmas, lai tās būtu efektīvas, līdzsvarotas un dzīvotspējīgas;

G. tā kā jāuzsver, ka lielākā daļa cilvēku ar invaliditāti bieži vien nevar pilnībā piedalīties 
sabiedrībā notiekošajās ekonomiskajās darbībās fizisku un citu ierobežojumu, 
diskriminācijas vai sociālo aizspriedumu dēļ;

H. tā kā zemāks līdzdalības līmenis vispārējā izglītībā un darba tirgū noved pie cilvēku ar 
invaliditāti nevienlīdzīgiem ienākumiem, nabadzības, sociālās atstumtības un izolācijas;

I. tā kā vecumā no 16 līdz 19 gadiem skolu pamet 37 % no jauniešiem ar smagu invaliditāti 
un 25 % no jauniešiem ar daļēju invaliditāti attiecībā pret 17 % no jauniešiem, kas necieš 
no invaliditātes;

J. tā kā cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības līmenis ir tikai aptuveni 50 %, bet kvalitatīvas 
darba vietas nodrošina ekonomisku neatkarību, veicina personības attīstību un nodrošina 
vislabāko aizsardzību pret nabadzību,

1. atgādina, ka visi veselības aprūpes pakalpojumi Eiropas Savienībā jābalsta uz 
pamatvērtībām — universalitāti, pieeju kvalitatīvai aprūpei un solidaritāti;

2. uzsver, ka ir vajadzīga jauna efektīva pieeja invaliditātei, sākot no efektīvāka mehānisma 
izveidošanas, lai koordinētu un uzraudzītu Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā 

                                               
1 ES darbaspēka pārskata ad hoc modulis par personām ar invaliditāti (LFS AHM), 2002. gads
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īstenošanu; tādēļ uzsver, cik būtiski ir iesaistīt šajā darbā cilvēkus ar invaliditāti un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas darbojas šajā jomā;

3. aicina dalībvalstis ar Komisijas atbalstu noteikt īpašus sociālus pasākumus, lai nodrošinātu 
cilvēkiem ar garīgu un fizisku invaliditāti vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei, tai skaitā 
kvalitatīviem veselības un rehabilitācijas pakalpojumiem;

4. aicina dalībvalstis garantēt vienlīdzīgas tiesības visiem cilvēkiem ar invaliditāti dzīvot 
sabiedrībā ar tādām pašām izvēles iespējām kā pārējiem cilvēkiem, tādējādi nodrošinot 
viņu pilnīgu iekļaušanu un līdzdalību savā kopienā, garantēt, ka cilvēki ar invaliditāti 
vienlīdzīgi ar citiem var izvēlēties, kur un ar ko kopā viņi dzīvo, un ka viņi nav spiesti 
pieņemt konkrētu dzīves modeli; kā arī nodrošināt viņiem piekļuvi dažādiem atbalsta 
pakalpojumiem mājās, dzīvesvietas apkaimē un sabiedrībā, tai skaitā personīgu atbalstu, 
lai nepieļautu šo cilvēku izolēšanu no sabiedrības vai segregāciju;

5. aicina dalībvalstis, piemērojot atklātās koordinācijas metodi, apmainīties ar informāciju, 
idejām un paraugpraksi attiecībā uz ilgtermiņa aprūpes sniegšanu cilvēkiem ar fizisku un 
garīgu invaliditāti un noteikt pasākumus un minimālos profesionālos standartus, lai:

(a) mazinātu nevienlīdzību veselības aprūpes un labklājības jomā un aizsargātu cilvēkus ar 
invaliditāti sabiedrībā un aprūpes iestādēs;

(b) novērstu sliktu izturēšanos pret cilvēkiem ar invaliditāti;

(c) sniegtu plašu klāstu pienācīgu rehabilitācijas pakalpojumu, kas atbilstu cilvēku ar 
invaliditāti vēlmei pēc neatkarības ar mērķi iesaistīt viņus darba vidē, atvieglotu pāreju 
no institucionālās aprūpes uz aprūpi tuvāk dzīvesvietai un veicinātu pakalpojumu 
sniegšanu garīgās veselības jomā, balstoties uz Eiropas paktu par garīgo veselību un 
labklājību, kā arī izveidotu savlaicīgas ārstēšanas un personīgā atbalsta programmas, 
tostarp vajadzību izvērtēšanas pakalpojumus;

(d) atbalstītu pacientu ģimenes un valsts veselības aprūpes sistēmas speciālistus ar 
konkrētas informācijas un profesionālās apmācības pasākumiem, iesaistot pacientu 
asociācijas lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesos;

(e) palīdzētu izplatīt informāciju un sakaru tehnoloģijas nolūkā veicināt kvalitatīvu aprūpi 
ģimenēs un cilvēku ar invaliditāti patstāvību un konkurētspēju darbā;

(f) izveidotu „vienas pieturas aģentūru piekļuvei ar invaliditāti saistītiem pakalpojumiem”, 
lai pārvarētu esošo sociālo un medicīnas konsultatīvo iestāžu ierobežoto pieeju;

(g) labāk apmierinātu to strādājošo konkrētās vajadzības, kuri cieš no invaliditātes un 
hroniskām slimībām, viņu integrējot darba vietā un saglabājot to;

(h) liktu uzsvaru uz invaliditātes profilaksi un sekundāru garīgu vai fizisku apstākļu 
novēršanu, kas bieži rodas personas sākotnējās saslimšanas dēļ.

6. aicina dalībvalstis mazināt slogu personām, kas aprūpē vecāka gadagājuma cilvēkus vai 
cilvēkus ar invaliditāti, kā arī dot aprūpes sniedzējiem iespēju uzņemties šo darbu, 
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izveidojot integrētas aprūpes sistēmas;

7. aicina dalībvalstis veikt pasākumus zīmju valodas un neredzīgo raksta atzīšanai;

8. uzsver, ka jauniešiem ar invaliditāti ir jāsniedz efektīvs un individualizēts atbalsts, kā arī 
fizisko, sensoro un kognitīvo spēju ziņā reālas un vienlīdzīgas iespējas iegūt izglītību, 
darbu, piedalīties kultūras, brīvā laika pavadīšanas un sporta pasākumos un sabiedriskajā 
dzīvē, kā arī iesaistīties valsts un sabiedriskajā dzīvē; 

9. aicina Komisiju atbalstīt iniciatīvas, kas paredzētas to cilvēku ar invaliditāti vai slimnieku 
vajadzībām, kuru problēmām nav atbilstošu risinājumu, jo uzņēmumi, kas ražo barošanas 
vai protēžu ierīces, neuzskata šos risinājumus par izdevīgiem;

10. atgādina — ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 24. pants paredz, ka 
dalībvalstis apņemas nodrošināt, ka personas ar invaliditāti netiek invaliditātes dēļ 
izslēgtas no pamatizglītības sistēmas vai no vidējās izglītības sistēmas un ka atbilstoši 
individuālām vajadzībām tiek veikti saprātīgi pielāgojumi, kā arī nodrošināts 
nepieciešamais atbalsts; tādēļ, uzsverot nepieciešamību nodrošināt iekļaujošu izglītību un 
mūžizglītības iespējas skolēniem un studentiem ar invaliditāti, kā arī personalizētu 
ietverošu sistēmu, lai laikus noteiktu īpašās vajadzības, vienlaikus prasa dalībvalstīm 
izpildīt iepriekš minētās saistības; 

11. aicina Padomi un dalībvalstis pārstrukturēt nepilnīgās veselības aprūpes sistēmas un 
racionalizēt valsts izdevumus veselības aprūpei, lai nodrošinātu taisnīgu piekļuvi 
kvalitatīvai veselības aprūpei visā ES, nediskriminējot cilvēkus ar invaliditāti; tādēļ 
mudina tās veicināt pāreju no institucionālās aprūpes uz aprūpi tuvāk dzīvesvietai, 
izmantojot struktūrfondus un Lauku attīstības fondu;

12. uzsver nepieciešamību maksimāli izmantot izpratnes veidošanas kampaņas, kā arī 
efektīvāk analizēt informāciju par invaliditāti, kas apkopota Eiropas Savienības 
sabiedriskajās aptaujās;

13. uzsver nepieciešamību nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti un strādājošiem, kas cieš no 
slimībām, kuras saistītas ar invaliditāti un hronisku saslimšanu, darba vietas saglabāšanu 
vai ienākšanu darba tirgū, izmantojot arī tādas metodes kā īpašās obligātās kvotas darba 
devējiem vai darba vietu pielāgošanas darba meklētāju un strādājošo ar invaliditāti 
vajadzībām pasākumi vai subsidētas apdrošināšanas iemaksas; aicina ES iestādes būt par 
piemēru cilvēku ar invaliditāti pieņemšanā darbā un mudina arī dalībvalstis sekot šai 
stratēģijai;

14. aicina Komisiju veicināt tādu Eiropas akreditētu centru tīkla izveidošanu, kuros var 
noteikt diagnozi un ārstēt konkrētas retas slimības, lai koordinētu un uzraudzītu to darbību 
un priekšrocību piešķiršanu pacientiem;

15. aicina Komisiju pārtraukt ierosināt lietas pret subsidētām apmācības vietām un sociāliem 
uzņēmumiem, kas saņem valsts subsīdijas, kā tā ir to darījusi iepriekš, pamatojoties uz 
konkurences izkropļošanu;

16. uzsver, ka cilvēkiem ar invaliditāti jāspēj izmantot priekšrocības, ko sniedz sociālās 
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aizsardzības sistēmas, nabadzības izskaušanas programmas, invaliditātes pabalsti, valsts 
mājokļu programmas un citi atbalsta pakalpojumi, kā arī pensionēšanās un pabalstu 
programmas;

17. prasa Komisijai un dalībvalstīm stiprināt pašreizējos tiesību aktus, lai veicinātu pieejas 
klauzulu iekļaušanu valsts līgumu piešķiršanas procedūrās, tostarp līgumos par transporta 
infrastruktūru un ēkām;

18. aicina dalībvalstis garantēt pilnīgu mobilitāti cilvēkiem ar invaliditāti:

(a) novēršot būvētu objektu šķēršļus, kas neļauj cilvēkiem ar invaliditāti brīvi pārvietoties;

(b) ieviešot transporta pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti sabiedriskā transporta 
sistēmā ;

(c) nodrošinot atbilstošas informācijas un sakaru sistēmas stacijās, lidostās un sabiedriskā 
transporta pieturās;

19. uzsver brīvprātīgā darba nozīmi kā īpaši svarīgu atbalsta avotu cilvēkiem ar invaliditāti un 
aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt un uzlabot šim darbam veltītās iniciatīvas un 
atbalsta programmas;

20. uzsver jaunu terapijas metožu pētījumu nozīmīgumu, kas papildus veicinātu cilvēku ar 
invaliditāti integrāciju sabiedrībā; šajā sakarībā norāda, ka socializācijas un savstarpējās 
komunikācijas jomā ir izrādījies efektīvs, piemēram, teātris un dzīvnieku terapija;

21. uzsver, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis pieņemtu Eiropas Savienības direktīvu par 
vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas, un aicina dalībvalstis noteikt to par 
prioritāti un pieņemt šo direktīvu pēc iespējas drīzāk;
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