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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 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),

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un ES 
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 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 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 viegla līdz smaga invaliditāte4;

                                               
1 Pieņemta 2007. gadā, un to parakstījušas visas ES dalībvalstis; līdz 2010. gada 15. oktobrim ratificējušas 16 
dalībvalstis (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK), pārējās vēl to dara. Eiropas 
Savienībai ANO Konvencija būs saistoša, un būs daļa no ES tiesiskās kārtības.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0309.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0081.
4 EU Labour Force Survey ad hoc module on employment of disabled people (LFS AHM), 2002.
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1. atgādina, ka pieeja visiem pakalpojumiem, īpaši veselības un medicīniskās aprūpes 
pakalpojumiem, ir Eiropas solidaritātes modeļa pamatprincips;

2. aicina Komisiju mudināt dalībvalstis pieņemt konkrētas politikas, lai dotu cilvēkiem ar 
invaliditāti vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei, tai skaitā kvalitatīviem veselības un 
rehabilitācijas pakalpojumiem;

3. aicina dalībvalstis, piemērojot atklātās koordinācijas metodi, apmainīties ar informāciju, 
politikas idejām un labāko praksi attiecībā uz ilgtermiņa aprūpes sniegšanu cilvēkiem ar 
invaliditāti un attiecībā uz pasākumiem un obligātajiem profesionālajiem standartiem, lai:

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

b) novērstu sliktu izturēšanos pret viņiem;

c) sniegtu adekvātus rehabilitācijas pakalpojumus, veicinātu pakalpojumu sniegšanu 
garīgās veselības jomā un radītu pakalpojumus savlaicīgas ārstēšanas un vajadzību 
izvērtēšanas jomā; 

d) palīdzētu izplatīt informāciju un sakaru tehnoloģijas, lai veicinātu aprūpi ģimenēs 
un cilvēku ar invaliditāti patstāvību,

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

5. uzsver, ka jauniešiem ar invaliditāti ir jāsniedz efektīvs un individualizēts atbalsts, kā arī 
fizisko, sensorisko un izzināšanas 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 pilsoniskajā pārvaldībā;

6. uzsver nepieciešamību nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti plašākas iespējas darba tirgū, 
arī izmantojot īpašās darba tirgus „rezerves kvotas” vai „mērķa nodarbinātības” 
instrumentus;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt pašreizējos tiesību aktus, lai veicinātu pieejas 
klauzulu iekļaušanu valsts līgumu piešķiršanas procedūrās.


