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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 
tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka LESD 169. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 38. pantā ir 
paredzēts nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības līmeni;

2. atkārtoti pauž savu nostāju, ka pasažieru tiesības jāuztver kā patērētāju tiesības; aicina 
Komisiju nodrošināt saskaņotu šo tiesību piemērošanu;

3. uzsver, ka patērētājiem ir tiesības uz efektīvu un vienlīdzīgu aizsardzību, neatkarīgi no to 
pārvietošanās veida; aicina pieņemt vienu konkrētu regulu, kurā būtu ietverti visi 
pasažieru tiesību noteikumi un principi, lai samazinātu sadrumstalotību un lai saskaņotu 
nekonsekvences, kas pastāv dažādās pasažieru tiesību jomās;

4. aicina visās dalībvalstīs pilnībā pieņemt un attiecināt uz visiem transporta veidiem un 
visiem pārrobežu ceļojumiem visas 10 pasažieru tiesības, kā noteikts Komisijas izdotajā 
paziņojumā;

5. uzsver, ka ir jānodrošina, lai pasažieri būtu informēti par šīm tiesībām pirms ceļošanas 
pakalpojumu pirkšanas un lai šī informācija būtu pieejama dažādos ceļošanas posmos; 
aicina rīkoties, lai nostiprinātu patērētāju atbalsta centru lomu patērētāju problēmu un 
strīdu risināšanā un lai nodrošinātu alternatīvas strīdu risināšanas un kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības efektīvu mehānismu pieejamību; šajā kontekstā aicina izveidot vienotu 
palīdzības tīmekļa vietni, kur iegūt informāciju par pasažieru tiesībām (www.travel.eu);

6. aicina izstrādāt ES mēroga instrumentus, lai nodrošinātu optimizētu multimodālu sistēmu
efektīviem un labi organizētiem pārrobežu sabiedriskā transporta pakalpojumiem ar mērķi 
pozitīvi ietekmēt gan cilvēku brīvu pārvietošanos, gan šādu pakalpojumu konkurētspēju 
attiecībā pret personīgo transportlīdzekļu izmantošanu;

7. uzsver, ka pārvadātājiem katrā gala stacijā vai lidostā, no kuras tie nodrošina 
pakalpojumus, jābūt vismaz vienam pārstāvim un/vai sūdzību pieņemšanas birojam, lai 
pakalpojumu sniegšanas problēmu gadījumā varētu nekavējoties pieņemt lēmumus;

8. uzsver, ka pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām vai invaliditāti jānodrošina 
līdzvērtīgas ceļošanas iespējas, kā arī neierobežota piekļuve pakalpojumiem un atbalsts to 
saņemšanā.


