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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. vērš uzmanību uz to, ka Lūgumrakstu komiteja regulāri saņem informāciju no 
attiecīgajiem pilsoņiem par nepilnībām saistībā ar pašreizējā principa par vienādu 
attieksmi pret personām ar invaliditāti īstenošanu;

2. norāda, ka 2007. gadā Komisijai ir iesniegts lūgumraksts, ko parakstījuši 1 364 984 
cilvēki, pieprasot lielāku aizsardzību personām ar invaliditāti visās Eiropas Savienības 
politikas jomās, un ka Komisija līdz šim nav pietiekami ņēmusi vērā šo leģitīmo 
iniciatīvu;

3. uzsver, ka personu ar invaliditāti integrācija ir būtiska, lai sasniegtu Eiropas stratēģijā 
invaliditātes jomā (2010–2020) izvirzītos mērķus;

4. aicina izstrādāt invaliditātes definīciju, uz kuru dalībvalstis varētu atsaukties;

5. norāda, ka lūgumrakstu iesniedzēji sastopas ar vairākiem šķēršļiem, kas liedz tiem normāli 
iekļauties izglītības sistēmā un liedz piekļuvi apdrošināšanai, kā arī vērš uzmanību uz 
pielāgotu sabiedrisko transportlīdzekļu trūkumu un uz to, ka trūkst vienotas sistēmas, kādā 
nosakāma invaliditātes pakāpe Eiropas Savienībā, kas bieži noved pie sociālās 
atstumtības;

6. aicina izveidot invaliditātes veidu klasifikāciju atkarībā no to smaguma, lai varētu rast 
pielāgotus risinājumus visā izglītības, kā arī profesionālās darbības laikā;

7. vērš uzmanību uz lielo lūgumrakstu skaitu, kas attiecas uz personām, kuras cieš no 
multiplās sklerozes un no visām citām deģeneratīvām slimībām, kas izraisa nespējību; 
aicina Komisiju izstrādāt piemērotu stratēģiju, ar ko paredz īpašus pasākumus pētniecības, 
profilakses, atbalsta un aprūpes jomā;

8. uzsver, ka ir svarīgi īstenot pieejamus ar invaliditāti saistītus pasākumus un stratēģijas gan 
valsts, gan ES līmenī, pilnībā ievērojot Savienības pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju 
tiesības, kas ietvertas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 26. pantā par personu ar 
invaliditāti integrāciju;

9. uzsver, ka ir jāizstrādā visaptveroši pretdiskriminācijas tiesību akti un ka Parlamentā 
steidzamības kārtā ir jāizskata jautājums, lai pieņemtu direktīvu par visu veidu 
diskriminācijas izskaušanu; uzsver, cik svarīgas ir izpratnes veidošanas kampaņas par 
personu ar invaliditāti diskriminēšanas risku visās dzīves jomās un jo īpaši darba vidē;

10. iesaka dalībvalstīm izveidot subsidētas apmācības vietas, galvenokārt paredzot nodokļu un 
sociālās drošības atbrīvojumus, un ieviest personu ar invaliditāti stāvoklim pielāgotus 
līgumus;

11. uzsver, ka ir jāmaina vispārējais priekšstats par personām ar invaliditāti sabiedrībā, lai 
veicinātu sociālo integrāciju;
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12. uzsver valsts iestāžu pienākumu konstatēt un novērst grūtības un barjeras, kas ierobežo 
personu ar invaliditāti piekļuvi visai sabiedrībai pieejamām ērtībām un pakalpojumiem, 
ietverot piekļuvi transportam, valsts iestādēm un sabiedriskām vietām, valsts izglītībai un 
informācijai, un aicina izmantot tādus komunikācijas līdzekļus, kas būtu piemēroti 
attiecīgajai invaliditātei, neradītu kavēšanos un papildu izmaksas;

13. uzsver vajadzību uzlabot valsts sektora tīmekļa vietņu atbilstību interneta piekļuves 
standartiem un veicināt privāto tīmekļa vietņu atbilstību šiem standartiem, kā arī uzsver 
vajadzību nodrošināt vairāk televīzijas programmu ar subtitriem un audioaprakstiem;

14. uzsver, ka ir svarīgi ir pārvarēt tās problēmas, kas attiecas uz mobilitāti Eiropas Savienībā, 
atvieglojot un veicinot Eiropas invalīdu stāvvietu kartes izmantošanu un veicot 
nepieciešamos pasākumus, lai ieviestu vienotu ES identifikācijas karti personām ar 
invaliditāti;

15. uzsver, ka ir svarīgi personām ar invaliditāti dot iespēju realizēties profesionālajā jomā, 
neaizmirstot arī tos, kuriem saslimšanas vai slimību dēļ var būt vajadzība uz noteiktu laiku 
pārtraukt darbu, un uzsver elastīguma un mūžizglītības nozīmi;

16. iesaka dalībvalstīm izveidot specializētus kontaktpunktus, kuros personas ar invaliditāti un 
viņu ģimenes locekļi var iegūt vajadzīgo informāciju un administratīva rakstura 
konsultācijas;

17. uzsver, ka bērni ar invaliditāti ir gan pienācīgi jāintegrē vispārējā izglītības sistēmā, gan 
jāsniedz individuāls atbalsts atbilstoši bērna interesēm; atbalsta iespējamās iniciatīvas 
bērnu ar invaliditāti izglītošanai un apmācībai saistībā ar iniciatīvu „Jaunatne kustībā”, kā 
arī ar turpmāko Eiropas Jaunatnes programmu laikposmam pēc 2013. gada;

18. uzskata, ka ir jāatvieglo un jāveicina personu ar invaliditāti dalība mūžizglītības 
programmā;

19. uzsver, ka personām ar invaliditāti ir jābūt piekļuvei efektīvām sociālās aizsardzības 
sistēmām un nabadzības samazināšanas programmām, lai izvairītos no sociālas 
atstumtības un izolācijas;

20. uzsver — lai veicinātu sociālo integrāciju un novērstu nabadzību, kas bieži vien piemeklē 
personas ar invaliditāti un viņu ģimenes, var būt vajadzība īstenot strukturālas reformas 
attiecībā uz invaliditātes pabalstiem un invaliditātes pensiju sistēmām;

21. uzsver, ka ir jānodrošina personu ar invaliditāti vienlīdzīga piekļuve veselības aprūpei un 
rehabilitācijas pakalpojumiem, kas pielāgoti viņu īpašajām vajadzībām.
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