
CM\899895LT.doc PE487.874v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.4.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS
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architektūrinių kliūčių, trukdančių laisvai judėti neįgaliesiems, kurią pateikė 
Italijos pilietis Nicola Caputi

1. Peticijos santrauka

Peticijoje atkreipiamas dėmesys į sunkumus, su kuriais kasdien susiduria neįgalieji; tai yra 
įvairios architektūrinės kliūtys Bernaldos savivaldybėje, ypač viešosiose įstaigose. Tokios 
kliūtys trukdo neįgaliems asmenims savarankiškai gyventi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Prieinamumas yra pirminė dalyvavimo visuomeniniame ir ekonominiame gyvenime sąlyga, 
todėl su neįgalumu susijusioje ES politikoje tai yra viena iš svarbiausių veiklos sričių. 
Prieinamumas apibrėžiamas kaip neįgaliųjų galimybė tokiomis pat kaip ir kitų asmenų 
sąlygomis naudotis fizine infrastruktūra, transportu, informacinėmis ir ryšių technologijomis 
bei sistemomis (IRT) ir kitomis priemonėmis bei paslaugomis. 

Didelių kliūčių vis dar esama visose kasdienio gyvenimo srityse. Pvz., 27 ES valstybėse 
narėse vidutiniškai tik 5 proc. viešųjų svetainių visiškai atitinka žiniatinklio prieinamumo 
standartus, nors didesnė jų dalis yra prieinama iš dalies. Kaip nurodyta 2010–2020 m. 
Europos strategijoje dėl negalios1, Komisija taiko įvairias priemones nuo teisėkūros iki 
                                               
1 Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių, COM(2010) 636 final.
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standartizavimo, įskaitant mokslinių tyrimų finansavimą, kad fizinė infrastruktūra, 
transportas, informacija ir ryšiai, įskaitant naujas technologijas, taptų kuo labiau prieinami. 

Komisija taip pat paskelbė ketinanti 2012 m. pabaigoje pateikti Europos akto dėl 
prieinamumo pasiūlymą. Juo siekiama pagerinti prieinamų produktų ir paslaugų vidaus rinkos 
veikimą, įskaitant priemonių, kuriomis būtų skatinama dažniau naudoti viešuosius pirkimus, 
priėmimą, taip pat skatinti kurti ES lygmens pagalbinių technologijų rinką. Šios srities ES 
veiksmais remiami ir papildomi nacionaliniai veiksmai. Rengiantis paskesniems veiksmams, 
nuo 2011 m. gruodžio 13 d. iki 2012 m. vasario 29 d. vyko viešos konsultacijos, per kurias 
siekta sužinoti visų susijusių suinteresuotųjų subjektų, visų pirma įmonių, neįgaliųjų, 
paslaugų teikėjų ir valdžios institucijų, nuomonę. Viešų konsultacijų rezultatai bus 
išanalizuoti, taip pat bus atliktas socialinio ir ekonominio galimų priemonių poveikio 
vertinimas.

Nuo 2011 m. sausio 22 d. ES, neviršydama savo kompetencijos, privalo laikytis Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (JT konvencijos) nuostatų. Tačiau daugumos Konvencijos 
straipsnių vykdymas priklauso pirminei ES valstybių narių kompetencijai. Su prieinamumu 
susiję konkretūs įpareigojimai išdėstyti 9 straipsnyje: pagal Konvenciją reikalaujama, kad ją 
pasirašiusios valstybės imtųsi reikiamų priemonių, skirtų užtikrinti, kad neįgaliesiems tiek 
miesto, tiek kaimo vietovėse tokiomis pat sąlygomis kaip ir kitiems asmenims būtų prieinama 
fizinė infrastruktūra, transportas, informacija ir ryšiai, įskaitant informacines ir ryšių 
technologijas bei sistemas, taip pat kitos priemonės ir paslaugos, kuriomis visuomenė gali 
naudotis arba kurios jai yra teikiamos. 

Nors Komisija įgyvendina tam tikras Europos lygmens politikos priemones ir veiksmus, 
kuriais siekiama pagerinti neįgaliųjų padėtį1, daugelis kasdieniame neįgaliųjų gyvenime 
svarbių sričių priklauso atitinkamų nacionalinio ar vietos lygmens valdžios institucijų 
kompetencijai. Tai, pvz., taikoma visuomenei prieinamų paslaugų teikimui, susijusioms 
priemonėms ir jų prieinamumo lygiui. 

Kaip visateisė Konvenciją pasirašiusi šalis, Italija privalo laikytis įpareigojimo didinti 
prieinamumą ir turės JT Neįgaliųjų teisių komitetui pateikti ataskaitą dėl priemonių, kurių 
imtasi siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Konvencijos, ir dėl pažangos, padarytos sudarant 
sąlygas naudotis visomis minėtoje Konvencijoje nustatytomis teisėmis.

ES teisėje taip pat įtvirtinta apsauga nuo diskriminacijos dėl negalios užimtumo, profesinės 
veiklos ir profesinio mokymo srityse2. 

Komisija pasiūlė nustatyti, kad apsauga nuo diskriminacijos dėl negalios būtų užtikrinama ne 
vien užimtumo, bet ir kitose srityse, be kita ko, suteikiant galimybes naudotis visuomenei 
prieinamomis prekėmis ir paslaugomis, įskaitant būstą ir transportą, socialinę apsaugą, 
sveikatos priežiūrą ir švietimą3. Minėtame direktyvos projekte taip pat nustatyti įpareigojimai 
                                               
1 Žr. strategijos priede pateiktą išsamų 2010–2015 m. veiksmų sąrašą, SEC(2010) 1324.
2 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 

srityje bendruosius pagrindus, OL L 303, 2000 12 2.
3 Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar 

tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas ne užimtumo srityje, COM(2008) 426 
final.
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neįgaliesiems užtikrinti prieinamumą ir sudaryti tinkamas sąlygas, jeigu tokiais įpareigojimais 
neužkraunama neproporcinga našta. Pasiūlymas svarstomas Taryboje; jis turi būti patvirtintas 
vienbalsiai. 

Išvados
Komisija mano, kad aptarti dalykai, t. y. viešųjų priemonių ir paslaugų prieinamumas, yra 
tiesioginė valstybių narių lygmens atitinkamų nacionalinių ir vietos valdžios institucijų 
kompetencija. Remdamasi pateikta informacija, Komisija gali tik išdėstyti jos vykdomas 
politikos iniciatyvas papildančias teisinės sistemos nuostatas, bet šiuo metu neturi pagrindo 
imtis kitokių tiesioginių veiksmų.“


