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Temats: Lūgumraksts Nr. 1086/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Nicola 
Caputi, par arhitektūras šķēršļiem un invaliditāti Bernaldas pašvaldībā 
(Itālija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja vērš uzmanību uz grūtībām, ko personām ar invaliditāti viņu 
ikdienas dzīvē rada dažādi arhitektūras šķēršļi Bernaldas pašvaldībā un īpaši valsts iestādēs. 
Šādi šķēršļi apgrūtina attiecīgo personu ar invaliditāti spēju dzīvot neatkarīgu dzīvi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Priekšnosacījums līdzdalībai sabiedrības un tautsaimniecības norisēs ir to pieejamība, tādēļ 
pieejamība ir galvenā darbības joma invaliditātei veltītajā ES politikā. Pieejamība nozīmē, ka 
personām ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem ir nodrošināta piekļuve fiziskajai videi, 
transportam, informācijas un sakaru tehnoloģijām un sistēmām un citiem objektiem un 
pakalpojumiem. 

Joprojām pastāv būtiski šķēršļi visās šo personu ikdienas dzīves jomās. Piemēram, vidēji ES 
27 dalībvalstīs tikai 5 % sabiedrisko tīmekļa vietņu pilnībā atbilst tīmekļa pieejamības 
standartiem, lai arī daļēji pieejamu ir vairāk. Eiropas stratēģijā invaliditātes jomā 2010.-
2020. gadam1 ir norādīts, ka Komisija rīkojas ar dažādiem instrumentiem, sākot no tiesību 
                                               
1 „Atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem", COM(2010) 636 galīgā redakcija. 
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aktiem līdz standartizācijai, izmantojot pētniecības finansējumu, lai optimizētu piekļuvi 
apbūvētajai videi, transportam, informācijas un sakaru tehnoloģijām, tostarp jaunajām 
tehnoloģijām. 

Komisija ir arī paziņojusi par savu nodomu līdz 2012. gada nogalei ierosināt Eiropas 
Pieejamības aktu. Tā mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus darbību attiecībā uz pieejamiem 
produktiem un pakalpojumiem, tostarp izstrādāt pasākumus, lai veicinātu publiskā iepirkuma 
izmantošanu, vienlaikus attīstot ES mēroga tirgu palīgtehnoloģiju jomā. Ar ES pasākumiem 
šajā jomā atbalsta un papildina dalībvalstu veiktos pasākumus. Sagatavošanas procesa 
ietvaros laikposmā no 2011. gada 13. decembra līdz 2012. gada 29. februārim tika rīkota 
sabiedriskā apspriešana, lai apkopotu visu iesaistīto ieinteresēto personu, it īpaši uzņēmumu 
pārstāvju, personu ar invaliditāti, pakalpojumu sniedzēju un valsts iestāžu, viedokļus. 
Sabiedriskās apspriešanas rezultāti tiks analizēti, un tos papildinās iespējamo pasākumu 
sociālekonomiskās ietekmes novērtējums.

Eiropas Savienībai kopš 2011. gada 22. janvāra ir pienākums ievērot ANO Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām (ANO konvenciju), ciktāl tas attiecas uz tās kompetenci. 
Tomēr lielākajā daļa Konvencijas pantu paredzēts, ka galveno atbildību uzņemas ES 
dalībvalstis. Konvencijas 9. pantā noteikti īpaši pienākumi attiecībā uz pieejamību: 
dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai vienlīdzīgi ar citiem nodrošinātu personām ar 
invaliditāti piekļuvi fiziskajai videi, transportam, informācijai un sakariem, tostarp 
informācijas un sakaru tehnoloģijām un sistēmām, un citiem objektiem un pakalpojumiem, 
kas ir pieejami vai ko sniedz sabiedrībai gan pilsētās, gan lauku rajonos. 

Ņemot vērā, ka Komisija izstrādā politiku noteiktās jomās un veic Eiropas līmeņa pasākumus, 
lai uzlabotu personu ar invaliditāti situāciju1, daudzas jomas, kas ir svarīgas personu ar 
invaliditāti ikdienas dzīvē, paliek attiecīgu valsts vai pašvaldības līmeņa varas iestāžu 
kompetencē. Piemēram, tas attiecas uz sabiedrībai pieejamo pakalpojumu sniegšanu, 
attiecīgajām iestādēm un to pieejamības līmeni. 

Itālijai kā pilntiesīgai Konvencijas dalībniecei ir saistošs pienākums uzlabot pieejamību, un tā 
sniegs ziņojumu ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai par pasākumiem, kas veikti, lai 
panāktu atbilstību Konvencijai, un par sasniegto progresu, lai nodrošinātu Konvencijā 
paredzēto tiesību pilnīgu izmantošanu.

ES tiesību akti paredz arī aizsardzību pret diskrimināciju invaliditātes dēļ nodarbinātības, 
profesijas vai profesionālās apmācības jomā2. 

Komisija ir ierosinājusi attiecināt aizsardzību pret diskrimināciju invaliditātes dēļ ne tikai uz 
nodarbinātību, bet arī uz citām jomām, tostarp piekļuvi precēm un pakalpojumiem, kas 
pieejami sabiedrībai, arī piekļuvi mājoklim un transportam, sociālajai aizsardzībai, veselības 
aprūpei un izglītībai3. Direktīvas projektā ietvertas arī saistības nodrošināt pieejamību un 
                                               
1 Sk. Stratēģijas pielikumā izklāstīto darbību sarakstu 2010.-2015. gadam, SEC(2010) 1324.
2 Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 

pret nodarbinātību un profesiju (OV L 3030, 02.12.2000.).
3 Komisijas priekšlikums direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai 

pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas jomās, kas nav saistītas ar nodarbinātību; 
COM(2008) 426 galīgā redakcija.
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pieņemamu mājokli personām ar invaliditāti, ja vien šīs saistības nerada nesamērīgu slogu. 
Priekšlikums tiek apspriests Padomē, un tam vajadzīgs vienprātīgs apstiprinājums. 

Secinājumi
Komisija uzskata, ka attiecīgie jautājumi, proti, piekļuve sabiedriskiem objektiem un 
pakalpojumiem, nepastarpināti ietilpst attiecīgo valsts un pašvaldību iestāžu kompetencē 
dalībvalsts līmenī. Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija var noteikt tikai tiesisko 
regulējumu papildus tās pašreizējām politikas iniciatīvām, bet tai patlaban nav pamata citu 
tiešu pasākumu veikšanai.


