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P8_TA(2016)0318 

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana  

Eiropas Parlamenta 2016. gada 7. jūlija rezolūcija par ANO Konvencijas par personu ar 

invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas 

noslēguma apsvērumiem (2015/2258(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 2., 9., 10., 19., 168. pantu 

un 216. panta 2. punktu un Līguma par Eiropas Savienību  (LES) 2. un 21. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 3., 15., 21., 23. un 26. pantu, 

– ņemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) un tās 

stāšanos spēkā Eiropas Savienībā 2011. gada 21. janvārī saskaņā ar Padomes 

2009. gada 26. novembra Lēmumu 2010/48/EK par to, lai Eiropas Kopiena noslēgtu 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām1, 

– ņemot vērā ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas 2015. gada 2. oktobra 

noslēguma apsvērumus par Eiropas Savienības sākotnējo pārskatu2, 

– ņemot vērā ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas 2015. gada 15. maija 

jautājumu sarakstu saistībā ar Eiropas Savienības sākotnējo ziņojumu3, 

– ņemot vērā Padomes, dalībvalstu un Komisijas Rīcības kodeksu, kurā izklāstīta iekšējā 

kārtība, lai Eiropas Savienība īstenotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par 

personu ar invaliditāti tiesībām un Eiropas Savienības pārstāvību saistībā ar to, 

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, Cilvēktiesību un pamatbrīvību 

aizsardzības konvenciju, Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un 

kultūras tiesībām un Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, 

– ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām, 

                                                 
1  OV L 23, 27.1.2010., 35. lpp. 
2  CRPD/C/EU/CO/1. 
3  CRPD/C/EU/Q/1. 



– ņemot vērā ANO vadlīnijās par bērnu alternatīvo aprūpi1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 

Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 

fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu 

lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus 

par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1083/20062, 

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/78/EK, ar ko nosaka 

kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju3, 

– ņemot vērā Tiesas spriedumus apvienotajās lietās C-335/11 un C-337/11 HK Danmark 

un lietās C-363/12 Z un C-356/12 Glatzel, 

– ņemot vērā Komisijas un Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības 

politikas jautājumos 2015. gada 28. aprīļa kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam 

un Padomei “Rīcības plāns cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2015.–2019. gadam 

“Cilvēktiesību jautājumi joprojām ES uzmanības centrā” (JOIN(2015)0016), 

– ņemot vērā 2015. gada 2. decembra Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu 

attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām (COM(2015)0615), 

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2015. gada 19. jūnija darba dokumentu “Eiropas 

Savienības atbilde uz jautājumu sarakstu saistībā ar Eiropas Savienības sākotnējo 

ziņojumu par to, kā Eiropas Savienībā īsteno ANO Konvenciju par personu ar 

invaliditāti tiesībām” (SWD(2015)0127), 

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2014. gada 5. jūnija darba dokumentu “Ziņojums par 

to, kā Eiropas Savienībā īsteno ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām 

(CRPD)” (SWD(2014)0182), 

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 25. oktobra paziņojumu “Sociālās uzņēmējdarbības 

iniciatīva: labvēlīgu apstākļu izveide sociālajiem uzņēmumiem — sociālās 

ekonomikas un sociālo inovāciju pamatam” (COM(2011)0682), 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 15. novembra paziņojumu “Eiropas stratēģija 

invaliditātes jomā (2010–2020): atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem” 

(COM(2010)0636), 

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 25. februāra rezolūciju par Eiropas ekonomikas 

politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2016. gada 

izaugsmes pētījumā4, 

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 10. septembra rezolūciju par konkurētspējīga ES 

darba tirgus izveidi 21. gadsimtā: prasmju un kvalifikāciju saskaņošana ar 

                                                 
1  A/RES/64/142. 
2  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp. 
3  OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp. 
4  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0059. 



pieprasījumu un darba iespējām, lai atgūtos no krīzes1, 

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 10. septembra rezolūciju par sociālo 

uzņēmējdarbību un sociālo inovāciju cīņā pret bezdarbu2, 

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 8. septembra rezolūciju par pamattiesību stāvokli 

Eiropas Savienībā 2013.–2014. gadā3, 

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 8. jūlija nostāju pirmajā lasījumā par priekšlikumu 

Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm4, 

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 20. maija rezolūciju par Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Personu ar invaliditāti tiesību komitejas jautājumu sarakstu saistībā ar 

Eiropas Savienības sākotnējo ziņojumu5, 

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 4. jūlija rezolūciju par krīzes ietekmi uz aprūpes 

pieejamību mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupām6, 

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 25. oktobra rezolūciju par personu ar invaliditāti 

integrāciju un mobilitāti un Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020)7, 

– ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūciju par tādu cilvēku aktīvu 

integrāciju, kuri ir atstumti no darba tirgus8, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamentārās izpētes dienesta padziļināto analīzi “ANO 

Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana Eiropas 

Savienībā”, 

– ņemot vērā Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, 

– ņemot vērā Eiropas Ombuda 2014. gada pārskatu,  

– ņemot vērā Eiropas Ombuda lēmumu slēgt pašiniciatīvas izmeklēšanu OI/8/2014/AN 

attiecībā uz Komisiju, 

– ņemot vērā gaidāmo Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2015. gada ziņojumu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2015. gada decembra pētījumu 

“Vardarbība pret bērniem ar invaliditāti: tiesību akti, politika un programmas Eiropas 

Savienībā”, 

– ņemot vērā Eurostat 2014. gada statistiku par darba tirgus, izglītības un apmācības 

pieejamību, nabadzību un ienākumu nevienlīdzību, 

                                                 
1  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0321. 
2  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0320. 
3  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0286. 
4  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0261. 
5  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0208. 
6  OV C 75, 26.2.2016., 130. lpp. 
7  OV C 131 E, 8.5.2013., 9. lpp. 
8  OV C 212 E, 5.8.2010., 23. lpp. 



– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, 

tieslietu un iekšlietu komitejas, Lūgumrakstu komitejas, Ārlietu komitejas, Attīstības 

komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Transporta 

un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, 

Juridiskā komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus 

(A8-0203/2016), 

A. tā kā visām personām ar invaliditāti kā pilntiesīgiem pilsoņiem ir vienlīdzīgas tiesības 

uz nedalītu cieņu, līdzvērtīgu attieksmi, neatkarīgu dzīvi, autonomiju, atbalstu no valsts 

finansētām sistēmām un pilnvērtīgu dalību sabiedrības dzīvē; 

B. tā kā ir aplēsts, ka Eiropas Savienībā ir 80 miljoni personu ar invaliditāti, tostarp 

aptuveni 46 miljoni sieviešu un meiteņu ar invaliditāti, kas ir 16 % no kopējā sieviešu 

skaita ES, un līdz ar to, ja salīdzina invaliditātes īpatsvaru pa dzimumiem, tad Eiropas 

Savienībā invaliditātes īpatsvars augstāks ir sieviešu vidū; tā kā sievietes ar invaliditāti 

bieži cieš no vairākiemeslu diskriminācijas, saskaras ar nopietniem šķēršļiem, 

izmantojot tādas savas pamattiesības un brīvības kā tiesības uz piekļuvi izglītībai un 

nodarbinātībai, un šāda situācija var izraisīt sociālo izolāciju un psiholoģiskas traumas; 

tā kā sievietes nesamērīgi cieš no invaliditātes arī kā ģimenes locekļu ar invaliditāti 

aprūpētājas; 

C. tā kā LESD ir prasīts, lai Savienība, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, 

apkaro diskrimināciju invaliditātes dēļ (10. pants), un Savienībai ir piešķirtas pilnvaras 

pieņemt tiesību aktus, lai cīnītos pret šādu diskrimināciju (19. pants); 

D. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. un 26. pantā ir skaidri aizliegta 

diskriminācija invaliditātes dēļ un paredzēta personu ar invaliditāti līdztiesīga 

piedalīšanās sabiedrības dzīvē;  

E. tā kā CRPD ir pirmais starptautiskais cilvēktiesību līgums, ko ratificējusi Eiropas 

Savienība un ko parakstījušas arī visas 28 ES dalībvalstis un ratificējušas 27 

dalībvalstis; tā kā dalībvalstīm, kuras to vēl nav izdarījušas, būtu jāpabeidz reformas, 

kas vajadzīgas CRPD ratificēšanai; 

F. tā kā šī ir pirmā reize, kad Eiropas Savienības starptautisko cilvēktiesību saistību izpildi 

ir pārbaudījusi ANO struktūra; tā kā UNCRPD komitejas 2015. gadā publicētie 

noslēguma apsvērumi par to, kā ES īsteno Konvenciju, ietvēra spēcīgus argumentus par 

ES saistībām līdztiesības un cilvēktiesību ievērošanas jomā un paredzēja pamatnostādņu 

kopumu attiecībā uz leģislatīvajiem un politikas veidošanas pasākumiem, kas ietilpst ES 

pilnvarās; 

G. tā kā Tiesas judikatūra apstiprina to, ka CRPD ir saistoša ES un tās dalībvalstīm, kad 

tiek īstenoti ES tiesību akti, jo CRPD ir “Savienības tiesību sistēmas sastāvdaļa”, turklāt 

tai ir “pārākums pār atvasināto Savienības tiesību normām”1; 

H. tā kā CRPD principi ir daudz plašāki nekā diskriminācijas novēršana un tās mērķis ir 

panākt, ka visas personas ar invaliditāti un viņu ģimenes pilnībā izmanto savas 

                                                 
1  EST 2013. gada 11. aprīļa spriedums apvienotās lietās C-335/11 un C-337/11 HK 

Danmark, 29.–30. punkts; EST 2014. gada 18. marta spriedums lietā C-363/12 Z, 73. 
punkts; EST 2014. gada 22. maija spriedums lietā C-356/12 Glatzel, 68. punkts. 



cilvēktiesības iekļaujošā sabiedrībā; 

I. tā kā personas ar invaliditāti ir daudzveidīga grupa un tā kā sievietes, bērni, veci cilvēki 

un personas ar kompleksām atbalsta vajadzībām saskaras ar papildu grūtībām un 

daudziem diskriminācijas veidiem; 

J. tā kā invaliditāti var izraisīt pakāpeniska un reizēm nemanāma personas veselības 

stāvokļa pasliktināšanās, kā tas ir neirodeģeneratīvu vai retu slimību gadījumā, un tas 

var negatīvi ietekmēt attiecīgās personas spējas dzīvot neatkarīgi; 

K. tā kā ir aplēsts, ka 80 % personu ar invaliditāti dzīvo jaunattīstības valstīs; tā kā ES 

starptautiskā līmenī atbalsta personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un ir pasaulē 

lielākā oficiālās attīstības palīdzības (OAP) sniedzēja; 

L. tā kā bērniem ar invaliditāti ir 17 reizes lielāka iespēja nonākt aprūpes iestādē nekā 

bērniem bez invaliditātes un tā kā aprūpes iestādē viņi ir daudz lielākā mērā pakļauti 

vardarbības, nevērīgas izturēšanās un ļaunprātīgas izmantošanas riskam, nekā dzīvojot 

mājās1; 

M. tā kā bērniem ar invaliditāti ir tiesības dzīvot (savā) ģimenē vai ģimenes vidē, jo tieši tas 

viņiem ir visvairāk vajadzīgs; tā kā ģimenes locekļiem bieži vien ir jāierobežo vai 

jāpārtrauc profesionālā darbība, lai varētu rūpēties par citiem ģimenes locekļiem ar 

invaliditāti; 

N. tā kā ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ir uzsvērts, ka dzimumu 

līdztiesības perspektīva ir jāiekļauj visos pasākumos un ir jāveicina cilvēktiesību un 

pamatbrīvību pilnīga izmantošana; 

O. tā kā vienlīdzīga attieksme pret sievietēm ar invaliditāti un bērnu ar invaliditāti mātēm 

un viņām labvēlīgi pasākumi un politika ir viena no cilvēka pamattiesībām un ētisks 

pienākums; 

P. tā kā sievietes un meitenes ar invaliditāti ikdienā daudzējādā ziņā cieš no 

diskriminācijas; diskriminācija var izpausties dažādi — fiziski, emocionāli, seksuāli un 

ekonomiski — un ietver partnera vardarbību ģimenē, aprūpētāju vardarbību, seksuālo 

vardarbību un institucionālo vardarbību, 

Q. tā kā sievietes ar invaliditāti ir pakļautas lielākam riskam ciest no vardarbības ģimenē 

un seksuālas vardarbības, kas, kā tiek ziņots, ir ilgstošāka un intensīvāka nekā 

vardarbība, kas vērsta pret sievietēm bez invaliditātes2; 

R. tā kā sievietes ar invaliditāti, jo īpaši migrantes, ir pakļautas lielākam nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam multiplās diskriminācijas dēļ; 

S. tā kā invaliditāte ir nabadzības iemesls un var izpausties kā nabadzības sekas un tā kā 

aptuveni 30 % bezpajumtnieku ir invaliditāte, un pastāv risks, ka viņu problēmas var 

                                                 
1  FRA ziņojums: “Vardarbība pret bērniem ar invaliditāti: tiesību akti, politika un 

programmas Eiropas Savienībā” http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-
2015-violence-against-children-with-disabilities_en.pdf. 

2  FRA ziņojums “Vardarbība pret sievietēm: ES mēroga apsekojums. Galvenie rezultāti. 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf. 



palikt neievērotas1; tā kā nolūkā novērst personu ar invaliditāti nabadzību jo būtiska 

nozīme ir īpaši valsts sociālajai aizsardzībai un tā kā saskaņā ar 2012. gada datiem 68,5 

% personu ar invaliditāti dzīvotu nabadzībā, ja no valsts nesaņemtu sociālos pabalstus2; 

T. tā kā nolūkā īstenot CRPD pēc iespējas pilnīgāk, obligāti ir jāīsteno spēkā esošie ES 

tiesību akti un politikas instrumenti; 

U. tā kā vairākām dalībvalstīm, kas ratificējušas CRPD, vēl ir jāizveido vai jāieceļ 

struktūras, kas saskaņā ar 33. pantu īstenotu Konvenciju un uzraudzītu tās īstenošanu; tā 

kā to struktūru darbs, kuras jau ir izveidotas, jo īpaši uzraudzības sistēmas, kas 

izveidotas saskaņā ar 33. panta 2. punktu, saskaras ar grūtībām, jo trūkst finanšu resursu 

un cilvēkresursu, kā arī nav stingra juridiskā pamata to iecelšanai;  

V. tā kā viens no būtiskākajiem faktoriem ir personu ar invaliditāti līdzdalība un iekļuve 

darba tirgū, kas joprojām ir problemātiska, jo personu ar invaliditāti īpatsvars darba 

tirgū ir 58,5 %, savukārt personām bez invaliditātes šis rādītājs ir 80,5 %, un līdz ar to 

daudzas personas ar invaliditāti nespēj dzīvot neatkarīgu un aktīvu dzīvi; 

W. tā kā nodarbināti ir 65 % sieviešu bez invaliditātes un tikai 44 % sieviešu ar invaliditāti; 

tā kā nodarbinātības un izglītības pieejamības ziņā sievietes ar invaliditāti biežāk tiek 

diskriminētas salīdzinājumā ar vīriešiem ar invaliditāti; tā kā personu ar invaliditāti 

bezdarba līmenis joprojām ir nepieņemami augsts; tā kā sievietēm un meitenēm ar 

invaliditāti ir grūtāk iekļūt darba tirgū; tā kā, lai veicinātu sieviešu ar invaliditāti aktīvu 

iesaistīšanos izglītībā, darba tirgū un kopienas sabiedriskajā un ekonomiskajā dzīvē, ir 

jāpārvar mobilitātes šķēršļi un jāsamazina atkarība no ģimenes locekļiem un 

aprūpētājiem; 

X. tā kā algots darbs ir būtiski svarīgs, lai personas ar invaliditāti spētu dzīvot neatkarīgu 

dzīvi un uzturēt savu ģimeni un mājsaimniecību; tā kā sievietes un meitenes ar 

invaliditāti bieži saņem nepietiekamu atalgojumu; tā kā šī neaizsargāto personu grupa ir 

vairāk pakļauta nabadzības un sociālās atstumtības riskam; 

Y.  tā kā ES kā CRPD līgumslēdzējai pusei ir pienākums nodrošināt, lai personas ar 

invaliditāti un to pārstāvošās organizācijas būtu cieši iesaistītas un aktīvi piedalītos tādu 

tiesību aktu un politikas izstrādē un īstenošanā, ar ko īsteno konvenciju, kā arī visu 

lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz jautājumiem saistībā ar personām ar invaliditāti; 

Z. tā kā dalībvalstu īstenoto taupības pasākumu dēļ ir samazināti sociālie pakalpojumi, 

atbalsts ģimenēm un vietējo kopienu pakalpojumi, kā rezultātā nesamērīgi smagi ir 

ietekmēts personu ar invaliditāti un jo īpaši bērnu ar invaliditāti un viņu ģimeņu dzīves 

līmenis; 

AA.  tā kā Komisija ir atsaukusi savu priekšlikumu Maternitātes atvaļinājuma direktīvai; 

AB.  tā kā Direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības 

aprūpē skaidri neaizliedz diskrimināciju invaliditātes dēļ; 

                                                 
1  Van Straaten et al. (2015). Pašnovērtētās aprūpes vajadzības Nīderlandes 

bezpajumtniekiem ar iespējamu intelektuālu invaliditāti un bez tās: pusotru gadu ilgs 
pētījums. Health Soc Care Community, 2015. gada 1. oktobris. E-publikācija 2015. gada 
1. oktobrī. 

2  EU–SILC, 2012. gada. 
 



AC. tā kā demogrāfisko un sociālo pārmaiņu dēļ ir palielinājies pieprasījums pēc 

mājkalpotājiem un aprūpētājiem un jo īpaši mājkalpotājiem un aprūpētājiem ģimenē; tā 

kā invalīdus un apgādājamas personas parasti aprūpē attiecīgās ģimenes sievietes, kas 

bieži vien nozīmē viņu izslēgšanu no darba tirgus; 

AD. tā kā Komitejas par personu ar invaliditāti tiesībām noslēguma apsvērumos saistībā ar 

Eiropas Savienības sākotnējo ziņojumu ir ierosināts Eiropas Savienībai iekļaut 

invaliditātes perspektīvu tās dzimumu līdztiesības politikas nostādnēs un programmās, 

kā arī dzimumu līdztiesības perspektīvu savās invaliditātes stratēģijās, un veidot 

sievietēm un meitenēm ar invaliditāti labvēlīgus pasākumus, izstrādāt uzraudzības 

mehānismu un finansēt datu vākšanu un pētījumus šajā jomā; tā kā Eiropas Savienībai 

tiek ieteikts arī nodrošināt šādām personām efektīvu aizsardzību pret vardarbību, 

ļaunprātīgu izmantošanu un ekspluatāciju, darba un privātās dzīves līdzsvara politikā 

iekļaut bērnu un pieaugušo ar invaliditāti, tostarp viņu aprūpētāju, vajadzības un veikt 

pasākumus, lai samazinātu personu ar invaliditāti — no kurām lielākā daļa ir sievietes 

— augsto bezdarba līmeni; 

AE. tā kā Komisijas 2011. gada 13. decembrī pieņemtajos secinājumos, reaģējot uz 

Parlamenta 2011. gada 27. septembra rezolūciju “Eiropa, tūristu apmeklētākā vieta 

pasaulē — jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes”1, Komisija atzīst, 

ka ir jānodrošina nepārtraukta visiem iedzīvotājiem pieejamu pakalpojumu sniegšana 

(transporta, naktsmītņu, ēdināšanas un izklaides pakalpojumi), un šajā ziņā Komisija ir 

sākusi ieviest pasākumus, ar ko palielināt izpratni, uzlabot tūrisma nozares darbinieku 

prasmes un, visbeidzot, palielināt personām ar īpašām vajadzībām vai invaliditāti 

paredzētu tūrisma objektu kvalitāti; 

AF. tā kā personu ar invaliditāti, funkcionālām atšķirībām un kustību traucējumiem 

vajadzības transporta, mobilitātes un tūrisma jomā atbilst uzņēmējdarbības inovācijas 

iespējām transporta un mobilitātes pakalpojumu sniegšanā un var radīt abpusējus 

ieguvumus, apkalpojot iedzīvotājus ar visu veidu invaliditāti (tostarp, bet ne tikai 

cilvēkus ar kustību traucējumiem, neredzīgus, kurlus un vājdzirdīgus cilvēkus, cilvēkus 

ar autismu, garīgās attīstības vai psihosociāliem traucējumiem), kā arī visus pārējos šo 

pakalpojumu izmantotājus saskaņā ar principu “paredzēts plašam lietotāju lokam”,  

Vispārīgie principi un pienākumi 

1. atgādina, ka personu ar invaliditāti pilnīga iekļaušana sabiedrībā nav tikai viņu tiesības 

un labums, kas tām pienākas, bet arī ieguvums sabiedrībai kopumā, jo tādējādi 

sabiedrība var gūt labumu no šo personu radītās vērtības un dažādajām prasmēm; 

2. uzsver, ka visām personām ar invaliditāti ir tiesības dzīvot sabiedrībā, kurā tām ir tādas 

pašas iespējas kā pārējiem sabiedrības locekļiem, lai nodrošinātu šo personu pilnīgu 

iekļaušanu un līdzdalību; 

3. uzsver, ka ir jāpanāk, lai personas ar invaliditāti būtu integrētas sabiedrībā neatkarīgi no 

tā, kāds ir valsts sociālekonomiskais, politiskais vai kultūras stāvoklis, jo tas ir ne vien 

attīstības, bet arī cilvēktiesību jautājums; 

4. vērš uzmanību uz to, ka dažādas invaliditātes izpausmes kļūst aizvien izplatītākas, jo 

iedzīvotāji noveco; 
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5. uzskata, ka ES būtu jāuzņemas vadošā loma cilvēktiesību ievērošanas un 

popularizēšanas jomā; atzinīgi vērtē to, ka pirmo reizi kāda ANO līguma 

struktūrvienība ir pārbaudījusi to, kā ES izpilda starptautiskās saistības cilvēktiesību 

jomā; uzskata, ka UNCRPD komitejas 2015. gadā publicētie noslēguma konstatējumi 

par to, kā ES īsteno UNCRPD, ir svarīgs apliecinājums ES saistībām līdztiesības un 

cilvēktiesību ievērošanas jomā un sniedz norādījumus par likumdošanas un politisko 

darbību visā ES kompetences jomā; 

6. atbalsta Komitejas par personu ar invaliditāti tiesībām secinājumus un ieteikumus un 

uzsver, ka ES iestādēm un dalībvalstīm dzimumu līdztiesības politikas nostādnēs, 

programmās un stratēģijās ir jāiekļauj sieviešu un meiteņu ar invaliditāti vajadzības, kā 

arī stratēģijās par invaliditāti ir jāiekļauj dzimumu līdztiesības aspekts; turklāt aicina 

ieviest mehānismus panāktā progresa regulārai izvērtēšanai; 

7. prasa Parlamentam, Padomei un Komisijai pilnībā īstenot ANO Personu ar invaliditāti 

tiesību komitejas ieteikumus un nodrošināt Konvencijas ievērošanu visos turpmākajos 

tiesību aktos; 

8.  mudina Komisiju un dalībvalstis piešķirt nepieciešamos resursus savu pienākumu 

īstenošanai saskaņā ar CRPD un tās fakultatīvo protokolu; 

9. pauž ļoti lielu nožēlu par to, ka, gatavojoties pārskatīšanas procesam, ko UNCRPD 

komiteja īstenoja 2015. gadā, un izstrādājot progresa ziņojuma projektu, ES oficiālā 

līmenī nav pietiekami apspriedusies ar organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar 

invaliditāti; prasa, lai invalīdu interešu aizsardzības organizācijas kā neatkarīgas 

dalībnieces aktīvi sniegtu ieguldījumu ar CRPD saistītās sanāksmēs, tostarp piedaloties 

oficiālo ES delegāciju sastāvā saistībā ar nākamajiem pārskatīšanas procesiem; 

10. aicina Komisiju konsolidēt un iesniegt priekšlikumu par īstenu strukturētu dialogu starp 

ES un personu ar invaliditāti pārstāvības organizācijām, tostarp paredzot atbilstīgu 

finansējumu, lai personām ar invaliditāti un to pārstāvības organizācijām nodrošinātu 

pilnīgu un vienlīdzīgu līdzdalību; 

11. uzsver, cik būtiska ir sistemātiska un cieša konsultēšanās starp personu ar invaliditāti 

pārstāvības organizācijām, politikas veidotājiem, uzņēmējiem un citām ieinteresētajām 

personām par visām jaunajām iniciatīvām un tādas politikas un darbību īstenošanu, 

uzraudzību un izvērtēšanu, kas saistītas ar izglītību, apmācību, kultūru, sportu un 

jaunatni; 

12. prasa nostiprināt pašreizējās līdztiesības aizsardzības struktūras, lai tām sniegtu atbalstu 

saistībā ar CRPD integrēšanu, veicināšanu un uzraudzību; atgādina, ka ES un tās 

dalībvalstīm ir pienākums iesaistīties konstruktīvā dialogā ar pilsonisko sabiedrību un jo 

īpaši personu ar invaliditāti organizācijām; 

13.  aicina ES ratificēt CRPD fakultatīvo protokolu; 

14. mudina visaptveroši un transversāli pārskatīt un izvērtēt spēkā esošos un turpmāk 

pieņemamos ES tiesību aktus un finansēšanas programmas, tostarp tos, kas attiecas uz 

nākamajiem plānošanas periodiem, lai pilnībā ievērotu CRPD, konstruktīvi iesaistot 

personu ar invaliditāti pārstāvības organizācijas un ES CRPD satvara (turpmāk “ES 

satvars”) dalībniekus, kā arī invaliditātes aspektu ietverot visās normatīvās politikas 

nostādnēs un stratēģijās; aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot nepieciešamos 



pasākumus, lai invaliditātes aspektu iekļautu visos tiesību aktos, politikas nostādnēs un 

stratēģijās; 

15. prasa personu ar invaliditāti tiesības iekļaut ES vispārējā sociālekonomiskajā 

programmā, jo īpaši stratēģijā “Eiropa 2020” un Eiropas pusgadā; iesaka pieņemt 

Invaliditātes paktu, lai personu ar invaliditāti tiesības tiktu ņemtas vērā ES iniciatīvās; 

16. aicina Komisiju Eiropas pusgada ietvaros, izvērtējot sociālo situāciju dalībvalstīs 

(pamatojoties uz valstu ziņojumiem un konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem), 

pievērst uzmanību arī personu ar invaliditāti situācijas vērtējumam, kas būtu daļa no ES 

kopīgās apņemšanās izveidot Eiropu bez šķēršļiem; 

17. uzskata, ka ES iestādēm, jo īpaši Parlamentam, Padomei un Komisijai, būtu jācenšas, lai 

spēkā esošajos un turpmākajos tiesību aktos tiktu nostiprinātas cilvēktiesības un pilnībā 

ievērota CRPD; 

18. aicina Komisiju sagatavot tiesību aktu sarakstu, lai ierosinātu deklarācijas par 

kompetenci regulāru atjaunināšanu saskaņā ar noslēguma apsvērumiem, oficiāli 

iesaistot personu ar invaliditāti pārstāvības organizācijas un Parlamentu; 

19. aicina Komisiju šajā saistībā apsvērt, vai būtu jāizstrādā ES regulējums, ar ko personām 

ar invaliditāti garantētu tiesību efektīvu īstenošanu, veicinātu viņu personīgo 

autonomiju, piekļuves iespējas, nodarbinātības pieejamību, sociālo integrāciju un 

neatkarīgu dzīvi, kā arī izskaustu visus diskriminācijas veidus; 

20. tāpat kā UNCRPD komiteja pauž bažas, ka Eiropas Savienībai nav skaidras stratēģijas 

par to, kā īstenot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām; 

21. aicina iestādes rīkoties, rādot paraugu integrācijas politikas jomā; 

22. aicina Komisiju Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā pārskatīšanu izmantot tam, lai 

izstrādātu visaptverošu ES CRPD stratēģiju, kas ietvertu dzimumu līdztiesības aspektu, 

tostarp noteiktu ārējās darbības saistības ar skaidriem īstenošanas termiņiem, kā arī 

konkrētus un precīzus kritērijus un rādītājus; 

23. pauž nožēlu par diskrimināciju un atstumtību, ar ko joprojām saskaras personas ar 

invaliditāti; aicina Komisiju uzlabot sinerģiju starp ES stratēģiju invaliditātes jomā 

(2010–2020) un noteikumiem ANO Konvencijā par jebkādas sieviešu diskriminācijas 

izskaušanu un ANO Konvencijā par bērna tiesībām, lai atzītās tiesības pašos pamatos 

būtu pieejamas un tiktu efektīvi īstenotas, tostarp saskaņojot un īstenojot tiesisko 

regulējumu un kultūras un politikas pasākumus; 

24. aicina Komisiju sniegt skaidrojumu par invaliditātes plašo definīciju ES līmenī; 

25. aicina Komisiju pārskatīt Rokasgrāmatu par sociālajiem apsvērumiem publiskajos 

iepirkumos, lai uzsvērtu sociālos pienākumus, kā arī norādītu uz iespējām un 

ieguvumiem, ko nodrošina ieguldījumi augstas kvalitātes atbalsta pakalpojumos 

personām ar invaliditāti; 

26. aicina Komisiju pārskatīt ietekmes novērtējuma pamatnostādnes un grozīt tās, lai 

iekļautu visaptverošāku kritēriju uzskaitījumu nolūkā labāk izvērtēt atbilstību 

konvencijai; 



Īpašās tiesības 

27. aicina dalībvalstis un Komisiju nolūkā novērst viktimizāciju veikt pasākumus, lai 

apkarotu visu veidu diskrimināciju, tostarp multiplo diskrimināciju, diskrimināciju 

saistības dēļ un krustenisko diskrimināciju invaliditātes dēļ, īpašu uzmanību pievēršot 

sievietēm un bērniem ar invaliditāti, veciem cilvēkiem un personām ar kompleksām 

atbalsta vajadzībām, tostarp personām ar intelektuālo un psihosociālo invaliditāti un 

personām, kuru invaliditāte mainās laika gaitā; 

28. pauž nožēlu par to, ka Padome joprojām nav pieņēmusi 2008. gada priekšlikumu 

direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas 

reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas; atkārtoti aicina 

Padomi pēc iespējas drīz pieņemt minēto priekšlikumu; 

29. aicina ES iestādes un dalībvalstis integrēt sieviešu un bērnu ar invaliditāti tiesības, 

tostarp nākamajā Bērna tiesību programmā, un nodrošināt, ka ar zēniem un meitenēm 

un viņu pārstāvības organizācijām notiek apspriešanās par visiem jautājumiem, kas uz 

viņiem attiecas, un tiek nodrošināta atbilstīga palīdzība, ņemot vērā šo bērnu invaliditāti 

un vecumu; 

30. uzsver — lai aizsargātu bērnu ar invaliditāti tiesības, ir jāgarantē pienācīgs atbalsts viņu 

ģimenēm, nostiprinot un uzlabojot ES pieejamos likumdošanas instrumentus, tādus kā 

instruments, ar ko bērna kopšanas atvaļinājumu pagarina vecākiem, kuriem ir bērni ar 

invaliditāti; 

31. aicina Komisiju nodrošināt, ka visām personām ar invaliditāti ir tādas pašas tiesības 

brīvi pārvietoties kā visiem citiem ES pilsoņiem, spēkā esošajos un turpmākajos tiesību 

aktos iekļaujot garantijas attiecībā uz vienlīdzīgām iespējām, pamattiesībām, 

vienlīdzīgu piekļuvi pakalpojumiem un darba tirgum, kā arī paredzot tādas pašas 

tiesības un pienākumus sociālā nodrošinājuma jomā kā pārējiem attiecīgās dalībvalsts 

valstspiederīgajiem saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminēšanas principu; 

turklāt aicina dalībvalstis saistībā ar vienlīdzību nodarbinātības jomā pilnībā ievērot 

noteikumus, kas izklāstīti pārstrādātajā ES Dzimumu līdztiesības direktīvā 

(2006/54/EK); 

32. uzsver, ka ir jāatbalsta sievietes un meitenes migrantes ar invaliditāti, lai viņām attīstītu 

tās prasmes, kas pavērtu iespēju atrast piemērotu darbu; 

33. uzsver, ka līdzeklis patstāvīgas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai personām ar 

invaliditāti, jo īpaši sievietēm, ir (personīga vai valsts) palīdzība, sniedzot atbalstu šīm 

personām un viņu ģimenēm, lai tās piekļūtu nodarbinātības, izglītības un profesionālās 

izglītības iestādēm, un atbalstot tās grūtniecības un bērna kopšanas laikā; 

34. atgādina, ka privātajā un institucionālajā vidē steidzami ir jārisina problēma, ko rada 

vardarbība pret sievietēm un meitenēm ar invaliditāti, un aicina dalībvalstis sniegt 

atbalsta pakalpojumus, kas būtu pieejami sievietēm un meitenēm ar visu veidu 

invaliditāti; iesaka ES kļūt par Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret 

sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija) 

līgumslēdzējas pusi, kas būtu vēl viens solis virzībā uz vardarbības pret sievietēm un 

meitenēm ar invaliditāti apkarošanu; 

35. atgādina, cik svarīgas ir personu ar invaliditāti pamattiesības uz līdzdalību ar invaliditāti 



saistītos politikas procesos un lēmumu pieņemšanā visos līmeņos, kā tas uzsvērts 

CRPD; uzsver, ka sievietēm un meitenēm ar invaliditāti, tostarp tām, kuras pieder pie 

sociāli atstumtām un neaizsargātām grupām un kuras saskaras ar multiplo 

diskrimināciju, ir jāspēj un viņas ir jāmudina piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, 

lai nodrošinātu, ka tiek paustas, atbalstītas un aizsargātas viņu intereses un tiesības, tādā 

veidā nodrošinot īsteni augšupēju dzimumu līdztiesības aspekta ievērošanu; aicina 

dalībvalstis sniegt pienācīgi pielāgotus pakalpojumus un iespējas, kas nodrošinātu viņu 

aktīvu iesaisti un līdzdalību, kā arī ieguldīt atbalsta un adaptīvās tehnoloģijās un e-

iekļaušanas rīkos; 

36. prasa ES iestādēm veikt efektīvus pasākumus, ar ko uzlabotu sieviešu ar invaliditāti 

dzīvi saskaņā ar UNCRPD komitejas ieteikumiem, kas pausti pārskatā par CRPD 

īstenošanu Eiropas Savienībā; 

37. pauž bažas par to, ka bērnu invalīdu audzināšana ir galvenokārt sieviešu uzdevums; 

38. aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt informēšanu par CRPD, apkarot aizspriedumus 

un veicināt labāku izpratni par visu personu ar invaliditāti problēmām, lai lēmumus 

pieņemtu, pamatojoties uz šo personu reālajām vajadzībām; 

39. atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir panākt sabiedrības izpratni par grūtībām, ar ko 

saskaras personas ar invaliditāti, un to, lai personas ar invaliditāti labāk apzinātos savu 

potenciālu un ieguldījumu, ko tās var sniegt, cita starpā izmantojot īpašas izglītības 

programmas skolās; uzsver, ka CRPD svarīgākā nozīme ir mainīt attieksmes kultūru, 

atzīstot, ka šķēršļus vairāk rada sociālā un ekonomiskā vide, nevis attiecīgās personas 

invaliditāte; 

40. prasa attiecīgajām dalībvalstu iestādēm sagatavot izpratnes veidošanas stratēģijas par 

personu ar invaliditāti tiesībām, sekmēt transporta un tūrisma darbinieku apmācību 

nolūkā uzlabot izpratni un zināšanas par personu ar invaliditāti līdztiesību un atbalstīt 

sadarbību un labas prakses apmaiņu starp Eiropas organizācijām, kas strādā ar 

invaliditātes jautājumiem, un publiskā un privātā sektora struktūrām, kas atbildīgas par 

transportu; mudina mācību materiālus nodrošināt arī pieejamos formātos; 

41. uzsver, ka aviosabiedrību personālam ir jāsaņem obligāta apmācība, lai aviosabiedrības 

varētu sniegt pienācīgus pakalpojumus personām ar invaliditāti; uzsver, ka īpaša 

uzmanība ir jāpievērš tam, lai darbinieki prastu apieties ar ratiņkrēsliem, tos 

nesabojājot; 

42. atzinīgi vērtē priekšlikumu par Eiropas pieejamības aktu1 un apņemas to strauji 

pieņemt, lai nodrošinātu preču un pakalpojumu pieejamību, tostarp ēkām, kurās šos 

pakalpojumus sniedz, kā arī apņemas panākt efektīvu un pieejamu izpildi dalībvalstīs un 

ieviest sūdzību izskatīšanas mehānismus; atgādina, ka ir vajadzīga visaptveroša pieeja 

attiecībā uz pieejamību un pasākumiem, ar ko saskaņā ar CRPD 9. pantu personām ar 

visu veidu invaliditāti garantē tiesības uz pieejamību; 

43. uzsver, ka ir jāpieņem ES tiesību akts par pakalpojumu pieejamību, ar ko risinātu visus 

jautājumus saistībā ar personu ar kustību traucējumiem piekļuves iespējām transporta, 

mobilitātes un tūrisma jomā un nodrošinātu, ka gaisa, autobusu, dzelzceļa satiksmes un 

ūdenstransporta pasažieru pakalpojumi, jo īpaši attiecībā uz starpsavienojumiem un 
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bezpakāpienu piekļuvi visiem sabiedriskā transporta pazemes un virszemes vilcieniem, 

tīmekļa vietnēm, mobilo ierīču pakalpojumiem, viedbiļešu iegādei, reāllaika 

informācijai un pašapkalpošanās termināļiem, biļešu automātiem un reģistrēšanās 

automātiem, ko izmanto pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanai, būtu pilnībā 

pieejami personām ar invaliditāti; 

44. atzīst, ka mazie un vidējie uzņēmumi gūs priekšrocības, ja ievēros ES standarta 

prasības, nevis pielāgosies atšķirīgajiem dalībvalstu noteikumiem; tomēr pauž nožēlu, 

ka priekšlikumā ES tiesību aktam par pakalpojumu pieejamību nav iekļauti pārrobežu 

rakstura tūrisma produkti un tūristu pakalpojumi; uzsver to, ka ES līmenī nav veiktas 

nekādas papildu darbības tūrisma objektu un pakalpojumu jomā, lai pakāpeniski 

saskaņotu naktsmītņu klasifikāciju, ņemot vērā pieejamības kritērijus; 

45. aicina Komisiju un dalībvalstis darīt vairāk, lai veicinātu pētniecību un izstrādi, jo īpaši 

saistībā ar jaunu un inovatīvu tehnoloģiju pieejamību personām ar invaliditāti; 

46. aicina Komisiju, izstrādājot jaunus tiesību aktus attiecīgajās jomās, piemēram, saistībā 

ar digitālo programmu, ņemt vērā to, ka pieejamība IKT vidē ir tikpat būtiska kā 

pieejamība fiziskajā vidē; 

47. mudina dalībvalstis, piemērojot pieejamības principu, nodrošināt, ka universālā dizaina 

koncepcija tiek piemērota pašreizējiem un jauniem būvniecības projektiem, darba 

vietām un jo īpaši sabiedriskām ēkām, piemēram, skolu būvniecībā, ko finansē no 

publiskajiem līdzekļiem; 

48. aicina dalībvalstis un Komisiju sadarboties ar Parlamentu, lai panāktu skaidras un 

efektīvas direktīvas pieņemšanu par pieejamību publiskā sektora struktūru tīmekļa 

vietnēm, paredzot plašu darbības jomu un stingru izpildes mehānismu atbilstīgi Eiropas 

pieejamības aktam un CRPD, nodrošinot, ka Eiropas Savienībā 80 miljoniem personu ar 

invaliditāti un 150 miljoniem vecu cilvēku ir vienlīdzīga piekļuve tīmekļa vietnēm un 

publiskajiem tiešsaistes pakalpojumiem; 

49. aicina Komisiju kopīgi ar dalībvalstīm nodrošināt, lai ES mēroga ārkārtas palīdzības 

izsaukuma numurs 112 būtu pilnībā pieejams un uzticams, tā nodrošināšanai izmantojot 

valsts līmenī jaunāko tehnoloģiju, un lai tas darbotos arī viesabonēšanas režīmā, un jo 

īpaši aicina ņemt vērā nedzirdīgu un vājdzirdīgu personu vajadzības, lai tādējādi 

novērstu nāves gadījumu un ievainojumu risku; uzsver, ka ir jāīsteno pasākumi 

dalībvalstu līmenī, lai inter alia nodrošinātu dalībvalstu tīklu savietojamību, tostarp 

pieejamus dalībvalstu punktus, kur vērsties ārkārtas gadījumā; 

50. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai pacientiem ar invaliditāti un viņu 

attiecīgajiem aprūpētājiem pilnībā būtu pieejami elektroniskie un mobilie veselības 

aprūpes pakalpojumi, lietotnes un ierīces, tostarp ārkārtas palīdzības izsaukuma 

numurs 112, kam jābūt viegli pieejamam visur Eiropā, kā arī lai būtu pieejama uz 

progresīva mobilās lokācijas (AML) sistēma, un aicina padziļināti izpētīt telemedicīnas 

iespējas, lai šajā kontekstā uzlabotu pieejamību un aprūpi; 

51. uzsver, ka ir jāpaplašina atbalsts un īpaši noteikumi personām ar invaliditāti humānās 

palīdzības kontekstā, jo īpaši attiecībā uz bērniem, un aicina Komisiju paredzēt 

ieguldījumus un finansējumu, ar ko atbalstītu personas ar invaliditāti ārkārtas situācijās, 

tostarp paredzēt finansējumu pēc dzimuma un vecuma dalītu datu vākšanai; 



52. uzsver, ka arī neatrisinātu konfliktu un dabas katastrofu dēļ aizvien palielinās personu ar 

invaliditāti skaits; 

53. piekrīt CRPD ekspertu ieteikumiem par to, ka ES ir jānodrošina lielāka pieejamības un 

integrācijas pakāpe, lai riskantās un ārkārtas situācijās panāktu uz cilvēktiesībām 

balstītu pieeju invaliditātei, šajā nolūkā cita starpā īstenojot arī Sendai pamatprogrammu 

par katastrofu riska mazināšanu 2015.–2030. gadā; stingri mudina personu ar 

invaliditāti cilvēktiesības integrēt visās ES migrācijas un bēgļu politikas nostādnēs, jo 

šie cilvēki cieš no divkāršas diskriminācijas; uzsver, ka ar šādu rīcību būtu pienācīgi 

jānodrošina personu ar invaliditāti īpašās vajadzības, neaizmirstot, ka ir jāveic attiecīgo 

cilvēku vajadzībām atbilstoši un samērīgi pielāgošanās pasākumi; mudina īstenot vēl 

integrētāku pieeju, nodrošinot personu ar invaliditāti vajadzības Eiropas Savienības un 

tās dalībvalstu sniegtās humānās palīdzības kontekstā; 

54. prasa ES uzņemties iniciatīvu, lai veicinātu personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu, 

īstenojot Sendai pamatprogrammu un Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam 

gan sadarbībā ar partnervalstīm un reģionālajām organizācijām, gan pasaules līmenī; 

55. aicina Komisiju pieņemt un īstenot plānu atbilstīgi Padomes 2015. gada februāra 

secinājumiem par katastrofu pārvaldību, ņemot vērā personu ar invaliditāti vajadzības, 

kā arī atbilstīgi Sendai pamatprogrammai; 

56. atkārtoti norāda, ka Padomes pieņemtos secinājumus par katastrofu pārvaldību, ņemot 

vērā personu ar invaliditāti vajadzības, ir svarīgi integrēt visās ES civilās aizsardzības 

mehānisma darbības jomās un visās dalībvalstīs; prasa nodrošināt, lai personas ar 

invaliditāti, kā arī ārkārtas situāciju pārvaldības un civilās aizsardzības pasākumos 

iesaistītās personas labāk izprastu katastrofu riska mazināšanas iniciatīvas un būtu labāk 

informētas, un pieprasa sniegt personām ar invaliditāti psiholoģisku atbalstu, kas 

palīdzētu šiem cilvēkiem atgūties pēc katastrofām; 

57. uzsver, cik būtiski ir personām ar invaliditāti sniegt īpašu atbalstu pēc ārkārtas situāciju 

piedzīvošanas; 

58. atzīst, ka mazaizsargāti sabiedrības locekļi tiek atstumti vēl vairāk, ja viņiem ir 

invaliditāte, un uzsver, ka dalībvalstīm būtu jādivkāršo centieni, lai pilnībā nodrošinātu 

tiesības un pakalpojumus visām personām ar invaliditāti, tostarp bezvalstniekiem, 

bezpajumtniekiem, bēgļiem, patvēruma meklētājiem un minoritātēm; uzsver, ka ES 

migrācijas un bēgļu politikā ir jāiekļauj invaliditātes aspekts; 

59. prasa Komisijai un Padomei, izstrādājot priekšlikumus bēgļu jautājuma risināšanai, 

finansējuma piešķiršanai vai citiem atbalsta pasākumiem, īpašu vērību veltīt personu ar 

invaliditāti vajadzībām, kā to paredz CRPD 11. pants; 

60. uzsver, ka Eiropas Savienībai būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai visas personas ar 

invaliditāti, kurām ir liegta tiesībspēja un rīcībspēja, varētu izmantot visas ES Līgumos 

un ES tiesību aktos noteiktās tiesības, kas ietver tiesības piekļūt tiesu iestādēm, precēm 

un pakalpojumiem un banku produktiem, nodarbinātībai un veselības aprūpei, kā arī 

tiesības balsot vēlēšanās un patērētāju tiesības; 

61. konstatē, ka CRPD ir bijis konstruktīvs un būtisks instruments likumdošanas reformu 

veicināšanai, liekot dalībvalstīm atkārtoti izvērtēt, kā tiek uztvertas personas ar 

invaliditāti; tomēr pauž nožēlu, ka personas ar invaliditāti joprojām saskaras ar 



sarežģītām problēmām tādās stratēģiskās jomās kā krimināltiesības un politiskā 

līdzdalība; uzskata, ka personu ar invaliditāti pilnīga un vispārēja piekļuve politiskajai 

sistēmai ir viena no prioritātēm; uzskata, ka šādai piekļuvei ir jāizpaužas ne tikai kā 

iespējai fiziski piekļūt vēlēšanu vietām, bet tai ir jābūt daudz plašākai, ietverot 

iniciatīvas, ar ko demokrātisko procesu padarītu pieejamu visiem iedzīvotājiem; 

uzskata, ka cita starpā būtu jānodrošina vēlēšanu materiāli zīmju valodā, Braila un 

viegli lasāmā rakstā, balsu nodošanas procedūras laikā pilnībā jāsniedz nepieciešamā 

palīdzība personām ar invaliditāti, jāveicina, ja iespējams, balsu nodošana pa pastu un ar 

pilnvarojumu, šķēršļu likvidēšana tām personām ar invaliditāti, kuras vēlas balotēties, 

kā arī jāizvērtē spēkā esošie noteikumi par rīcībspēju un to ietekme uz personu spēju 

pilnībā piedalīties demokrātiskajā procesā; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, 

ka pienācīgi un pilnībā (un jo īpaši attiecībā uz personām ar invaliditāti) tiek īstenoti 

noteikumi, kas ietverti Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, 

atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, 3. panta 2. punktā, Direktīvā 2010/64/ES 

par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā, Direktīvā 2012/13/ES 

par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā un jo īpaši Direktīvā 2013/48/ES par 

tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera 

procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par 

tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām 

iestādēm; 

62. pauž dziļu nožēlu, ka daudzas valstis vēl aizvien ar tiesu procedūrām liedz vai ierobežo 

personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem rīcībspēju; aicina ES dalībvalstis 

konstruktīvi iesaistīties rīcībspējas jautājuma risināšanā, vairāk tiecoties uz atbalstošu 

iekļaušanu, nevis automātisku izslēgšanu; 

63. pauž bažas par grūtībām, ar kādām joprojām saskaras personas ar invaliditāti, cenšoties 

piekļūt tiesu iestādēm; atgādina, ka tiesības piekļūt tiesu iestādēm ir viena no 

pamattiesībām un būtisks tiesiskuma elements; aicina dalībvalstis veikt pasākumus, ar 

ko pilnībā nodrošinātu procesuālos pielāgojumus un koriģētu procedūras attiecībā uz 

šādām personām; uzskata, ka Komisijai būtu jāapsver iespēja ES tiesiskuma programmā 

2014.–2020. gadam iekļaut īpašas apmācības programmas par CRPD; ierosina, ka ES 

tiesām iekšējie noteikumi un instrukcijas būtu jāpiemēro tā, lai personām ar invaliditāti 

atvieglinātu piekļuvi tiesu iestādēm, un ka tiesu darba administrēšanā vērā būtu jāņem 

arī UNCRPD komitejas vispārīgie ieteikumi; 

64. atzīst, ka Hāgas konvencija par pieaugušo starptautisko aizsardzību var daudzējādā ziņā 

sniegt CRPD pusēm praktisku palīdzību starptautisko pienākumu īstenošanā un 

atbalstīšanā; šajā saistībā pauž nožēlu, ka Komisija neņēma vērā Parlamenta rezolūciju 

“Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai 

attiecībā uz pieaugušo juridisko aizsardzību: pārrobežu ietekme”1; 

65. uzsver, ka bērni ar invaliditāti visneaizsargātākie ir no vardarbības, iebiedēšanas un 

seksuālas izmantošanas skolā, mājās vai iestādēs; prasa ES un tās dalībvalstīm rīkoties 

efektīvāk un apkarot vardarbību pret bērniem ar invaliditāti, īstenojot īpašus pasākumus 

un pieejamos atbalsta pakalpojumus; 

66. aicina Komisiju pieņemt efektīvus pasākumus, kas paredzēti ģimenēm, kopienām, 

speciālistiem un iestādēm, lai novērstu vardarbību pret bērniem ar invaliditāti; norāda, 

ka skolām ir būtiska loma sociālās iekļaušanas veicināšanā, un uzsver, ka ir vajadzīgi 

                                                 
1  OV C 45 E, 23.2.2010., 71. lpp. 



pienācīgi mehānismi, lai būtu iespējama iekļaušana parastajās skolās un lai pedagogi un 

skolotāji būtu pienācīgi sagatavoti un apmācīti atpazīt un reaģēt uz vardarbību pret 

bērniem ar invaliditāti; 

67. turklāt aicina dalībvalstis nodrošināt, ka nebrīvprātīga ārstēšana un ievietošana 

ārstniecības iestādē tiek aizliegta ar likumu, kā tas ir noteikts jaunākajos starptautiskajos 

standartos; 

68. mudina personām ar invaliditāti Eiropas Savienībā garantēt pārvietošanās brīvību, 

novēršot visus atlikušos šķēršļus, kas traucē šo brīvību īstenot; 

69. uzsver, ka Eiropas pilsoņu pārvietošanās brīvība ir jāgarantē arī personām ar invaliditāti 

un ka tāpēc dalībvalstīm ir jānodrošina viņu stāvokļa un sociālo tiesību savstarpēja 

atzīšana (CRPD 18. pants); 

70. pauž nožēlu, ka Padome nepiekrita ar invaliditāti saistītos dokumentus iekļaut Regulā 

par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu 

publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā; 

71. atzinīgi vērtē Eiropas invaliditātes kartes izmēģinājuma projektu; pauž nožēlu, ka visai 

maz dalībvalstu piedalās Eiropas invaliditātes kartes projektā, kura praktiskie pasākumi 

veicina mobilitāti un savstarpēji atzīst personu ar invaliditāti tiesības dalībvalstīs; 

72. uzsver — lai pilnībā aizsargātu personu ar invaliditāti tiesības, ir būtiski garantēt šīm 

personām brīvas izvēles iespējas attiecībā uz to, kā viņas vēlas dzīvot un kā pilnveidot 

savu potenciālu, piemēram, vairāk izmantojot aprūpētāju sniegtos pakalpojumus; 

73. stingri nosoda briesmīgos apstākļus, kādos atsevišķās dalībvalstīs tiek turētas personas 

ar invaliditāti, un aicina dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai ievērotu Eiropas 

Cilvēktiesību konvenciju un tās 3. pantu, ar ko aizliedz cietsirdīgu un pazemojošu 

apiešanos; 

74. mudina Komisiju un Padomi vairāk ņemt vērā personu ar invaliditāti vajadzības un 

konsekventi ievērot šīs vajadzības, pārskatot ES regulas, tādas kā regulas par pasažieru 

tiesībām dažādos transporta veidos (Regulas (EK) Nr. 1107/2006 un (EK) Nr. 261/2004 

par gaisa transportu, Regula (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa transportu, Regula (ES) 

Nr. 1177/2010 par ūdensceļu transportu un Regula (ES) Nr. 181/2011 par autobusu 

transportu), un izstrādājot tiesību aktus, piemēram, tādā jomā kā pasažieru tiesības 

multimodālos ceļojumos; uzsver, ka ES 2010. gadā Eiropas stratēģijā invaliditātes jomā 

(2010–2020) apņēmās izveidot bezšķēršļu Eiropu; 

75. aicina Eiropas Savienību ciešāk uzraudzīt pasažieru tiesību jomā pieņemto tiesību aktu 

īstenošanu un saskaņot dalībvalstu izpildes struktūru darbu un aicina dalībvalstis veikt 

visus nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu ES tiesību aktus, kuru mērķis ir uzlabot 

transporta (tostarp autobusu un taksometru, pilsētas sabiedriskā transporta, dzelzceļa, 

gaisa un ūdensceļu transporta, kā arī staciju, lidostu un ostu) pieejamību ceļošanas un 

tūrisma nolūkā vietējā, reģionālā un valsts līmenī, un lai novērstu šķēršļus, kas kavē 

izveidot bezšķēršļu Eiropu, piemēram, nostiprinot attiecīgo izpildiestāžu pilnvaras 

saskaņā ar tiesību aktiem par pasažieru tiesībām, lai visi pasažieri ar invaliditāti visā 

Eiropas Savienībā efektīvi un līdztiesīgi izmantotu savas tiesības, kas ietvertu arī tādus 

jautājumus kā pieejamība, standartizācija, saskaņošana, tehniskās prasības un 

uzņēmējdarbības stimuli; 



76. aicina Komisiju precizēt visu to dalībnieku atbildību, kas iesaistīti personu ar kustību 

traucējumiem aprūpēšanā, jo īpaši starpsavienojumos starp dažādiem transporta 

veidiem, un sniegt Parlamentam informāciju par personu ar invaliditāti apvienību 

iesaistīšanu un viņu lomu, īstenojot regulas par pasažieru tiesībām; 

77. uzsver, ka bezšķēršļu piekļuve transporta pakalpojumiem, transporta līdzekļiem, 

infrastruktūrai un intermodāliem savienojuma mezgliem, galvenokārt lauku apvidos, ir 

priekšnoteikums tam, lai mobilitātes sistēmās diskriminācija nebūtu jau ieprojektēta; 

šajā sakarībā uzsver, ka personām ar invaliditāti ir jāspēj piekļūt produktiem un 

pakalpojumiem un ka ir jācenšas vairāk, lai padarītu pieejamākus gan transporta un 

tūrisma pakalpojumus, gan transportlīdzekļus un infrastruktūru; atgādina, ka Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instruments piedāvā iespēju finansēt pasākumus pilsētvidē 

un darbības, ar kurām uzlabo pakalpojumu pieejamību personām ar kāda veida 

invaliditāti, un šāds finansējums var segt līdz 10 % pielāgošanas izmaksu; 

78. aicina Komisiju savā gada pārskatā par TEN-T līdzekļu izmantošanu publicēt arī tajās 

darbībās panākto progresu un piešķirtā atbalsta summu, kas paredz pielāgot 

infrastruktūru personām ar invaliditāti saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instrumentu un citiem ES fondiem; tāpat aicina Komisiju veikt pasākumus, lai veicinātu 

lielāku līdzdalību projektos, kas paredz infrastruktūras pielāgošanu personu ar 

invaliditāti vajadzībām, tostarp paredzot arī potenciālo projektu veidotāju instruktāžas 

un informācijas tālāknodošanas pasākumus; 

79. šajā sakarībā norāda, ka ir svarīgi finansēt pasākumus pilsētvidē, kur dažādu transporta 

veidu starpsavienojumu skaits ir vislielākais un kur pārvietošanās personām ar jebkāda 

veida kustību traucējumiem sagādā vislielākās grūtības; 

80. uzsver to, ka digitalizēta mobilitātes tirgus politikas darba kārtībā par prioritāriem ir 

jānosaka pastāvīgi pieejami formāti un jāatvieglina visu personu ar visu veidu 

invaliditāti pieejamības iespējas, izmantojot saprotamas valodas, formātus un 

tehnoloģijas, kas atbilst dažādajiem invaliditātes veidiem, ietverot zīmju valodas, Braila 

rakstu, pastiprinošas un alternatīvas komunikācijas sistēmas un citus pieejamus 

komunikācijas līdzekļus, veidus un formātus, ņemot vērā attiecīgo personu izvēli, kas 

ietvertu, piemēram, tādus elementus kā viegli lasāma valoda vai piktogrammas, 

ceļošanas, rezervācijas un biļešu iegādes informācija subtitru un personalizētu īsziņu 

veidā, kas ļautu izmantot vairākus informācijas uztveres veidus; mudina Komisiju 

transporta līdzekļu un pakalpojumu jomā ieviest atbilstīgus uzraudzības un kontroles 

mehānismus, ar ko nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs personām ar invaliditāti paredzētās 

piekļūšanas iekārtas un palīgierīces tiek piedāvātas arī sabiedriskā transporta 

pakalpojumu ietvaros; 

81. uzsver, ka personām ar invaliditāti vajadzētu būt iespējai saņemt informāciju par 

multimodāliem pārrobežu transporta pakalpojumiem ceļošanai “no durvīm līdz 

durvīm”, kas ļautu izvēlēties ilgtspējīgākos, lētākos vai ātrākos pakalpojumus, kā arī tos 

rezervēt un apmaksāt tiešsaistē; 

82. prasa, lai būtu pieejama reāllaika ceļojumu informācija, ar ko personas ar invaliditāti 

pirms izbraukšanas informētu par jebkādiem traucējumiem un alternatīvām ceļošanas 

iespējām; 

83. uzsver, ka personām ar invaliditāti ir vajadzīga piekļuve informācijai un komunikācijai 

pieejamos formātos un ar tehnoloģijām, kas atbilst dažādiem invaliditātes veidiem, 



ieskaitot zīmju valodas, Braila rakstu, pastiprinošos un alternatīvos komunikācijas 

veidus un citus pieejamos līdzekļus, veidus un formātus komunikācijai pēc savas 

izvēles, tostarp viegli lasāmus formātus un subtitrus; tādēļ aicina Komisiju veikt 

nepieciešamos pasākumus, lai panāktu ES tiesību aktu izpildi attiecībā uz piekļuvi 

informācijai un komunikācijai; mudina Padomi bez turpmākas vilcināšanās pieņemt 

Lēmumu par to, lai noslēgtu Marrākešas līgumu, ar ko atvieglo piekļuvi iespieddarbiem 

personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu 

iemeslu dēļ; aicina Padomi un dalībvalstis īstenot saskaņotus un efektīvus pasākumus 

saskaņā ar minētā līguma noteikumiem; 

84. atgādina, ka neatkarība, integrācija un piekļuve iekļaujošai izglītības un apmācības 

sistēmai, pilsoniskajai un kultūras dzīvei, izklaidei un sportam ir tiesības, kas garantētas 

ar CRPD 19., 24. un 30. pantu; atgādina, ka šīs tiesības ir aizsargātas saskaņā ar ES 

tiesību aktiem, jo īpaši Pamattiesību hartas 21. pantu, kas aizliedz diskrimināciju 

invaliditātes dēļ, un pamatojoties uz pilnīgas un efektīvas līdzdalības principu, tostarp 

attiecībā uz personu ar invaliditāti demokrātisko līdzdalību un iekļaušanu sabiedrībā 

(CRPD 3. pants); tāpēc prasa Komisijai un dalībvalstīm nostiprināt pasākumus, kuru 

mērķis ir nodrošināt, lai personām ar invaliditāti būtu efektīva un vienlīdzīga piekļuve 

ne tikai galvenajās jomās, tādās kā iekļaujoša un kvalitatīva izglītība, kultūra un sports, 

bet arī ārpusmācību darbībām, piemēram, teātra, valodu un mākslas jomā; aicina 

Komisiju stratēģijas “Eiropa 2020” izglītības un apmācības mērķu sasniegšanā paredzēt 

īpašus rādītājus attiecībā uz invaliditāti; 

85. atgādina par UNCRPD komitejas projektu vispārīgam komentāram par 24. pantu 

(“tiesības uz iekļaujošu izglītību”), kurā izklāstīts tā normatīvais saturs, valstu 

pienākumi, saistība ar citiem konvencijas noteikumiem un īstenošana valsts līmenī; 

86. atgādina, ka programmās, kuru mērķauditorija ir jaunieši, īpaša uzmanība būtu jāvelta 

jauniešiem ar invaliditāti; 

87. norāda, ka jaunatnes stratēģijās laikposmam pēc 2018. gada būtu jāiekļauj jauniešu ar 

invaliditāti vajadzības; 

88. atgādina, ka personām ar invaliditāti bieži vien netiek sniegti izglītības un apmācības 

pakalpojumi vai tām nav efektīva piekļuve šādiem pakalpojumiem, kuru sniegšanā būtu 

vajadzīgi personas invaliditātes pakāpei pielāgoti mācību procesi, lai šīm personām 

palīdzētu pilnībā izmantot viņu sociālo, ekonomisko un izglītības potenciālu; uzsver, ka 

būtu jāveic nepieciešamie pasākumi, lai visiem studentiem ar invaliditāti tiktu 

nodrošināti saprātīgi pielāgojumi, kas vajadzīgi, lai viņi izmantotu savas tiesības uz 

iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību; mudina dalībvalstis un atbildīgās reģionālās un 

vietējās pašvaldības stiprināt apmācības programmas un nepārtrauktas profesionālās 

attīstības iespējas visām ieinteresētajām personām, kas iesaistītas neformālā un 

informālā izglītībā, kā arī šo personu piekļuvi IKT infrastruktūrai, lai atbalstītu viņu 

darbu ar audzēkņiem, kuriem ir invaliditāte, un aicina apkarot aizspriedumus pret 

personām ar invaliditāti, it īpaši personām ar psihosociāliem un intelektuāliem 

traucējumiem; 

89. aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt efektīvus pasākumus, ar ko cīnīties pret 

segregāciju un audzēkņu ar invaliditāti atstumšanu skolās un mācību vidē, un aicina 

nodrošināt šiem audzēkņiem saprātīgus pielāgojumus un atbalstu, kas viņiem vajadzīgs, 

lai tie pilnībā varētu izmantot savas spējas; uzsver to, ka vienlīdzīgas iespējas var 

nodrošināt tikai tad, ja tiesības uz iekļaujošu izglītību un apmācību tiek garantētas visu 



līmeņu un veidu izglītībā un apmācībā, tostarp mūžizglītībā, un līdz ar to ir jāgarantē 

personu ar invaliditāti iegūtās kvalifikācijas atzīšana, jo īpaši tajos gadījums, kad tā 

iegūta atbalstošā mācību vidē, kurā personas ar invaliditāti specifiskā veidā var apgūt 

prasmes un iemaņas, kas tām palīdz sadzīvot ar invaliditāti; norāda uz tehniskiem un 

finansiāliem trūkumiem speciālajās izglītības programmās, jo īpaši krīzes skartajās 

dalībvalstīs, un aicina Komisiju apzināt iespējas, kā šo situāciju uzlabot; 

90. atzīmē progresu studentu apmaiņas programmu regulējumā, jo īpaši Erasmus+ 

programmā, kas panākts, paredzot papildu finansiālo atbalstu studentu un personāla ar 

invaliditāti mobilitātei, un uzsver, ka ir jāturpina īpašu noteikumu iekļaušana visās šīs 

programmas jomās; atzīst, ka praksē studenti ar invaliditāti joprojām saskaras ar 

daudziem šķēršļiem (attieksmes, komunikācijas, arhitektūras, informācijas u. c. ziņā); 

aicina Komisiju un dalībvalstis apņemties vēl vairāk atbalstīt personu ar invaliditāti 

līdzdalību ES apmaiņas programmās un uzlabot mobilitātes iespēju pamanāmību un 

pārredzamību; turklāt aicina Komisiju veicināt paraugprakses apmaiņu attiecībā uz 

studentu un pasniedzēju ar invaliditāti piekļuvi apmaiņas programmām; 

91. prasa, lai izglītības sistēmās netiktu radīta vide, kurā audzēkņus iedala grupās un 

plūsmās, jo tas negatīvi ietekmē audzēkņus ar invaliditāti, jo īpaši tos, kuriem ir 

mācīšanās grūtības; 

92. mudina Komisiju savā novērtējumā par Pārrobežu veselības aprūpes direktīvu iekļaut 

īpašu invaliditātes komponentu un mudina dalībvalstis turpināt minētās direktīvas 

īstenošanu, tostarp no personu ar invaliditāti vajadzību viedokļa un ņemot vērā viņu 

tiesības tāpat kā visiem citiem zināt minētās direktīvas noteikumus un instrumentus, kas 

visai maz ir zināmi arī sabiedrībai kopumā, un tos efektīvi izmantot; 

93. uzsver, ka pastāv cieša saikne starp invaliditāti, kas skar apmēram 15 % no ES 

iedzīvotājiem, un sliktu veselību un ka piekļuves grūtību un nepārvaramu šķēršļu dēļ 

personas ar invaliditāti nepietiekami vai vispār nesaņem veselības aprūpes 

pakalpojumus, tostarp gadījumos, kad invaliditāte iestājas kaitīgas zāļu iedarbības 

rezultātā; atzīmē, ka nespēja piekļūt kvalitatīviem veselības pakalpojumiem nelabvēlīgi 

ietekmē personu ar invaliditāti spējas dzīvot patstāvīgi, iekļauties sabiedrībā un būt 

vienlīdzīgiem ar pārējiem sabiedrības locekļiem; 

94. ar bažām norāda, ka personas ar invaliditāti ievērojami biežāk ziņo par neatbilstīgu 

aprūpi vai tās atteikumu un par fiziski aizskarošu vai sliktu apiešanos, kas liecina par 

veselības aprūpes speciālistu nepietiekamo apmācību saistībā ar veselības aprūpes 

vajadzībām, kādas ir personām ar invaliditāti; aicina dalībvalstis ieguldīt to speciālistu 

apmācībā, kuri ārstē un aprūpē personas ar invaliditāti; 

95. uzsver, ka visu to medicīnisko iejaukšanos gadījumā, kurām ir nepieciešama pacienta 

piekrišana, ir jāsaņem attiecīgo personu ar invaliditāti uz informāciju balstīta piekrišana 

un ka līdz ar to ir jābūt ieviestiem visiem tiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai šīm 

personām būtu pieejama un saprotama attiecīgā informācija; uzsver, ka šāda piekrišana 

ir jāsniedz personīgi, iepriekš un pilnībā zinot attiecīgos faktus, ka jābūt ieviestiem 

visiem nepieciešamajiem mehānismiem, lai nodrošinātu minēto principu ievērošanu, un 

ka līdzīgi atbilstoši pasākumi ir jāveic arī attiecībā uz personām ar psihosociālu 

invaliditāti; 

96. aicina Komisiju veselības aprūpes instrumentos un politikā integrēt pieejas, kurās ņemts 

vērā invaliditātes aspekts un līdz ar to varētu uzlabot personu ar invaliditāti veselības 



rezultātus dalībvalstīs, veicot tādus pasākumus kā labāka fiziskā, vides un sensorā 

piekļuve, kvalitāte un pieejamība cenu ziņā, un, kamēr šādi instrumenti un politika tiek 

izstrādāti, aicina rīkot padziļinātas apspriedes ar personām ar invaliditāti; 

97. vēlreiz norāda, ka reproduktīvās tiesības ir viena no pamatbrīvībām, kas garantētas 

Vīnes 1993. gada deklarācijā un rīcības programmā, kā arī CRPD, un ietver šādas 

tiesības: tiesības uz vienlīdzību un nediskrimināciju, tiesības uz laulību un ģimenes 

veidošanu; tiesības uz visaptverošu reproduktīvās veselības aprūpi, tostarp ģimenes 

plānošanu un mātes veselības aprūpes pakalpojumiem, izglītību un informāciju; tiesības 

sniegt informētu piekrišanu par visām medicīniskajām procedūrām, tostarp sterilizāciju 

un abortu; un tiesības būt pasargātam no seksuālas izmantošanas un ekspluatācijas; 

98. aicina dalībvalstis pieņemt pasākumus, ar ko nodrošinātu, ka visas veselības aprūpes 

darbības un pakalpojumi, ko sniedz sievietēm ar invaliditāti, tostarp visas reproduktīvās 

veselības un garīgās veselības aprūpes darbības un pakalpojumi, ir pieejami un balstīti 

uz attiecīgās personas neatkarīgu un informētu piekrišanu; 

99. mudina dalībvalstis pieņemt pamatnostādnes, ar ko nodrošinātu, ka visi izglītības, 

informācijas, veselības aprūpes pakalpojumi un pakalpojumi, kas saistīti ar seksuālo un 

reproduktīvo veselību, ir pieejami sievietēm un meitenēm ar invaliditāti un tiek sniegti 

pieejamos un vecumam atbilstīgos formātos, cita starp izmantojot zīmju valodas, Braila 

rakstu, taktilo saziņu, iespieddarbus lielizmēra drukā un citus alternatīvus 

komunikācijas veidus, līdzekļus un formātus; 

100. atkārtoti apstiprina savu viedokli, ka ir jāsniedz specializēts atbalsts sievietēm un 

vīriešiem ar invaliditāti, tostarp palīdzība bērnu aprūpē, šo jautājumu risinot kopā ar 

viņu ģimenēm, lai attiecīgās personas varētu pilnvērtīgi izbaudīt mātes un tēva lomu; 

101. uzsver, ka veselības apdrošināšanas shēmas nedrīkst diskriminēt personas ar invaliditāti; 

102. mudina Komisiju izstrādāt ES mēroga norādījumus nacionālajiem kontaktpunktiem par 

pieejamas informācijas sniegšanu visiem pacientiem saistībā ar aprūpi citās dalībvalstīs, 

paturot prātā īpašo lomu, kāda ir pacientu interešu aizsardzības organizācijām; 

103. mudina Komisiju palīdzēt dalībvalstīm un Eiropas references tīklu dalībniekiem 

paplašināt tīkla resursus un zināšanas par invaliditātes veidiem, kuriem, pat ja tie nav 

sevišķi reti, tomēr ir vajadzīga ļoti specifiska veselības aprūpe, ko sniegtu 

vairākdisciplīnu veselības aprūpes speciālisti, kā arī ir vajadzīga zināšanu un resursu 

uzkrāšana šādas sistēmas ietvaros; 

104. uzskata, ka produkti un pakalpojumi ir jāpadara pieejamāki personām ar invaliditāti; 

norāda, ka ekonomiskie un izmaksu–ieguvumu aprēķina šķēršļi apgrūtina izstrādi un 

īstenošanu pieejamības nodrošināšanas jomā; uzskata, ka personu ar invaliditāti ciešāka 

iesaiste ar veselību saistītu produktu un pakalpojumu izstrādē sniegtu lielāku drošību un 

pieejamību; 

105. uzsver to, ka personas ar fizisku invaliditāti saskaras arī ar digitalizēta mobilitātes tirgus 

problēmām, un prasa uzlabot piekļuves iespējas visām personām ar visu veidu 

invaliditāti, nodrošinot dažādiem invaliditātes veidiem piemērotu saprotamu valodu 

lietojumu, formātus un tehnoloģijas, tostarp zīmju valodas, Braila rakstu, pastiprinošas 

un alternatīvas saziņas sistēmas un citus pieejamus komunikācijas līdzekļus, veidus un 

formātus, ņemot vērā personu ar invaliditāti izvēli, piemēram, viegli lasāma valoda, 



informācija subtitru un elektronisko īsziņu veidā, jo īpaši saistībā ar informāciju par 

personas veselības stāvokli, vienlaikus izmantojot vairākus informācijas uztveršanas 

veidus; 

106. mudina Komisiju censties vairāk, lai uzlabotu veselības profilaksi un veicināšanu 

nolūkā novērst lielo nevienlīdzību veselības un pieejamības jomā, kas skar 

visneaizsargātākās personas ar invaliditāti; 

107. aicina Komisiju un dalībvalstis iestāties par to, lai atmiņas zudumu izraisošu saslimšanu 

klasificētu kā invaliditāti;  

108. mudina Komisiju un dalībvalstis pienācīgi atzīt ģimenes aprūpētāju būtisko lomu un 

nodrošināt, ka arī aprūpētājiem ir pienācīgas iespējas piekļūt veselības pakalpojumiem, 

jo ir jāņem vērā arī tas, ka personu ar invaliditāti aprūpēšana ietekmē arī pašu 

aprūpētāju fizisko un garīgo veselību un labjutību; 

109. aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, ka ar nodarbinātību saistītās tiesības un 

pakalpojumi, tostarp saprātīgs pielāgojums Nodarbinātības vienlīdzības direktīvas 

kontekstā, ir nododami un saskaņā ar personu ar invaliditāti tiesībām brīvi pārvietoties, 

kā to paredz Līgumi; aicina dalībvalstis ieviest stimulus darba devējiem un aktīva darba 

tirgus politiku, ar ko atbalstītu personu ar invaliditāti nodarbinātību; konstatē, ka gan 

sociālajai ekonomikai, gan arī augošajai digitālajai ekonomikai piemīt potenciāls 

nodrošināt nodarbinātību personām ar invaliditāti; 

110. pauž bažas par personu ar invaliditāti, jo īpaši sieviešu ar invaliditāti, augsto bezdarba 

līmeni salīdzinājumā ar citām iedzīvotāju grupām Eiropas Savienībā; aicina dalībvalstis 

veicināt un nodrošināt politikas sistēmu sieviešu ar invaliditāti dalībai darba tirgū, 

tostarp attiecībā uz personām ar slēptu invaliditāti, hroniskām slimībām vai mācīšanās 

grūtībām; 

111. pauž bažas par to, ka Nodarbinātības vienlīdzības direktīvā nav skaidri noteikts, ka 

atteikums veikt saprātīgus pielāgojumus atbilstīgi personu ar invaliditāti vajadzībām ir 

viens no diskriminācijas veidiem; aicina Komisiju apzināt pašreizējo situāciju, 

izvērtējot saņemto sūdzību veidus, un šajā ziņā apsvērt, vai ir jāpārskata minētā 

direktīva; 

112. uzsver, ka papildu ieguvumus gūtu tad, ja personām ar invaliditāti darbu piedāvātu ne 

tikai īpaši šim mērķim izveidotās darbnīcās, bet šīm personām radītu nodarbinātības 

apstākļus arī atvērtā darba tirgū; uzsver, cik būtiski ir veikt labas prakses apmaiņu starp 

valsts iestādēm, personu ar invaliditāti pārstāvības organizācijām, atbalsta pakalpojumu 

sniedzējiem, pieredzējušiem darba devējiem un citām ieinteresētajām personām;  

113. aicina Komisiju un dalībvalstis padziļināti veicināt personu ar invaliditāti nodarbinātību, 

iesaistot sociālās un solidārās ekonomikas uzņēmumus un tādējādi palīdzot personām ar 

invaliditāti iekļūt darba tirgū; šajā saistībā aicina Komisiju vairāk atbalstīt jauno sociālo 

ieguldījumu tirgu, izmantojot mehānismus, kas radīti sociālās uzņēmējdarbības 

iniciatīvas ietvaros, kā arī informēt Parlamentu par šīs iniciatīvas termiņa vidusposma 

pārskatīšanas rezultātiem; 

114. norāda — lai novērstu personu ar invaliditāti atlaišanu, ir būtiski tām atļaut savu darbu 

veikt atbilstīgi īpašiem tiesību aktiem; turklāt iesaka papildus sadarbībai ar 

nodarbinātības centriem un uzņēmumiem ieviest piemērotas pārbaudes, lai novērstu 



personu ar invaliditāti atstumšanu no darba tirgus un dotu tām iespēju pilnīgi izmantot 

savu potenciālu; 

115. aicina dalībvalstis pieņemt kvalitātes regulējumu par praksi, mudināt personas ar 

invaliditāti iesaistīties māceklībā un apmācībā un paplašināt šādas iespējas, vienlaikus 

nodrošinot saprātīgus pielāgojumus un pieejamību, lai personām ar invaliditāti 

nodrošinātu sociālo aizsardzību un veicinātu viņu integrāciju darba tirgū; 

116. aicina dalībvalstis steidzami īstenot pasākumus, ar ko novērstu un koriģētu taupības 

pasākumu nelabvēlīgo ietekmi uz personu ar invaliditāti sociālo aizsardzību;  

117. aicina dalībvalstis atbilstīgi Eiropas sociālo tiesību pīlāram īstenot efektīvus 

mehānismus, ar ko novērstu vai mazinātu personu ar invaliditāti un viņu ģimeņu 

nabadzību, neaizsargātību un sociālo atstumtību, pievēršot īpašu vērību bērniem un 

veciem cilvēkiem ar invaliditāti; 

118. aicina dalībvalstis atturēties no invaliditātes pabalstu, vietējo kopienu pakalpojumu, 

veselības pakalpojumu, apmācības un izglītības programmu finansējuma 

samazināšanas, kas apdraudētu CRPD īstenošanu un vēl vairāk palielinātu nabadzību un 

sociālo atstumtību; 

119. atkārtoti mudina Komisiju un dalībvalstis nolūkā apkarot personu ar invaliditāti un viņu 

ģimeņu sociālo atstumtību veicināt uz kopīgiem noteikumiem balstītus pasākumus, ar 

ko apkarotu nabadzību, no kā cieš daudzas nelabvēlīgā situācijā nonākušu personu 

ģimenes, un aicina izstrādāt skaidrus rādītājus, uz kuriem balstītu nepieciešamo aprūpi; 

120. uzsver, ka ar Kopīgo noteikumu Regulas (ES) Nr. 1303/2013 7. pantu un 96. panta 

7. punktu dalībvalstīm un Komisijai prasa, lai Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

(ESI fondu) īstenošanā kopumā un darba programmās jo īpaši ņemtu vērā un veicinātu 

iespēju vienlīdzību, nediskrimināciju un personu ar invaliditāti integrāciju; prasa īstenot 

integrētu pieeju, ar ko risinātu personu ar invaliditāti īpašās vajadzības; tāpēc aicina 

Komisiju cieši uzraudzīt vispārīgo ex-ante pretdiskriminācijas un invaliditātes 

nosacījumu piemērošanu; uzsver, ka, izvērtējot minētos nosacījumus, ir jānosaka, vai 

plānotie pasākumi pietiekami veicina vīriešu un sieviešu iespēju vienlīdzību un personu 

ar invaliditāti integrāciju, jo īpaši attiecībā uz finansējuma pieejamību; 

121. mudina politikas veidotājus vietējā, reģionālā, valsts un ES līmenī nodrošināt 

noteikumu par nediskrimināciju īstenošanas efektīvu uzraudzību, kā arī ESI fondu 

pieejamību un izmantošanu nolūkā veicināt personu ar invaliditāti vienlīdzīgu piekļuvi 

visiem pakalpojumiem, tostarp internetam, un šādām personām nodrošināt vienlīdzīgus 

un pienācīgus dzīves apstākļus visos vietējo kopienu apgabalos (piemēram, laukos un 

reti apdzīvotos apvidos un pilsētās), kā arī šo personu aprūpes iestādēs; tomēr atzīmē, ka 

par sociālo politiku un tās finansēšanu primārā atbildība joprojām ir dalībvalstīm; 

122. aicina Komisiju cieši uzraudzīt to, vai gadījumos, kad izmantoti ESI fondi, tiek ievērots 

nediskriminācijas princips un ar to saistītie tiesību akti; uzsver, ka par sociālās 

integrācijas un nediskriminācijas veicināšanu atbildīgās struktūras, tostarp personu ar 

invaliditāti pārstāvības organizācijas, ir jāiesaista partnerībā darba programmu 

plānošanas un īstenošanās posmā, lai efektīvi tiktu ņemtas vērā personu ar invaliditāti 

intereses un problēmas; mudina izmantot ESI fondus, lai ievērotu standartu minimumu 

attiecībā uz personu ar invaliditāti pieejamības iespējām, mobilitāti un mājokļiem, un 

atzīmē, ka tas ir nozīmīgs un sarežģīts uzdevums, jo īpaši vietējām un reģionālām 



iestādēm; 

123. aicina dalībvalstis lietderīgāk izmantot struktūrfondus, jo īpaši Eiropas Sociālo fondu un 

programmu “Radošā Eiropa”, un šajā procesā pēc iespējas plašākā mērā iesaistīt valsts, 

reģionālās un vietējās organizācijas, kas pārstāv personas ar invaliditāti; turklāt uzsver, 

cik būtiski ir personām ar invaliditāti garantēt pilnīgu piekļuvi darba tirgum, izglītībai 

un apmācībai, Erasmus+, “Garantijai jauniešiem” un EURES iniciatīvām; 

124. aicina dalībvalstis popularizēt principu, ar kuru saskaņā ESI fondu līgumslēdzējas 

iestādes var izslēgt no dalības konkursa procedūrā pieteikumu iesniedzējus par to, ka 

viņi neizpilda prasību nodrošināt pieejamību personām ar invaliditāti; 

125. atzinīgi vērtē ex ante nosacījumus par sociālo iekļautību un ar to saistīto investīciju 

prioritāti, proti, veicināt “pāreju no iestāžu uz sabiedrības sniegtiem pakalpojumiem”, 

kas noteikta Kopīgo noteikumu regulā ; aicina dalībvalstis fondus izmantot 

deinstitucionalizēšanai un kā instrumentu CRPD īstenošanai; 

126. ir nobažījies, ka Eiropas strukturālie un investīciju fondi tiek nepareizi izmantoti 

institucionalizācijas veicināšanai, un aicina dalībvalstis un Komisiju pastiprināt šo 

fondu uzraudzību atbilstīgi CRPD un apspriežoties ar organizācijām, kas pārstāv 

personas ar invaliditāti; uzskata, ka pārredzamības principi būtu jāpiemēro visā 

procedūras norises laikā, sākot no līdzekļu piešķiršanas un līdz pat konkrētai 

izmantošanai; 

127. aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot nepieciešamos pasākumus, tostarp izmantot ESI 

fondus un citus attiecīgos ES fondus, lai vietējās kopienās izstrādātu kvalitatīvus un 

cenu ziņā pieņemamus atbalsta pakalpojumus, kas paredzēti zēniem un meitenēm ar 

invaliditāti un viņu ģimenēm, tostarp personām, kurām nepieciešama paaugstināta 

līmeņa atbalsts, nolūkā veicināt deinstitucionalizēšanu un novērst jaunu 

institucionalizēšanu, un aicina veidot iekļaujošas kopienas un zēniem un meitenēm ar 

invaliditāti nodrošināt piekļuvi iekļaujošai kvalitatīvai izglītībai; 

128. uzskata, ka ES iestādēm būtu jāapsver iespējas nodrošināt turpmāko un pašreizējo 

finansējuma plūsmu pieejamību organizācijām, kas aizstāv personu ar invaliditāti 

intereses; 

129. aicina Komisiju turpināt darbu saistībā ar personu ar invaliditāti iekļaušanu, finansiāli 

atbalstot vairākus vietēja mēroga projektus un organizācijas; 

130. prasa ES iestādēm un dalībvalstīm lēmumu pieņemšanas procesos aktīvi iesaistīt 

personas ar invaliditāti, tostarp ar šo personu pārstāvības organizāciju starpniecību, kā 

tas noteikts CRPD 4. panta 3. punktā; turklāt mudina šajos procesos pienācīgi ņemt vērā 

personu ar invaliditāti paustos viedokļus; 

131. atgādina, cik svarīgi ir personām ar invaliditāti darīt pieejamus autortiesību un 

blakustiesību izņēmumus un ierobežojumus; atzīmē, ka ir noslēgts Marrākešas līgums, 

kura mērķis ir atvieglot piekļuvi iespieddarbiem personām, kas ir neredzīgas vai ar 

redzes traucējumiem, un atkārtoti pauž pārliecību, ka ES ir pilnvarota šo līgumu noslēgt, 

neizvirzot nosacījumu, ka pirms ratifikācijas ir jāpārskata ES tiesiskais regulējums vai 

jāsagaida Tiesas nolēmums; turklāt šajā ziņā uzsver, ka Parlamentam, Komisijai un 

dalībvalstīm ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu Marrākešas līguma strauju ratifikāciju; 

132. uzsver, ka jebkurām izmaiņām autortiesību un blakustiesību jomā būtu jānodrošina, lai 



personām ar invaliditāti būtu pieejami ar minētajām tiesībām aizsargātie darbi un 

pakalpojumi neatkarīgi no to formāta; atgādina, ka Komisijai ir jāiesniedz likumdošanas 

priekšlikumi par autortiesību un blakustiesību izņēmumiem un ierobežojumiem, lai 

personām ar dažādu veidu invaliditāti būtu pieejami ar minētajām tiesībām aizsargātie 

darbi un pakalpojumi; 

133. uzsver digitālo sistēmu nozīmīgumu personām ar invaliditāti, jo tas ir instruments, ar ko 

veicināt viņu līdzdalību visās sabiedrības norisēs, un iesaka turpināt pētījumus par 

interaktīvo tehnoloģiju izmantošanu izglītībā; atzīst, ka nesamērīgi lielam personu ar 

invaliditāti skaitam patlaban nav pieejami tiešsaistes pakalpojumi un nav iespēju 

izmantot digitālos sasniegumus, un līdz ar to šīm personām nav pieejama informācija, 

iespējas, jaunu prasmju apguve un būtiski pakalpojumi; tādēļ aicina likumdevējus valstu 

un ES līmenī digitālā vienotā tirgus tiesību aktu īstenošanā iekļaut pieejamības 

noteikumus, digitālā satura pieejamības jautājumu integrēt visās attiecīgajās politikas 

jomās, uzsākt kopienās apmācības programmas “Digitālie čempioni”, lai personas ar 

invaliditāti mudinātu vairāk izmantot tiešsaistes pakalpojumus, un aicina veikt 

nepieciešamos pasākumus, lai apkarotu kibernoziedzību un kiberterorizēšanu; aicina 

Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai intelektuālā īpašuma tiesības nerada nepamatotu 

vai diskriminējošu barjeru personu ar invaliditāti piekļuvei kultūras materiāliem, un 

apsvērt obligātu izņēmumu no autortiesībām gadījumos, kad izmantošana notiek 

personu ar invaliditāti labā, ir tieši saistīta ar attiecīgo invaliditāti un pēc rakstura ir 

nekomerciāla, ciktāl tas vajadzīgs saistībā ar konkrēto invaliditātes veidu; prasa 

izmantot transversālu pieeju personu ar invaliditāti cilvēktiesībām visās ES politikas 

jomās; 

134. atgādina, ka sports ir ārkārtīgi vērtīgs instruments sociālās iekļaušanas kontekstā, jo tas 

sniedz saskarsmes un sociālo prasmju apgūšanas iespējas; aicina Komisiju un 

dalībvalstis saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 30. pantu 

izstrādāt īpašas programmas, ar ko sporta nodarbības un sporta pasākumus padarītu 

pieejamākus personām ar invaliditāti; norāda, ka tiesības uz pilnīgu piekļuvi kultūras 

pasākumiem vai atpūtas aktivitātēm ir pamattiesības, un tādēļ aicina Komisiju uzlabot 

pieejamību šādiem notikumiem, norises vietām, precēm un pakalpojumiem, tostarp 

audiovizuālajā jomā; atzinīgi vērtē iniciatīvas nodrošināt audiovizuālos un citus darbus 

ar piemērotiem subtitriem un audioaprakstu, lai darītu tos pieejamus personām ar 

invaliditāti; 

135. uzskata, ka būtu jāizstrādā personām ar invaliditāti paredzēti digitālie instrumenti, lai 

sekmētu sportistu ar invaliditāti integrāciju, kā arī jāizstrādā tāldarba, maiņdarba un 

kopdarba platformas; turklāt uzskata, ka skolās būtu jāpielāgo kvalitatīvas mācīšanās un 

sporta infrastruktūra bērnu ar invaliditāti vajadzībām un ka katrā dalībvalstī būtu 

jāievieš stratēģisks mūžizglītības politikas satvars, kas ietvertu konkrētus pasākumus 

personu ar invaliditāti prasmju uzlabošanai; 

136. atgādina, ka programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammā MEDIA īpaša uzmanība 

būtu jāpievērš projektiem, kuros iekļauts invaliditātes aspekts, un šajā ziņā būtu 

jāuzsver filmu un festivālu izglītojošās ietekme; 

137. uzsver, ka pieejamība ir būtiska, lai personas ar invaliditāti pilnībā varētu izmantot 

Eiropas tūrisma piedāvājumus; 

138. uzsver, ka tūrisma pakalpojumos ir jāņem vērā personu ar invaliditāti īpašās vajadzības, 

piemēram, viegla piekļuve informācijai, komunikācijai un objektiem, tādiem kā telpas, 



vannasistabas, tualetes un citas iekštelpu zonas; 

139. uzskata, ka visās ar tūrismu saistītajās valsts, reģionālā, vietējā vai Eiropas mēroga 

darbībās būtu jāievēro princips “tūrisms visiem”; norāda, ka tūrisma pakalpojumu 

sniedzējiem ir jāievēro personu ar invaliditāti vajadzības, veicinot pasākumus, kuru 

mērķis ir pielāgot objektus un apmācīt darbiniekus; 

Īpašie pienākumi 

140. prasa izstrādāt uz cilvēktiesībām balstītus rādītājus un aicina dalībvalstis par visām 

Eiropas Savienībā īstenotajām darbībām sniegt kvantitatīvus un kvalitatīvus 

salīdzināmus datus, kas būtu dezagregēti, pamatojoties uz dažādiem faktoriem, tādiem 

kā dzimums, vecums, nodarbinātības statuss un invaliditāte; aicina Komisiju finansēt 

attiecīgos pētījumus un datu vākšanu, piemēram, par tūrisma un veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību, vardarbību, nevērīgu izturēšanos un ekspluatāciju, no kā 

sabiedrībā un iestādēs cieš personas ar kāda veida invaliditāti; 

141. aicina Komisiju, veicot ES mēroga sociālās aptaujas, atbilstīgi CRPD 31. pantam 

saskaņot datu vākšanu par invaliditāti, lai precīzi apzinātu, kādas tendences pastāv šajā 

sektorā, un informētu par tām; uzsver, ka šādā datu vākšanā būtu jāizmanto metodes, 

kas iekļauj visas personas ar invaliditāti, tostarp personas, kurām ir ļoti smagi 

traucējumi un kuras dzīvo aprūpes iestādēs; visi dati būtu jāvāc, strikti piemērojot 

cilvēktiesību un datu aizsardzības iniciatīvas, tostarp, bet ne tikai, Eiropas Cilvēktiesību 

konvencijas, Eiropas Pamattiesību hartas un Eiropas Datu aizsardzības direktīvas 

noteikumus; uzsver, ka šādām aptaujām ir jābūt pēc iespējas specifiskām un 

mērķorientētām un pēc to pabeigšanas jāveic atbilstīgi pētījumi un semināri, kas 

vainagotos ar piemērotu un efektīvu rīcību; 

142. aicina Komisiju sistemātiski integrēt personu ar invaliditāti tiesības visās ES 

starptautiskās sadarbības politikas jomās un programmās; 

143.  uzsver, cik būtiski ir sasniegt visus ar invaliditāti saistītos ilgtspējīgas attīstības mērķus 

(IAM), jo īpaši 4. mērķi par iekļaujošas un taisnīgi augstas kvalitātes izglītības 

nodrošināšanu un nepieciešamību palielināt skolu skaitu ar piekļuvi pielāgotai 

infrastruktūrai un mācību materiāliem skolēniem ar invaliditāti, kā arī par 

nepieciešamību veikt ieguldījumus, lai uzlabotu skolotāju zināšanas nolūkā panākt 

iekļaujošu izglītību un bērnu līdzdalību skolā un sabiedrībā; 

144. par būtisku uzskata solījumu nevienu neatstāt novārtā un atsauces uz invaliditāti IAM, 

jo īpaši daļās, kuras attiecas uz tādām jomām kā izglītība, izaugsme un nodarbinātība, 

nevienlīdzība un ēku pieejamība, un arī saistībā ar IAM nepieciešamo datu vākšanu un 

uzraudzību, un iesaka ES uzņemties iniciatīvu un IAM īstenot tā, lai būtu ņemtas vērā 

personu ar invaliditāti vajadzības; turklāt uzsver atsauces uz Sendai Katastrofu riska 

mazināšanas pamatprogrammu; 

145. iesaka ES uzņemties vadību, lai Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam 

īstenošanā ņemtu vērā personu ar invaliditāti vajadzības, kā arī sagatavot darba plānu un 

paredzēt šā darba plāna pārskatīšanu termiņa vidusposmā, lai garantētu uzraudzības un 

vērtēšanas mehānisma darbību un ES pārskatatbildību; 

146. aicina Komisiju atbilstīgi CRPD izstrādāt projektu plānam, ar ko īstenotu IAM un 

Katastrofu riska mazināšanas pamatprogrammu; uzsver, ka ar šādu plānu lielā mērā 



būtu jāpalīdz noteikt vajadzīgos rādītājus jomās, kas saistītas ar invaliditāti un 

sociālekonomisko iekļaušanu; uzsver, ka, nosakot IAM rādītājus, īpaša uzmanība būtu 

jāpievērš tādiem aspektiem kā nabadzība, sociālā aizsardzība, garantēta veselības 

aprūpe, vardarbība pret sievietēm, seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās 

tiesības, ūdens, sanitārijas un enerģijas pieejamība, noturība pret katastrofām un 

dzimšanas reģistrācija; 

147. uzsver, ka visām ES politikas nostādnēm un programmām gan saistībā ar ārējām, gan 

iekšējām darbībām ir jāatbilst CRPD un ka tajās ir jāparedz konkrēti pasākumi, ar ko 

garantētu, lai personu ar invaliditāti tiesības būtu integrētas visās jomās, tostarp 

humānās palīdzības un attīstības politikas nostādnēs un programmās; tādēļ aicina ES 

pieņemt saskaņotu attīstības politiku, kurā iekļauti invaliditātes jautājumi, un personu ar 

invaliditāti tiesības ar sistemātisku un iestāžu līmenī oficiālu pieeju integrēt visās ES 

starptautiskās sadarbības politikas nostādnēs un programmās; 

148. iesaka ES delegācijām un aģentūrām uzskatāmi parādīt, ka tās pietiekami labi izprot ES 

stratēģijas invaliditātes jomā un darbojas iekļaujošā un piekļūstamā veidā; ierosina 

Eiropas Ārējās darbības dienesta struktūrā izveidot par CRPD atbildīgu kontaktpunktu; 

prasa invaliditātes aspektu steidzami iekļaut visos mācību kursos, kas par cilvēktiesībām 

tiek rīkoti kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) misiju ietvaros; 

149. turklāt aicina ES: 

– īstenot vairāk attīstības projektu, kas būtu paredzēti tieši personām ar invaliditāti; 

– ieviest mehānismu, ar ko nodrošina spēju veidošanu un labas prakses apmaiņu 

starp dažādām ES iestādēm un arī starp ES un tās dalībvalstīm saistībā ar humāno 

palīdzību, kas būtu iekļaujoša un pieejama personām ar invaliditāti; 

– iecelt par invaliditātes jautājumiem atbildīgas kontaktpersonas ES delegācijās, 

izraugoties kvalificētus sadarbības koordinatorus, kuru profesionālais padoms un 

pieredze var noderēt personām ar invaliditāti; 

– risināt ar invaliditāti saistītus jautājumus dialogā ar partnervalstīm, kā arī atbalstīt 

stratēģisku sadarbību ar partnervalstu NVO, kuras pārstāv personas ar invaliditāti, 

un iesaistīties šādā sadarbībā; 

– sagatavot pārskatu par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) un Eiropas Attīstības 

fondu (EAF), ņemot vērā CRPD; 

– iekļaut atsauci uz invaliditātes aspekta integrēšanu ES politikas nostādnēs saistībā 

ar plānoto jauno Eiropas Konsensu attīstības jomā; 

– apsvērt iespēju daļu no visām ES starptautiskās sadarbības politikas nostādnēm un 

programmām atvēlētā finansējuma piešķirt valsts programmām, kas paredzētas 

personām ar invaliditāti; 

– nodrošināt, lai bērni, kas ietilpst riska grupā, uzreiz varētu saņemt pienācīgu un 

visaptverošu aprūpi, ņemot vērā, cik svarīga ir agrīna iejaukšanās; 

150. atzinīgi vērtē jauno 12. mērķi, kas iekļauts ES Rīcības plānā cilvēktiesību un 

demokrātijas jomā (2015–2019); aicina Komisiju panākt, lai Konvencijas par personu ar 

invaliditāti tiesībām īstenošana tiktu sistemātiski apspriesta ar trešām valstīm, veidojot 



dialogu par cilvēktiesībām; aicina ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos uzņemties 

vadību un uzraudzīt progresu šajā jomā, īpašu uzmanību pievēršot standartizācijas 

centieniem attiecībā uz pieejamību; 

151. atbalsta personu ar invaliditāti efektīvu iekļaušanu sabiedrībā, jo īpaši vietējās kopienās, 

un ārējās darbības finansēšanas instrumentu programmām paredzētā finansējuma 

izmantošanu tam, lai sniegtu pakalpojumus cilvēkiem, kuri vēlas dzīvot patstāvīgi; 

prasa racionālāk izmantot ES struktūrfondus; prasa veikt ārējās finansēšanas 

instrumentu vidusposma novērtēšanu, lai konstatētu, cik efektīvi tie ir palīdzējuši 

personām ar invaliditāti integrēties vietējā sabiedrībā, kādi šķēršļi ir likvidēti un kā ir 

veicināta pieejamība; turklāt prasa, lai institucionalizēšanas atbalstam paredzēto ES 

programmu līdzekļi tiktu tērēti, nepieļaujot personu ar invaliditāti segregāciju; prasa 

stingrāk uzraudzīt un kontrolēt izdevumus, apspriežoties ar personu ar invaliditāti 

pārstāvības organizācijām; 

152. ierosina, lai visi darbinieki, kurus ES nodarbina ārējo robežu un patvēruma meklētāju 

uzņemšanas centru pārvaldībā, izietu īpašu apmācību par personu ar invaliditāti 

vajadzībām, lai nodrošinātu, ka šīs vajadzības tiek apmierinātas; 

153. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir atsaukusi neatkarīgās uzraudzības satvaru (ES satvaru); 

apņemas rast vispiemērotāko mehānismu ES satvara ieviešanai, lai tas pilnībā atbilstu 

CRPD un Parīzes principiem, un aicina rīcības kodeksu, kuru piemēro Padome, 

dalībvalstis un Komisija un kurā paredzēti iekšējie noteikumi par ANO Konvencijas par 

personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu un Eiropas Savienības pārstāvību saistībā ar 

to, pārskatīt un grozīt, iesaistot šajā procesā arī Eiropas Parlamentu; 

154. uzsver, ka satvarā ir jāpalielina politiskā sadarbība, tostarp jāparedz finanšu resursi un 

cilvēkresursi, lai ar šo satvaru nodrošinātu pienākumu izpildi un CRPD izklāstīto 

ieteikumu īstenošanu; 

155. uzskata par sevišķi nozīmīgu CRPD 33. pantu (“Īstenošana un pārraudzība valstu 

līmenī“) un UNCRPD komitejas 76. un 77. noslēguma apsvērumu un šajā ziņā atzinīgi 

vērtē UNCRPD komitejas sniegto piekrišanu Parlamenta klātbūtnei ES satvarā; 

156. aicina budžeta iestādes piešķirt pietiekamus līdzekļus, lai ar ES satvaru varētu 

neatkarīgi pildīt tajā paredzētās funkcijas; 

157. norāda, ka Lūgumrakstu komiteja nodrošina ES iedzīvotāju (gan fizisko, gan juridisko 

personu) aktīvu aizsardzību saskaņā ar LESD 227. pantu, paredzot tiem iespēju saistībā 

ar Deklarāciju attiecībā uz kompetenču robežām, kura pievienota Nobeiguma aktam, ar 

ko pieņem Līgumu, iesniegt sūdzību par to tiesību pārkāpumiem, kurus izdarījušas 

Eiropas, valsts un vietējās iestādes, tostarp par pārkāpumiem, kas izriet no to ES 

politikas nostādņu piemērošanas, kuru mērķis ir īstenot CRPD; 

158. norāda, ka Lūgumrakstu komiteja (kopā ar Ombudu, kas izraudzīts iedzīvotāju 

aizsardzībai no nepareizas administratīvās rīcības) ir atzīta par vienu no ES 

institucionālajiem instrumentiem, ko var izmantot aizsardzībai ES satvarā, vienlaikus 

ievērojot principus, kuri saistīti ar cilvēktiesību aizsardzības un popularizēšanas nolūkā 

izveidoto valsts iestāžu darbību (Parīzes principi) un kurus ANO Ģenerālā asambleja 

pieņēma ar 1993. gada rezolūciju Nr. 48/134; 

159. atzīmē, ka Lūgumrakstu komiteja nolūkā pildīt savu aizsardzības lomu neatkarīgās 



pārraudzības satvaram uztic savus pienākumus, kas saistīti ar iepriekšējām 

izmeklēšanām par to ES tiesību aktu pārkāpumiem, ar kuriem īsteno CRPD, 

lūgumrakstu nodošanu citām Parlamenta komitejām, lai tās veiktu izmeklēšanu vai 

attiecīgas darbības, un apmeklējumiem uz vietas nolūkā vākt informāciju un sazināties 

ar attiecīgajām valsts iestādēm; 

160. atgādina, ka Lūgumrakstu komiteja katru gadu no personām ar invaliditāti saņem visai 

daudz lūgumrakstu, kas uzskatāmi parāda realitāti, kāda tā visā Eiropā ir miljoniem 

cilvēku, kuri ik dienu saskaras ar grūtībām saistībā ar darba un nodarbinātības, izglītības 

un transporta pieejamību vai līdzdalību politiskajā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē; 

uzsver, ka liela nozīme ir CRPD 29. pantam par personu ar invaliditāti līdzdalību 

politiskajā un sabiedriskajā dzīvē, nepieļaujot diskrimināciju; 

161. norāda, ka bieži vien lūgumrakstus, kas ir piesaistījuši visvairāk uzmanības, ir 

atbalstījušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras pārstāv personas ar invaliditāti, 

un ka tāpēc ir jāveicina un jāpopularizē tādu lūgumrakstu aizsargājošā loma un 

efektivitāte, kuru pamatā ir šo tiesību pārkāpumi; augstu vērtē šo organizāciju lomu 

sociālās iekļaušanas veicināšanā un personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanā; 

162. norāda uz lūgumrakstiem, kuros izklāstīti pārkāpumi dažās dalībvalstīs saistībā ar 

iztikas nodrošināšanu personām ar invaliditāti un kuri attiecas ne tikai uz gadījumiem, 

kad netiek maksāti tiesību aktos paredzētie pabalsti, bet arī uz tādiem gadījumiem kā, 

piemēram, lūgumraksts Nr. 1062/2014, kas saistīts ar iestāžu, iespējams, patvaļīgu 

administratīvo lēmumu pieņemšanu nolūkā samazināt iepriekš piešķirtos pabalstus, 

pamatojoties uz apšaubāmām veselības pārbaudēm, kuru rezultātā ir noteikta vieglākas 

invaliditātes grupa; prasa, lai attiecīgās valsts, reģionālās un vietējās iestādes labāk 

apzinātos šādas rīcības ietekmi uz skarto cilvēku dzīvi un viņu ģimenēm, kā arī prasa, 

lai Komisija rūpīgi uzraudzītu dažādās dalībvalstīs īstenotās atšķirīgās politikas 

nostādnes un ar tām saistītos pasākumus, kas attiecas uz invaliditāti; 

163. atzīmē, ka dažām dalībvalstīm, kas ir ratificējušas CRPD, vēl ir jāizveido vai jāizraugās 

struktūras, kas īstenotu šo konvenciju un pārraudzītu tās īstenošanu, kā to paredz 

33. pants; atzīmē, ka jau izveidoto struktūru un jo īpaši saskaņā ar 33. panta 2. punktu 

izveidoto pārraudzības satvaru darbību apgrūtina finanšu un cilvēkresursu trūkums un 

tas, ka nav stingra juridiskā pamata, ar kuru saskaņā šīs struktūras tiek izraudzītas; 

164. mudina visas dalībvalstis piešķirt pietiekamus finanšu un cilvēkresursu ssaskaņā ar 

33. panta 2. punktu izveidotajiem pārraudzības satvariem tajos paredzēto funkciju 

pildīšanai; uzskata, ka tām arī būtu jāgarantē pārraudzības satvaru neatkarība, 

nodrošinot, ka to sastāvs un darbība atbilst cilvēktiesību aizsardzības un veicināšanas 

nolūkā izveidoto valsts iestāžu darbības principiem (Parīzes principiem), kā to paredz 

33. panta 2. punkts, un ka tas būtu jāpapildina ar tiesisko regulējumu, kas skaidri nosaka 

minēto satvaru lomu un darbības jomu; mudina tās dalībvalstis, kas vēl nav 

izraudzījušās 33. pantā minētās struktūras, izdarīt to pēc iespējas drīzāk un nodrošināt 

tām resursus un pilnvaras, kas nepieciešami to pienākumu efektīvai pildīšanai un 

uzraudzībai saskaņā ar CRPD; 

165. uzsver, ka CRPD tīkls ir jāstiprina, lai atbilstīgi koordinētu CRPD īstenošanu ne tikai 

šajā tīklā, bet arī iestāžu starpā, tīkla darbībā un sanāksmēs aktīvi iesaistot personas ar 

invaliditāti un viņu pārstāvības organizācijas, kā arī cieši apspriežoties ar šīm personām 

un organizācijām; 



166. mudina ES iestādes, aģentūras un struktūras izveidot kontaktpunktus un uzsver, ka visos 

ĢD un ES iestādēs ir jāievieš horizontāls starpiestāžu koordinācijas mehānisms; prasa 

CRPD īstenošanas stratēģijā ietvert šim nolūkam vajadzīgos pasākumus;  

167. prasa nostiprināt starpiestāžu koordināciju starp dažādu ES iestāžu īstenošanas 

mehānismiem; 

Konvencijas ievērošana ES iestāžu (civildienesta) darbībā 

168. uzskata, ka ir svarīgi, lai Lūgumrakstu komiteja rīkotu mērķorientētus pasākumus, kuros 

galvenā uzmanība tiek pievērsta lūgumrakstiem invaliditātes jomā, un uzsver, ka 

svarīga loma ir dialogam, kurā ieguldījumu sniedz dažādas ieinteresētās personas, 

tostarp citas attiecīgās Parlamenta komitejas, CRPD ES satvara dalībnieki, pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas, kas pārstāv personas ar invaliditāti, un akadēmiskās aprindas; 

169. atzinīgi vērtē to, ka Lūgumrakstu komitejas 2015. gada 15. oktobrī rīkotā publiskā 

uzklausīšana “Personu ar invaliditāti aizsardzība no saņemto lūgumrakstu viedokļa” 

atbilda augstiem pieejamības standartiem, un iesaka nodrošināt, lai turpmāk visas 

Parlamenta komiteju sanāksmes būtu pieejamas personām ar invaliditāti;  

170. atzinīgi vērtē Braila raksta izmantošanu saziņā ar lūgumrakstu iesniedzējiem un mudina 

visas ES iestādes saziņā ar iedzīvotājiem izmantot zīmju valodu, viegli lasāmus 

formātus un Braila rakstu, lai uzturētu un pastiprinātu centienus iesaistīt iedzīvotājus 

iestāžu darbā un Eiropas projektā; 

171. prasa dalībvalstīm un ES iestādēm nodrošināt, lai plaši un efektīvi tiktu ziņots par 

iespējām piedalīties sabiedriskās apspriešanas procedūrās, izmantojot personām ar 

invaliditāti pieejamus komunikācijas līdzekļus, tādus kā Braila raksts un viegli lasāma 

teksta versijas; 

172. prasa dalībvalstīm un iestādēm nodrošināt, lai plaši un efektīvi tiktu ziņots par iespējām 

piedalīties apspriešanas procedūrās, izmantojot pieejamus komunikācijas līdzekļus, lai 

informācija tiktu sniegta arī citos formātos, tādos kā Braila raksts vai viegli lasāma 

teksta versijas, kā arī nodrošināt, lai atklātas uzklausīšanas un sanāksmes, kurās izskata 

tiesību aktu un politikas priekšlikumus, būtu pilnībā pieejamas personām ar invaliditāti, 

tostarp personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un mācīšanās grūtībām; 

173. uzsver, ka ir jāveicina personu ar invaliditāti efektīva līdzdalība un vārda brīvība 

publiskos pasākumos un sanāksmēs, kuras rīko iestādes vai kuras notiek to telpās, 

nodrošinot titrēšanu un zīmju valodas tulka pakalpojumus, dokumentus Braila rakstā un 

viegli lasāmos formātos; 

174. aicina Eiropas skolu valdi, tostarp Komisiju, nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu 

izglītību Eiropas skolās saskaņā ar CRPD prasībām attiecībā uz daudzdisciplināriem 

novērtējumiem, bērnu ar invaliditāti iekļaušanu un saprātīgu pielāgojumu 

nodrošināšanu, vienlaikus garantējot vecāku ar invaliditāti iekļaujošu līdzdalību; 

175. aicina iestādes atbalstīt un sekmēt darbu, ko veic Eiropas Speciālās un iekļaujošās 

izglītības aģentūra; 

176. prasa ES pārskatīt noteikumus par kopīgo veselības apdrošināšanas shēmu, pensiju 

sistēmu un ar invaliditāti saistītos sociālās drošības un sociālās aizsardzības pasākumus, 

lai netiktu diskriminētas personas ar invaliditāti un viņām nodrošinātu vienlīdzīgas 



iespējas, un inter alia aicina atzīt, ka ar invaliditāti saistītās veselības vajadzības būtu 

nošķiramas no slimības un jāveicina neatkarīga dzīve un strādāšana, pilnībā atmaksājot 

papildu izmaksas par aprīkojumu vai pakalpojumiem, kas nepieciešami darba veikšanai 

(piemēram, par Braila raksta printeri, dzirdes aparātu, zīmju valodas tulka 

pakalpojumiem, titrēšanas pakalpojumiem u. c.); 

177. mudina iestādes, aģentūras un struktūras nodrošināt, lai visi spēkā esošie civildienesta 

noteikumi tiktu pilnībā un efektīvi īstenoti atbilstīgi CRPD un lai iekšējie un īstenošanas 

noteikumi tiktu izstrādāti pilnīgā saskaņā ar CRPD noteikumus, kas būtu daļa no atklāta 

un personas ar invaliditāti iekļaujoša procesa nolūkā īstenot noslēguma apsvērumus; 

178. prasa paredzēt piemērotus, uz vajadzībām balstītus un CRPD atbilstīgus saprātīgus 

pielāgojumus personām ar invaliditāti vai cilvēkiem, kuru apgādībā ir ģimenes locekļi 

ar invaliditāti, kas strādā Eiropas iestāžu dienestā, īpašu vērību pievēršot to personu ar 

invaliditāti vajadzībām, kuras ir vecāki; 

179. mudina iestādes pieņemt visaptverošu darbā pieņemšanas, paturēšanas un 

paaugstināšanas politiku, tostarp veicinošus pagaidu pasākumus, ar ko strauji un 

noturīgi palielinātu ierēdņu vai darbinieku un praktikantu ar invaliditāti skaitu, tostarp 

ar psihosociālu un intelektuālās attīstības invaliditāti, kā to paredz 

Direktīvas 2000/78/EK 5. pants; 

180. iesaka sadarbībā ar organizācijām, kuras pārstāv personas ar invaliditāti, izstrādāt 

visaptverošus CRPD apmācības moduļus, galveno uzmanību pievēršot darbiniekiem, 

kas ir tiešā saskarē ar attiecīgajām personām, kā arī vadītājiem un publiskā iepirkuma 

procedūrām; 

181. mudina ES iestādes darīt pieejamu savā interneta vietnē publicēto saturu un 

lietojumprogrammas, tostarp iekštīklus un visus būtiskākos dokumentus un 

audiovizuālo saturu, kā arī nodrošināt savu ēku fizisku pieejamību; 

182. aicina Komisiju cieši sadarboties ar citām ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām, kā arī 

ar dalībvalstīm, lai koordinētu efektīvu un sistemātisku pēcpasākumu veikšanu saistībā 

ar noslēguma konstatējumiem, iespējams, izmantojot stratēģiju CRPD īstenošanai; 

183. aicina ES un dalībvalstis, īstenojot attiecīgos noslēguma apsvērumus, nodrošināt 

apspriešanos un strukturētā un sistemātiskā veidā iesaistīt organizācijas, kas pārstāv 

personas ar invaliditāti; 

184. saistībā ar CRPD 35. pantu, ar ko dalībvalstīm, kuras parakstījušas šo konvenciju, 

uzliek par pienākumu iesniegt sākotnēju ziņojumu un sekojošus ziņojumus par 

konvencijas īstenošanu, uzskata, ka šādi ziņojumi būtu jāiesniedz ik pēc četriem gadiem 

un to izstrādē būtu jāiesaista personu ar invaliditāti pārstāvības organizācijas; 

° 

° ° 

185. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai. 

 

 


