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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по заетост и социални 

въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. приветства новата цел 12 в Плана за действие относно правата на човека и 

демокрацията за периода 2015 – 2019 г., призовава Комисията да гарантира, че 

въпросът за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с 

увреждания систематично се поставя в рамките на диалога в областта на правата на 

човека с трети държави; призовава специалния представител на ЕС за правата на 

човека да ръководи и следи напредъка в посочената област, като се обръща 

специално внимание на усилията за стандартизация по отношение на достъпността; 

2. призовава настоятелно раздел 8 от Европейската стратегия за хората с увреждания, 

който се отнася за външната дейност, да бъде приложен на практика чрез 

включването на действителни и конкретни ангажименти, които ще осигурят по-

добър живот за хората с увреждания, в новия „списък с действия“ в рамките на 

стратегията за периода 2016 – 2020 г., след като подобни ангажименти липсваха в 

списъка за периода 2010 – 2015 г.; 

3. подкрепя действителното интегриране на лицата с увреждания в обществото, по-

специално в местните общности, и финансирането на услугите за самостоятелно 

живеещите лица чрез програми в рамките на инструментите за финансиране в 

областта на външната дейност; призовава за по-интегрирано използване на 

структурните фондове на ЕС; призовава за междинна оценка на инструментите за 

външно финансиране, за де се прецени доколко ефективно са допринесли те за 

приобщаването на хората с увреждания в техните общества, доколко са били 

премахнати бариерите и е била насърчена достъпността; изисква освен това при 

всички разходи в рамките на програмите на ЕС, които подпомагат 

институционализирането, да се избягва сегрегацията на хората с увреждания; 

призовава за повишаване и мониторинг на разходите, като се провеждат 

консултации с организациите на хората с увреждания; 

4. изразява подкрепа за препоръките на експерти по Конвенцията за правата на хората 

с увреждания, според които ЕС трябва да бъде по-достъпен и приобщаващ, за да се 

постигне прилагането на подход, основаващ се на правата на човека, по отношение 

на уврежданията, когато е налице риск или извънредно положение, включително 

чрез изпълнението на Рамковата програма от Сендай; категорично и настоятелно 

призовава за интегрирането на човешките права на хората с увреждания, които са 

обект на двойна дискриминация, в политиките на ЕС в областта на миграцията и 

бежанците; подчертава, че с тези мерки следва да се отговори по подобаващ начин 

на специфичните потребности на хората с увреждания и да се отчете изискването 

за разумни мерки за настаняване въз основа на потребностите; насърчава по-

нататъшното интегриране на потребностите на хората с увреждания в 

хуманитарната реакция от страна на държавите членки и на Европейския съюз;  

5. отново подчертава значението на заключенията на Съвета относно интегрирането 

на управлението на бедствия, което е приобщаващо за хората с увреждания, в 
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рамките на целия механизъм за гражданска защита на Съюза и в държавите членки; 

призовава за повишаване на осведомеността и предоставяне на информация на 

хората с увреждания и на службите за управление на извънредни ситуации и 

гражданска защита относно инициативите за намаляване на риска от бедствия и 

осигуряване на психологическа помощ за лицата с увреждания на етапа на 

възстановяване от бедствия; 

6. приветства препоръките на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания 

ЕС да разработи система от показатели, основаваща се на правата на човека; 

подчертава, че посочената система трябва ясно да измерва достъпа на хората с 

увреждания до външните програми на ЕС и въздействието на фондовете на ЕС по 

отношение на човешките права на хората с увреждания, в съответствие с членове 

31 и 32 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; призовава за 

изрично позоваване на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания във 

всички насоки за оценка на въздействието; призовава ЕС да разработи всеобхватна 

система за събиране на данни; 

7. отправя препоръка делегациите и агенциите на ЕС да показват в достатъчна степен 

разбиране на стратегиите на ЕС за хората с увреждания и тяхната дейност да се 

основава на принципите на приобщаване и достъпност; предлага да се създаде 

координационно звено по въпросите на Конвенцията на ООН за правата на хората с 

увреждания в рамките на Европейската служба за външна дейност; призовава за 

спешното въвеждане на перспектива, свързана с уврежданията, във всички курсове 

за обучение по правата на човека, предлагани в рамките на мисиите по линия на 

общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); 

8. изразява силно съжаление във връзка с липсата на достатъчно официални 

консултации от страна на ЕС с организациите, представляващи хората с 

увреждания, в рамките на неговата подготовка за провеждането на прегледа от 

страна на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания през 2015 г. и при 

изготвянето на неговия доклад за напредъка; призовава организациите на хората с 

увреждания да имат активен принос на заседанията относно Конвенцията на ООН 

за правата на хората с увреждания като независима страна, включително като 

участват в официалните делегации на ЕС за бъдещите прегледи; 

9. напомня, че жените и момичетата с увреждания са изложени на двойна 

дискриминация и често са изложени на по-голям риск да станат жертви на насилие, 

злоупотреби, малтретиране или експлоатация; изразява категорична подкрепа за 

препоръката за включване на перспективата за равенство между половете във 

всички стратегии на ЕС за хората с увреждания, включително неговите външни 

политики и дейност. 
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