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Резолюция на Европейския парламент относно списъка с въпроси, приет от 
Комитета на ООН за правата на хората с увреждания във връзка с 
първоначалния доклад на Европейския съюз
(2015/2684(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата 
на хората с увреждания и нейното влизане в сила в ЕС на 21 януари 2011 г. в 
съответствие с Решение № 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно 
сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората с увреждания1,

– като взе предвид Кодекса на поведение между Съвета, държавите членки и 
Комисията, определящ вътрешните договорености за прилагане от страна на 
Европейския съюз и за представителството му в Конвенцията на Организацията 
на обединените нации за правата на хората с увреждания2,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската 
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Международния 
пакт за икономически, социални и културни права,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен 
„Доклад за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания от Европейския съюз“ (SWD (2014) 0182),

– като взе предвид списъка с въпроси, приет от Комитета на ООН за правата на 
хората с увреждания във връзка с първоначалния доклад на Европейския съюз3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 15 ноември 2010 г., озаглавено 
„Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г.: 
Подновен ангажимент за Европа без бариери“ (COM(2010)0636),

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и 
интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010 – 2020 г.4,

– като взе предвид годишния доклад за 2013 г. на Европейския омбудсман,

– като взе предвид членове 2, 9, 10, 19 и 168 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

1 ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35.
2 OВ C 340, 15.12.2010 г., стр. 11.
3 CRPD/C/EU/Q/1.
4 ОВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 9.
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– като взе предвид членове 3, 15, 21, 23 и 26 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз, 

– като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите1,

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че в качеството си на пълноправни граждани хората с 
увреждания имат равни права, както и право на неотменимо достойнство, равно 
третиране, независим живот и пълноценно участие в обществото;

Б. като има предвид, че около 80 милиона души в Европейския съюз живеят с 
някаква форма на увреждане;

В. като има предвид, че доказателства от Агенцията на Европейския съюз за 
основните права последователно сочат, че хората с увреждания са изправени пред 
дискриминация и пречки да упражняват правата си на равни начала с всички 
останали;

Г. като има предвид, че хората с увреждания са една от най-уязвимите групи в 
нашето общество и тяхното интегриране на пазара на труда представлява едно от 
най-големите предизвикателства за социалната политика и политиката за пазара 
на труда;

Д. като има предвид, че пълно приобщаване и равноправно участие на хората с 
увреждания могат да се постигнат само чрез предприемане на основан на правата 
на човека подход към уврежданията на всички равнища на изготвянето на 
политиките на ЕС, изпълнението и мониторинга, включително на 
междуинституционално равнище, и като има предвид, че Комисията трябва да се 
съобразява с това при бъдещи предложения;

Е. като има предвид, че Директивата на ЕС за борба с дискриминацията беше 
предложена от Комисията през 2008 г., но че тя продължава да бъде блокирана в 
Съвета; 

Ж. като има предвид, че принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания далеч надхвърлят дискриминацията, сочат пътя към пълното 
упражняване на правата на човека от всички хора с увреждания в едно 
приобщаващо общество и също така са насочени към осигуряване на 
необходимата защита и необходимото съдействие, за да се даде възможност на 
семействата да допринасят за пълното и равноправно упражняване на правата на 
хората с увреждания;

З. като има предвид, че ЕС официално ратифицира Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания, която също е подписана от всичките 28 държави – членки 

1 ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.



RE\1061527BG.doc 5/8 PE555.240v01-00

BG

на ЕС и ратифицирана от 25 от тях;

И. като има предвид, че всяка година комисията по петиции към Парламента 
получава петиции, свързани с дискриминация на основание увреждания при 
достъпа до заетост, самостоятелна заетост, обществени услуги и образование; 

Й. като има предвид, че хората с увреждания не представляват хомогенна група, и 
като има предвид, че политиките и действията, планирани от тяхно име, следва да 
вземат под внимание тази липса на хомогенност и факта, че някои групи, като 
жените, децата и лицата, които се нуждаят от по-интензивна подкрепа, са 
изправени пред допълнителни трудности и множество форми на дискриминация;

K. като има предвид, че Парламентът трябва да отчете факта, че разпоредбите на 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания са минимални стандарти, 
които позволяват на европейските институции да излязат извън техните рамки с 
цел защита на хората с увреждания и борба с дискриминацията; 

Л. като има предвид, че достъпът до работа, в съчетание с недопускането на 
дискриминация на работното място, е основен елемент за самоопределен и 
независим живот; като има предвид, че въпреки всички съществуващи програми, 
инициативи и стратегии на равнището на ЕС, заетостта на хората на възраст 
между 20 и 64 години е над 70 %, а заетостта на хората с увреждания е под 50 %; 
като има предвид, че процентът на заетост при жените без увреждания е 65 %, в 
сравнение с 44 % при жените с увреждания;

M. като има предвид, че платената заетост е от съществено значение, за да се даде 
възможност на хората с увреждания да водят независим живот, и като има 
предвид, че следователно държавите членки следва да се стремят към по-широк 
достъп до трудова заетост за хората с увреждания, така че те да могат да 
допринасят за обществото, в което живеят, и следва, като предварително условие, 
да осигуряват приобщаващо образование за всички деца с увреждания, 
включително за деца със затруднения в ученето, за да им се помогне да придобият 
добра образователна основа от началното училище и те да могат да следват 
учебна програма, подходяща за техните способности за учене, като по този начин 
им се предоставя възможност да придобият солидно образование, което може да 
им помогне да развият кариера или да си осигурят добра работа, даваща им 
възможност да водят независим живот на по-късен етап;

Н. като има предвид, че увреждането е еволюиращо понятие, което е резултат от 
взаимодействието между лица с нарушени функции и различни бариери в 
нагласите и заобикалящата среда, които затрудняват тяхното пълноценно и 
ефективно участие в обществото на равни начала с всички останали и със същото 
достойнство,

O. като има предвид, че въз основа на член 7 от Регламента за общоприложимите 
разпоредби (РОР) достъпността за хора с увреждания трябва да се взема под 
внимание през цялото време на подготовка и изпълнение на програмите, 
финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, и като има 
предвид, че същите въпроси следва да бъдат взети предвид в подготовката и 
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прилагането на други фондове на ЕС;

П. като има предвид, че в някои държави членки търсенето на социални услуги се 
покачва поради демографски и социални промени, поради  повишените равнища 
на безработица, бедност и социално изключване, включително липсата на 
качествени услуги за хората с увреждания, което оказва отрицателно въздействие 
върху възможността на хората с увреждания да водят самостоятелен начин на 
живот, по приобщаващ начин и равноправно с всички останали; 

Р. като има предвид, че съществуващото законодателство на ЕС, отнасящо се до 
правата на хората с увреждания, следва да бъдат по-добре прилагано и 
изпълнявано с цел повишаване на достъпността за всички хора с увреждания в 
целия ЕС; 

С. като има предвид, че Парламентът е част от рамката на ЕС за популяризиране, 
защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, в съответствие с член 33, параграф 2 от Конвенцията;

Т. като има предвид, че няколко организации на гражданското общество 
представиха информация на Комитета за правата на хората с увреждания във 
връзка със списъка с въпроси;

У. като има предвид, че на Комисията, в качеството й на координатор съгласно 
член 33, параграф 1 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, й 
е възложено да отговори на списъка с въпроси, приет от Комитета за правата на 
хората с увреждания;

Ф. като има предвид, че Парламентът е единственият пряко избран орган на 
Европейския съюз, представляващ европейските граждани, и следователно спазва 
изцяло Парижките принципи, както е предвидено в член 33 от Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания;

1. уверява Комитета за правата на хората с увреждания, че Европейският парламент 
ще отговори на въпроси, отнесени пряко до него, и настоятелно призова 
Комисията да вземе предвид мнението на Парламента при изготвянето на нейните 
собствени отговори до Комитета;

2. счита, че е жалко, че Кодексът на поведение беше приет от Комисията и Съвета 
без участието на Парламента, в резултат на което Парламентът има ограничени 
правомощия по отношение на мониторинга на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания;

3. призовава Комисията официално да се консултира относно своя отговор на 
списъка с въпроси с всички заинтересовани институции и агенции, включително 
Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет, 
Комитета на регионите, Омбудсмана и Агенцията на ЕС за основните права;

4. призовава Комисията да покани рамката на ЕС официално да участва в 
конструктивен диалог;
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5. отбелязва, че липсата на категоризирани данни и статистическа информация във 
връзка с конкретни групи увреждания е пречка за изготвянето на подходящи 
политики; поради това призовава Комисията да събира и разпространява 
статистически данни относно уврежданията, разбити по възраст и пол, с цел да се 
наблюдава положението на хората с увреждания в ЕС в съответните области на 
ежедневния живот, а не само в областта на заетостта;

6. отбелязва, че няколко организации на гражданското общество представиха 
информация на Комитета за правата на хората с увреждания по списъка с 
въпроси; поради това настоятелно призовава Комисията допълнително да развива 
структуриран диалог и да се консултира и да си сътрудничат с организации, 
представляващи хората с увреждания, като част от процеса на преглед, 
включително при формулирането на отговор до Комитета за правата на хората с 
увреждания по списъка с въпроси, както и за разработване, прилагане и 
наблюдение на политиките на ЕС в тази област;

7. призовава държавите членки, които все още не са направили това, да ратифицират 
Конвенцията без отлагане;

8. призовава Комисията да представи амбициозно предложение за Европейски акт за 
достъпност, с пълноценното участие на хората с увреждания в целия 
законодателен цикъл, и подчертава необходимостта това предложение да включва 
широк кръг от области на политиката по отношение на достъпността на стоки и 
услуги за всички граждани на ЕС, насърчаване на независимия живот и пълно 
приобщаване на хората с увреждания и установяването на текущ, ефективен и 
независим механизъм за мониторинг и прилагане;

9. настоятелно призовава Съвета да ускори работата си по предложението за 
директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения 
сектор, с оглед на постигането на обща позиция и напредък към приемането на 
този законодателен акт, като по този начин се повиши достъпността на 
документи, видеоматериали и уебсайтове и се осигурят алтернативни формати и 
средства за комуникация; 

10. препоръчва средствата на ЕС се използват за насърчаване на достъпността и 
електронната достъпност за хора с увреждания, за поощряване на преход от 
институционални грижи към грижи в общността, за разработване на качествени 
социални и здравни услуги и за инвестиране в изграждането на капацитет на 
организациите, представляващи хора с увреждания;

11. отбелязва своите отговори и действия по отношение на списъка с въпроси, 
повдигнати във връзка с първоначалния доклад на Европейския съюз като част от 
прегледа на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания: 

а) той създаде работна група за координация, съставена от членове от всяка от 
заинтересованите комисии, която организира прояви за повишаване на 
осведомеността за служителите и членовете на ЕП, включително 
организирането на курсове по жестомимичен език в рамките на 
професионалното обучение;
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б) подчертава необходимостта от достъпност по отношение на универсалната 
услуга и номера за спешни повиквания „112“ в своята резолюция от 5 юли 
2011 г.1 и в своята писмена декларация 35/2011, която беше крайъгълен 
камък в развитието на бордовата система eCall в превозните средства;

в) броят на членовете на ЕП с увреждания се е увеличил значително в резултат 
на изборите през 2014 г.; 

г) ангажира се да работи активно със съответните заинтересовани страни за 
намиране на прагматично решение за присъединяване към Маракешкото 
споразумение; 

д) подчертава необходимостта да се подобри прилагането на 
законодателството на ЕС, за да се гарантира, че хората с увреждания могат 
да пътуват самостоятелно, използвайки всички видове транспортни 
средства, включително обществения транспорт; 

е) призовава Комисията да даде исканото обяснение за начина, по който в 
настоящото и бъдещото законодателство може да се обезпечи, че на хората с 
увреждания се гарантират равни възможности, основните права, равен 
достъп до услуги и до пазара на труда, както и същите права и задължения 
при достъпа до социална сигурност като гражданите на държавата членка, в 
която те са осигурени, в съответствие с принципа на равно третиране и 
недопускане на дискриминация, така че всички хора с увреждания да могат 
да се ползват от правото на свободно движение, с което се ползват всички 
граждани на ЕС; 

ж) призовава държавите членки и Комисията да гарантират, че достъпът до 
правосъдие по отношение на законодателството на ЕС е в пълно 
съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, така 
че основните права да бъдат достъпни за всички; 

12. подчертава необходимостта от засилено политическо сътрудничество в рамката 
на ЕС, включително необходимите финансови и човешки ресурси, за да се 
гарантира, че рамката може да изпълнява своите задачи, както е посочено в 
гореспоменатото решение на Съвета, и настоятелно призовава участниците в 
рамката на ЕС да отделят необходимите ресурси за изпълнението на тази задача; 

13. приветства инициативата на членовете на ЕП да изискат редовно изготвяне на 
съвместен доклад от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи, комисията по заетост и социални въпроси и комисията по петиции в 
отговор на препоръките на Комитета за правата на хората с увреждания; 

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Комитета за правата на хората с увреждания, както и на 
правителствата и на парламентите на държавите членки.

1 ОВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 1.


