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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по заетост и 

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

следните предложения: 

1. призовава държавите членки да признаят значението на качествено и приобщаващо 

образование в ранна детска възраст и начално образование и социални грижи, и да 

въведат подходящи структури за малки деца с увреждания и/или със специални 

образователни потребности (СОП); 

2. призовава държавите членки и Комисията да обърнат специално внимание на 

трудностите, които младите хора с увреждания и/или със СОП срещат в прехода си 

от образование към заетост, и да използват за тази цел всички съществуващи 

инструменти и инициативи в областта на заетостта, политиката за младежта, 

културата и образованието; 

3. счита, че е от съществено значение да се подобри информацията за хората с 

увреждания по отношение на възможностите за мобилност и да се обърне 

специално внимание на трудностите, които срещат; 

4. приветства продължаващите усилия за включване на разпоредби за достъп в 

програмите и инициативите на Съюза и призовава за по-нататъшно включване на 

изисквания за достъпност в политиките на Съюза в областта на културата, 

включително чрез прилагането на Маракешкия договор, преразглеждането на 

директивата за АВМУ, програмата „Европейска столица на културата“ и програмата 

„Творческа Европа“; 

5. приветства увеличаването на подкрепата за достъпа до спорта за хора с увреждания 

чрез програма „Еразъм +“ и призовава за подходяща подкрепа за инициативите, 

които имат за цел подобряването на достъпа и участието в спортни дейности на 

всички равнища; 

6. подчертава значението на подобряването на цифровите умения и компетентности на 

хората с увреждания и призовава държавите членки да гарантират закрилата на 

уязвимите граждани онлайн; 

7. счита, че образованието по гражданство следва да разглежда възможностите за 

хората с увреждания, които се сблъскват с повече препятствия по отношение на 

достъпа до гражданско участие; 

8. призовава за подходящо финансиране и подкрепа за наблюдението на напредъка, 

както и проверка на съществуващи и бъдещи правни актове на Съюза по отношение 

на задълженията във връзка с Конвенцията за правата на хората с увреждания. 


