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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за 

резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава силната взаимовръзка между уврежданията, които засягат около 15% от 

населението на ЕС, и влошеното здравословно състояние, като затрудненията и 

постоянните пречки пред достъпа до здравни услуги водят до това, че хората с 

увреждания не се ползват от такива услуги или те им се предоставят в недостатъчна 

степен, включително когато увреждането е причинено от нежелана лекарствена 

реакция; отбелязва, че липсата на достъп до качествени здравни услуги има 

отрицателни последици за способността на хората с увреждания да водят независим 

живот, съвместно и наравно с останалите хора; 

2. отбелязва със загриженост, че хората с увреждания съобщават за значително по-

високи проценти на случаи на неадекватно предоставяне на здравни грижи или 

отказ за предоставяне на такива грижи, както и на случаи на принудително лечение 

или малтретиране, което е показател за липсата на обучение на медицинските 

специалисти относно потребностите от здравно обслужване на хората с уреждания; 

призовава държавите членки да инвестират в обучението на специалистите, които 

лекуват и подпомагат хора с увреждания; 

3. подчертава нуждата да се вземат под внимание и да се преодолеят проблемите, 

свързани с комбинираната и множествената дискриминация, с оглед на особено 

голямата честота на отчетени тежки здравословни проблеми сред жените с 

увреждания, като цяло по-високите проценти на психическите заболявания сред 

женското население, по-специално мигрантите, бежанците и лицата, търсещи 

убежище, както и други случаи на предотвратима дискриминация срещу хора с 

увреждания, като например дискриминация, основана на  възраст, пол, сексуална 

ориентация и идентичност, както и социално неравенство; 

4. призовава държавите членки да приемат правни разпоредби и процедури, които 

изрично признават, предотвратяват и работят за премахването на множествената и 

комбинираната дискриминация, както и да предприемат подходящи мерки за 

повишаване на осведомеността и за обучение относно множествената и 

комбинираната дискриминация за участници както от публичния, така и от частния 

сектор, като се отделя специално внимание на жените, децата, лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ) и мигрантите с 

увреждания; 

5. подчертава информираното съгласие и достъпните процедури като предварително 

условие за правото на хората с увреждания свободно да вземат решения, свързани с 

тяхното лечение, във възможно най-голяма степен, като се отделя специално 

внимание на хората с когнитивни нарушения; призовава за поставянето на правата 

на пациентите в центъра на грижите; 

6. припомня привилегированата позиция на Комисията да улеснява и стимулира 

прилагането на най-добри практики във всички държави членки по отношение на 
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равния достъп до стандартни здравни услуги и предоставянето на здравно 

обслужване и лечение, свързани конкретно с уврежданията; 

7. призовава Комисията да интегрира ориентирани към уврежданията подходи в 

своите инструменти и политики в областта на здравето, за да допринесе за 

подобряването на резултатите за здравето на хората с увреждания в държавите 

членки посредством по-добър физически и сетивен достъп, достъп до околната 

среда, качество и достъпност, както и да проведе задълбочени консултации с хората 

с увреждания в процеса на разработване на тези инструменти и политики; 

8. призовава Комисията и държавите членки да работят заедно за разработването на 

помощни съоръжения, за да се подпомогнат децата и юношите с увреждания да 

реализират пълния си потенциал; обръща внимание по-специално на 

необходимостта от това да се насърчава тяхното отглеждане в рамките на 

семейството и общността, а не настаняване им под институционална грижа; 

9. отново заявява, че репродуктивните права са сред основните свободи, гарантирани 

съгласно декларацията и програмата за действие от Виена от 1993 г. и Конвенцията 

на ООН за правата на хората с увреждания, включително: правото на равенство и 

недискриминация, правото на встъпване в брак и на създаване на семейство; 

правото на всеобхватни грижи, свързани с репродуктивното здраве, включително 

семейно планиране и здравни услуги, образование и информация за майките; 

правото на изразяване на информирано съгласие за всички медицински процедури, 

включително стерилизация и аборт; както и правото на защита от сексуално 

насилие и експлоатация; 

10. призовава държавите членки да приемат мерки, за да гарантират, че всички форми 

на здравно обслужване и услуги, предоставяни на жените с увреждания, 

включително всички грижи и услуги в областта на репродуктивното и психичното 

здраве, са достъпни и се базират на свободно изразено и информирано съгласие на 

съответното лице; 

11. настоятелно призовава държавите членки да приемат насоки, за да гарантират, че 

всички образователни и информационни материали, здравно обслужване и услуги, 

свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, са достъпни за жените и 

момичетата с увреждания в съобразени с възрастта им достъпни формати, 

включително жестомимични езици, Брайлова азбука, тактилна комуникация, 

уголемени шрифтове и други алтернативни методи, средства и формати на 

комуникация; 

12. освен това призовава държавите членки да гарантират, съгласно най-новите 

международни стандарти, че принудителното лечение и изолиране са забранени от 

закона; 

13. отбелязва, че липсата на данни и статистическа информация, разбити на 

поднационално равнище и по подгрупи от населението, е пречка за формулирането 

на подходящи политики за намаляване на неравенствата по отношение на достъпа; 

призовава Комисията да подкрепи държавите членки чрез хармонизиране на 

определянето и събирането на показатели за времето за чакане, както и чрез 

определяне и налагане на стандарти за достъпността на здравните заведения за хора 
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с увреждания; 

14. призовава Комисията да се въздържа от мерки, подкрепящи икономиите, които 

вероятно ще окажат неблагоприятно въздействие в целия ЕС върху предоставянето 

на адекватно здравно обслужване на хората с увреждания; 

15. призовава държавите членки да се въздържат от съкращения на свързаните с 

уврежданията помощи, здравни услуги и услуги, предлагани в общността, тъй като 

такива съкращения биха довели до влошаване на здравето и благосъстоянието на 

хората с увреждания и на лицата, които полагат грижи за член на семейството; 

16. настоятелно призовава Комисията да включи посветен на уврежданията компонент 

в своята оценка на Директивата за трансграничното здравно обслужване и 

настоятелно призовава държавите членки да задълбочат нейното прилагане от 

перспективата на потребностите на хората с увреждания и тяхното право да 

познават и ефективно да се ползват, наравно с останалите хора, от нейните 

разпоредби и инструменти, осведомеността за които е ниска дори сред населението 

като цяло; 

17. настоятелно призовава Комисията да разработи общоевропейски насоки за 

националните точки за контакт относно предоставянето на достъпна информация на 

всички пациенти относно здравното обслужване в други държави членки, като има 

предвид особената роля на организациите на пациентите; 

18. насърчава Комисията да подпомага държавите членки и членовете на европейските 

референтни мрежи да разширяват ресурсите и експертния опит на мрежата, като 

включат форми на увреждания, които, макар и не непременно редки, също изискват 

високоспециализирано здравно обслужване, предоставено от мултидисциплинарни 

екипи за здравно обслужване, както и съсредоточаване на знания и ресурси чрез 

тази рамка; 

19. приветства пилотния проект за европейска карта за лицата с увреждания; насърчава 

всички държави членки да се присъединят към инициативата за европейска карта за 

лицата с увреждания и призовава Комисията, ако това е необходимо, да отпусне 

необходимите финансови ресурси за разработването на европейската карта за 

лицата с увреждания като общоевропейски проект; 

20. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че пациентите с 

увреждания и съответните лица, които полагат грижи за тях, имат пълен достъп до 

електронни и мобилни здравни услуги, приложения и устройства, включително 

номера за спешни повиквания 112, който трябва да може да се ползва лесно 

навсякъде в Европа, и системата за усъвършенствана мобилна локализация (AML), 

и по-пълно да използват потенциала на телемедицината с цел подобряване на 

достъпа и грижите в този контекст; 

21. отбелязва, че през програмния период 2014 – 2020 г. обхватът на структурните и 

инвестиционните фондове позволява действия за насърчаване на целите на 

конвенцията; поради това призовава за по-интегрирано използване на структурните 

фондове на ЕС, допълнено при необходимост с национални мерки, като един от 

инструментите за предоставяне  на хората с увреждания на висококачествено, 
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подходящо за тяхното състояние здравно обслужване, за премахване на 

неравенството по отношение на достъпа до здравно обслужване, за подобряване на 

качеството на живота, както и за насърчаване на достъпността на здравното 

обслужване, включително електронните услуги, приложения и устройства, за хората 

с увреждания; 

22. счита, че достъпността на продуктите и услугите за хората с увреждания трябва да 

се повиши; посочва, че бариери от икономическо естество и такива, свързани със 

съотношението на разходите и ползите, пречат на разработването и прилагането на 

достъпността; счита, че по-голямото участие на хората с увреждания при 

разработването на здравни продукти и услуги ще допринесе за осигуряването на по-

голяма безопасност и достъпност; 

23. призовава за пълноценното участие на организациите на хората с увреждания при 

разработването и преразглеждането на политиките за хората с увреждания; 

24. подчертава, че хората с физически увреждания са изправени и пред проблеми, 

свързани с цифровизирания пазар на мобилността, и призовава за улесняване на 

достъпа на всички хора с всички видове увреждания на достъпен за тях език, 

формат и технологии, подходящи за различни видове увреждания, включително 

жестомимични езици, Брайлова азбука, допълващи и алтернативни комуникационни 

системи и други достъпни средства, методи и формати на комуникация по техен 

избор, включително лесен за четене език, субтитри и лични текстови съобщения, 

по-специално за предоставяне на здравна информация, при което да могат да се 

използват повече от един сетивен канал; 

25. насърчава Комисията да полага постоянни усилия за стимулиране на здравната 

профилактика и промоцията на здравето, за да се преодолеят сериозните различия 

по отношение на здравословното състояние и достъпа, които засягат най-уязвимите 

лица с увреждания; 

26. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят класифицирането на 

заболяванията, засягащи паметта, като увреждания;  

27. призовава Комисията и държавите членки в най-кратки срокове да постигнат 

напредък по отношение на прилагането на Европейската стратегия за хората с 

увреждания за периода 2010 – 2020 г.; 

28. призовава Комисията да приведе Европейската стратегия за хората с увреждания в 

съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания при ясни срокове, 

критерии и показатели; 

29. призовава Комисията да включи в Европейската стратегия за хората с увреждания 

специален раздел относно защитата на зависимите хора с увреждания, които нямат 

семейство, което да ги подкрепя; посочва, че този раздел следва да разглежда на 

първо място социалните и здравните нужди на хората с увреждания и след това 

всички други аспекти на техния живот; 

30. настоятелно призовава Комисията и държавите членки надлежно да признаят 

ключовата роля на лицата, които полагат грижи за член на семейството, и да 
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гарантират, че те също разполагат с подходящ достъп до здравни услуги с оглед на 

въздействието, което грижите за лица с увреждания оказват върху тяхното 

физическо и психическо здраве и благосъстояние; 

31. подчертава, че премахването на дискриминацията спрямо хората с увреждания във 

всички области на живота, включително по отношение на достъпа до здравно 

обслужване, зависи от приемането и прилагането на Хоризонталната директива за 

равното третиране. 
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