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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по петиции приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. припомня, че комисията по петиции (PETI) получава значителен брой петиции 

всяка година относно трудностите, пред които са изправени лица с увреждания на 

територията на целия ЕС във връзка с всички области, установени в Европейската 

стратегия за хората с увреждания, по-специално достъп до работа и заетост, 

образование и транспорт, както и участие в политическия, обществения и 

културния живот;  

2. подчертава защитната роля, която изпълнява комисията по петиции посредством 

процеса на разглеждане на петициите в контекста на рамката на ЕС за 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и подчертава, че 

получените от комисията петиции показват необходимостта от приемане на 

хоризонтален подход, основан на правата на човека, по отношение на политиките 

в областта на уврежданията; 

3. подчертава по-конкретно, че достъпността е основен принцип на Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания и предварително условие за 

упражняването на други права, залегнали в Конвенцията; подчертава, че правото 

на достъпност, определено в член 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората 

с увреждания, трябва да бъде приложено по всеобхватен начин, за да се 

гарантира, че лицата с увреждания могат да имат достъп до своята среда, 

транспорт, обществени удобства и услуги, както и до информационни и 

комуникационни технологии; 

4. припомня, че комисията по петиции се застъпва от 2011 г. насам за приемането на 

обвързващ договор, свързан с достъпа на слепите хора и лицата с нарушено 

зрение до публикувани произведения; приветства междуинституционалното 

споразумение, постигнато с цел прилагане на Маракешкия договор за улесняване 

на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение 

или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, в 

законодателството на ЕС в областта на авторското право, и повтаря своя призив за 

бърза ратификация на Маракешкия договор от страна на ЕС и неговите държави 

членки; 

5. отбелязва, че комисията по петиции редовно разглежда въпроси, свързани с 

правото на лицата с увреждания да живеят самостоятелно, както е заложено в 

член 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и запазва своя 

засилен контрол на процеса на деинституционализация в държавите членки; 

припомня, че комисията по петиции проведе мисия за установяване на фактите в 

Словакия през септември 2016 г., за да потърси информация относно 

използването на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ 

фондове) при улесняването на прехода от институционалната грижа за лицата с 

увреждания към общностни-услуги; 

6. подчертава първостепенното значение на правото на всички лица с увреждания да 

живеят самостоятелно и призовава Комисията да повиши степента на използване 
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на ЕСИ фондовете от държавите членки, с оглед на разработването на 

висококачествени социални услуги за лица с увреждания, както и реализиране на 

процеса на деинституционализация.  

 


