
CM\777668BG.doc PE423.695

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

20.3.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1073/2008, внесена от Ralf Arera, с германско гражданство, относно 
международна карта за хора с увреждания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията желае въвеждането на карта за хора с увреждания, която да е 
валидна в цяла Европа, за да се гарантира, че хората с увреждания могат да се 
възползват от финансовите, трудовите и социалните облекчения, които им се 
осигуряват. Вносителят е на мнение, че признаването на увреждане от националните 
власти трябва да дава право на засегнатото лице да получи международна карта за хора 
с увреждания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2008 г.

Вносителят на петицията търси въвеждането на карта за хора с увреждания в Европа, с 
оглед на това да се гарантира, че лицата с увреждания могат да се възползват от 
финансовите, трудовите и социалните облекчения, които им се осигуряват.

Вносителят е на мнение, че признаването на увреждане от националните власти трябва 
да дава право на засегнатото лице да получи международна карта за хора с увреждания.

Европейската комисия одобрява идеята за взаимно признаване на статута на лицата с 
увреждания между държавите-членки на ЕС за целите на предоставяне на финансови, 
трудови и социални облекчения за хората с увреждания.
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Въпреки това, липсата на съгласие относно дефиницията за увреждане и съответните 
му степени, разнообразието от практики и известно нежелание от страна на държавите-
членки пречат на Комисията да предложи идентификационна карта за хора с 
увреждания, която да е валидна в цяла Европа или взаимното признаване на 
националните карти за увреждане за предоставяне на специални облекчения.

Поради липсата на съгласие за дефиницията на увреждане и съответните му степени, 
разнообразието от практики и определеното нежелание от държавите, Комисията счита, 
че не са налице условията за предлагане на идентификационна карта за хора с 
увреждания, която да е валидна в цяла Европа.

Въпросът за предоставянето на облекчения, включително специални права на лицата с 
увреждания, в това число финансови, трудови и социални облекчения, е в рамките на 
компетентността на националните органи на всяка държава членка.


