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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската 
стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.
(2010/2272(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз1,

– като взе предвид Хартата на Общността за основните социални права на 
работниците2,

– 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 
професиите3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 12 май 2000 г., озаглавено „Към 
Европа без бариери за лицата с увреждания“ (COM(2000)0284), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 септември 2001 г., озаглавено 
„eEurope 2002: достъп до публични уебсайтове и тяхното съдържание“ 
(COM(2001)0529),

– като взе предвид Международната класификация на функционирането, 
уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация от 22 май 2001 г. 
(резолюция на Световната здравна асамблея 54.21),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 ноември 2003 г. , озаглавено 
„Равни възможности за хората с увреждания: Европейски план за действие“ 
(COM(2003)0650),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 24 януари 2003 г., озаглавено „Към 
правно обвързващ инструмент за насърчаване и закрила на правата и достойнството 
на лицата с увреждания“ (COM(2003)0016 ),

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 16 март 2005 г. „Изправени пред 
демографските промени, нова солидарност между поколенията” (COM(2005)0094),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2007 г. „Положението 
на хората с увреждания в Европейския съюз: Европейският план за действие за 
периода 2008-2009 г.“ COM(2007)0738),

– като взе предвид предложението на Комисията за Директива за прилагане на 
принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или 

                                               
1 ОВ C 54, 25.02.2000 г.
2 ОВ C 364, 18.12.2000 г.
3 OВ L 303, 02.12.2000 г., стр. 16.
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убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)426),

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

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2008)0530) и 
позицията на Европейския парламент от 24 април 2009 г. относно сключването от 
Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за 
правата на лицата с увреждания1,

– като взе предвид факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората с увреждания („факултативния протокол”), 
приет на 13 декември 2006 г.2, 

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2008)0530) и 
позицията на Европейския парламент от 24 април 2009 г. относно сключването от 
Европейската общност на Факултативния протокол към Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за правата на лицата с увреждания3,

– като взе предвид предложението на Комисията за решение на Съвета от 27 април 
2010 г. относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки, част II на 
Интегрирани насоки Европа 2020 (COM(2010)0193) и позицията на Европейския 
парламент по този въпрос от 8 септември 2010 г.4,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните,  комисията по правата на жените и равенството между половете и 
комисията по петиции (A7-0000/2011),

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

Б. като има предвид, че над 80 милиона лица или около 16% от общото население на 
Европейския съюз в трудоспособна възраст са хора с увреждания, което включва 
лицата, страдащи от аутизъм, а равнището на безработица продължава да бъде 
недопустимо високо, тъй като то е два пъти по-високо в сравнение с равнището при 
хората без увреждания и може да доведе до социална изолация,

В. като има предвид, че защитата въз основа на увреждане е ограничена до заетостта, 
професиите и професионалното обучение (Директива 2000/78/ЕО),

                                               
1 ОВ C 187E, 08.07.2010 г., стр. 413.
2 Организация на обединените нации, Общо събрание на Организацията на обединените нации, приета на 
13.12.2006 г.
3 ОВ C 184E, 08.07.2010 г., стр. 414.
4 Приети текстове, P7_TA(2010)0309.



PR\861632BG.doc 5/14 PE460.981v01-00

BG

Г. като има предвид, че политиките, насочени към хората с увреждания, често попадат 
в компетенцията на държавите-членки и поради това се основават на националните 
традиции и социални обичаи, както и на икономическото развитие и положение,

Д. като има предвид, че съществува силна връзка между (физическата) мобилност и 
(социалното) приобщаване, особено по отношение на свободата на (начините и 
достъпността на) комуникация, както и езиците на знаците и свободата на 
движение във всички области на живота, насочена към пълноценно участие в 
обществото,

Е. като има предвид, че хората с увреждания имат право на достатъчно високо 
равнище на услуги, предоставяни в рамките на общините, които благоприятстват 
независимия живот, правото на индивидуално подпомагане, правото на 
икономическа и социална независимост и пълноценно участие в обществото,

Ж. като има предвид, че бариерите пред достъпа до използването на услуги и стоки, 
предлагани за всички, са значително препятствие за хората с увреждания,

З. като има предвид, че хората с увреждания са жертви на дискриминация в сферата на 
образованието и обучението, което включва липсата на ранно разпознаване и 
намеса по отношение на децата и учениците с увреждания, поради което техните 
възможности за заетост са силно ограничени, 

Цели

1. подчертава, че финансовите разходи и икономическите инвестиции в хората с 
увреждания са инвестиция с възвръщаемост в дългосрочен план в полза на 
всеобщото благоденствие и на общество, изградено върху устойчиви основи;

2. констатира, че за европейските общества е присъща солидарност, която изцяло 
признава необходимостта от приспособяване по отношение на хората с „леки“ 
увреждания; подчертава обаче, че хората с тежки или многостранни увреждания се 
нуждаят от повече подкрепа, основаваща се на правата на човека и човешкото 
достойнство;

3. подчертава важността на целите на новата Европейска стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010-2020 г. и призовава специално за определяне на по-
конкретни действия за всички равнища на управление;

4. подчертава необходимостта от нов ефикасен подход към хората с увреждания, като 
се започне със създаването на по-ефективни механизми за координиране и 
мониторинг на прилагането на стратегията;

5. припомня, че едно устойчиво общество, в което хората живеят по-дълго в по-добро 
здраве, следва също така да счита, че потребностите на хората с увреждания може 
да бъдат съобразени предварително с околната среда като се осигури по-добър 
достъп до стоки и услуги; 

Граждански права и права на човека



PE460.981v01-00 6/14 PR\861632BG.doc

BG

6. призовава за спазване на Хартата на основните правата на Европейския съюз и на 
идеята за „всеобщо предназначение“,

7. обръща внимание на факта, че много от хората с увреждания все още са жертви на 
дискриминация по отношение на липсата на равнопоставеност пред закона и 
правосъдието и призовава държавите-членки да отстранят тези недостатъци, 
включително по отношение на избирателни права и публично управление на 
природни и причинени от човека бедствия;

8. подчертава, че хората с психически увреждания са особено изложени на риска от 
злоупотреби и насилие и призовава държавите-членки за установят добре развит 
контролен механизъм за гарантиране на зачитането на правата на човека и 
свободите на хората в домове за настаняване, като се обръща специално внимание 
на жените с увреждания;

Значение на събирането на данни и консултациите със заинтересованите страни

9. подчертава, че понастоящем липсват или има ограничено количество съгласувани 
данни по въпросите на хората с увреждания и свързаните с тях услуги в държавите-
членки, включително за броя и качеството на домовете за настаняване;

10. изразява разочарование от ограниченото участие на лица с увреждания в събирането 
на данни и консултациите и счита, че 336 отговора от страна на гражданското 
общество на организираните от Комисията консултации, проведени на централния 
уебсайт за консултации на Комисията през 2009 г., показват, че информационната 
кампания не е стигнала до групите, за които беше предназначена;

11. призовава Комисията да засили сътрудничеството между държавите-членки, 
особено по отношение на събирането на съпоставими данни; подчертава, че 
измерването на степента на уврежданията следва да се базира не само на 
медицинските аспекти, но и да включва социални аспекти и аспекти на околната 
среда;

Демографски промени и среда без бариери

12. подчертава, че демографската промяна също може да повлияе върху положението 
на хората с увреждания, тъй като услугите и решенията за хората в напреднала 
възраст до голяма степен са крайно необходими за хората с увреждания;

13. констатира, че това не трябва да води до конкуренция между двете групи в 
обществото, а може да се възприеме като принос за основани на заетостта иновации 
в областта на растежа и социално развитие в държавите-членки;

14. призовава Комисията и държавите-членки да разгледат и извършат оценка на 
прилагането на член 16 от Директива 1083/2006/ЕО, както и усилията за 
осигуряване на достъп в светлината на приноса, който може да бъде осъществен 
чрез използването на Европейските структурни фондове, особено Европейския 
социален фонд;
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Свободно движение и услуги без бариери

15. признава, че свободното движение е основно право в рамките на Европейския съюз; 
подчертава, че то влияе положително върху качеството на живот и участието на 
хората с увреждания в обществото;

16. констатира, че взаимно призната карта за паркиране за хората с увреждания и 
унифициран кодекс на ЕС за правата на пътниците са от значение за приобщаването 
на хората с увреждания в обществото;

17. подчертава, че иновативните и основани на знанията икономики не може да се 
развиват без достъпно съдържание и образци за хората с увреждания, например 
достъпни уебстраници за слепите и съдържание и услуги, достъпни за хората, 
използващи езици на знаците;

18. призовава Комисията и държавите-членки да подобрят достъпността на услугите 
чрез безплатни патенти, стандартизационни мандати и евтин софтуер, включително 
водещите инициативи на стратегията „ЕС 2020“, с цел да се постигнат целите на 
„ЕС 2020“;

Равни възможности

19. отново заявява, че хората с различни увреждания следва да могат да разполагат с 
приспособени по съответния начин средства, позволяващи им да закупуват стоки и 
услуги;

20. отново заявява, че продукти, стоки и услуги, включително техните модифицирани 
варианти, не трябва да бъдат дискриминиращи и поради това не могат да имат 
различна цена специално за хората с увреждания; освен това следва да бъде 
преразгледано европейското законодателство в областта на обществените поръчки;

21. потвърждава, че малките и средните предприятия (МСП) могат да допринесат за по-
добро положение на хората с увреждания, особено когато разполагат с по-добри 
възможности на пазара за обществени поръчки; поради това на МСП следва да се 
предоставя съдържателна и повече информация относно хората с увреждания; 

22. подчертава, че защитените предприятия, както и интегрираните работни места 
могат да бъдат също толкова ценни решения за назначаване на хора с различни 
увреждания в съответствие със заявките за подходящо настаняване;

23. призовава за премахване на съществуващата празнина в действащото 
законодателство на ЕС в областта на дискриминацията във връзка със защитата въз 
основа на увреждания, която в момента е ограничена до заетостта, професиите и 
професионалното обучение (Директива 2000/78/ЕО).

Инвестиции в хората с увреждания

24. подчертава, че съществуващите системи за образование и обучение като цяло не 
предотвратяват високия процент на хора с увреждания, които напускат 
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преждевременно училище; подчертава, че това води до засилване на 
необлагодетелстваното положение на хората с увреждания в социално отношение и 
по отношение на заетостта, особено по време на настоящата икономическа криза;

25. потвърждава, че приобщаващото образование следва да бъде основен акцент; 
поради това трябва да му се отдели специално място в стратегическата рамка за 
европейско сътрудничество в образованието и обучението ("ET 2020"), както и в във 
водещата инициатива „Умения и работни места“ от „ЕС2020“; освен това 
необходимостта от нови и подходящи насоки и подходящо използване на 
информационните технологии в училищата и по домовете във връзка с 
индивидуална и съобразена с потребностите помощ;

26. подчертава, че корпоративната социална отговорност също би могла да бъде важен 
стимул за подобряване на положението на хората с увреждания; призовава 
участниците и заинтересованите страни да подкрепят и прилагат добрите практики 
в тази област;

27. отново заявява, че обучението на длъжностни лица в публичния сектор както в 
европейските институции, така и в държавите-членки относно приемането и 
информирането на хора с увреждания следва да се насърчава по-усилено, както и 
достъпът до публични правни документи и процедури са въпроси от решаващо 
значение;

28. призовава Комисията и държавите-членки да засилят предоставянето на обща 
информация за родителите на деца с увреждания, за да обхванат ранното 
разпознаване и подкрепа и да осигурят възможни решения за техните потребности;

Борба срещу бедността 

29. заявява, че в сравнение със средностатистическия случай за хората с увреждания 
съществува по-голяма вероятност да бъдат бедни; около 80 милиона от хората с 
увреждания са бедни, включително един милион лица с увреден слух;

30. потвърждава, че, като напомня за импулса на Европейската година за борба срещу 
бедността и социалната изолация, намаляването на бедността не може да се 
осъществи без хората с увреждания да бъдат интегрирани на пазара на труда и да 
бъдат коригирани политиките за доходите по отношение на системите за изплащане 
на пенсия за инвалиди и хора с увреждания; като не забравя, че последното средство 
играе и ролята на клеймо;

Парламентът продължава да изисква да се следва устойчив в социално отношение  
и основан на правата на човека подход

31. призовава държавите-членки и Комисията бързо да ратифицират и приложат 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и нейните 
факултативни протоколи; 

32. призовава държавите-членки да (пре)разгледат своите действия във връзка с хората 
с увреждания и национални програми или стратегии в периода и рамката на 
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Европейската стратегия за хората с увреждания в съответствие със стратегията „ЕС 
2020“;

33. призовава Комисията да включи повече съдържание, свързано с хората с 
увреждания, в планираната Зелена книга относно реформата на обществените 
поръчки;

34. призовава държавите-членки да подкрепят във възможно най-голяма степен 
подходящи мерки и специални средства, освен медицинския аспект, за по-висока 
степен на независим живот, за да осигурят равни възможности и активен живот;

35. призовава Европейската комисия да разработи конкретни и подходящи, както и по-
подробни действия и механизми за мониторинг за всички равнища на управление по 
отношение на изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания;

36. призовава Комисията да представи своя Европейски акт за достъпност, както беше 
обещано в рамките на нейната Европейска стратегия за хората с увреждания;

37. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

РЕЗЮМЕ

Докладчикът предвижда предприемането на следните мерки с цел постигане на 
устойчиво общество и въз основа на подход, базиран на правата на човека, в 
съответствие с решението на Парламента. На първо място, държавите-членки следва не 
само да подпишат и ратифицират Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания и нейните допълнителни протоколи; би било оправдано също така те да 
разработват национални политики и стратегии за хората с увреждания в съответствие с 
Европейската стратегия за хората с увреждания на Европейската комисия и стратегията 
„ЕС 2020“, както и да преразгледат съществуващите документи на национално равнище 
по този въпрос. В този контекст преходът към съобразени с индивидуалните 
потребности грижи и услуги, насочени към подпомагане на независимия живот, трябва 
да бъде приветстван, той като една прекалено формализирана система с малка степен 
на гъвкавост за подпомагане на индивидуалните нужди не помага за изпълнението на 
целите на „ЕС 2020“. Публикуваният план за действие на Комисията за периода до 2015 
г., свързан с Европейската стратегия за хората с увреждания, е крачка в правилната 
посока, но трябва да се подкрепят мерки с по-конкретни срокове и елементи на 
програма, които ще подобрят изпълнението.

Според докладчика европейските институции трябва да изпълнят две особено важни 
законодателни цели по време на прегледа на Структурните фондове: да представят 
концепцията и да изготвят проект на нормативния текст на Европейския акт за 
достъпност, посочен в Европейската стратегия за хората с увреждания, възможно най-
скоро и по-подробно, и да включат хората с увреждания като социална група в 
неравностойно положение в законодателството в областта на обществените поръчки.

ИЗХОДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Европейският парламент често посвещава вниманието си на положението на хората с 
увреждания и прие редица значими решения за интеграцията на хората с увреждания и 
признаването и защитата на техните права, като призовава държавите-членки и 
Комисията да изготвят правни стандарти и законодателство на равнището на ЕС. Все 
още има членове на ЕП, които работят активно в тази област, и без тях нямаше да 
стигнем там, където сме днес.

Освен че е ангажиран с въпроса за хората с увреждания, самият докладчик е засегнат от 
него и е изпитвал (и все още изпитва) последиците от недостатъците и неуспехите, 
които влияят значително върху качеството на живот на хората с увреждания.

Този ангажимент представлява и един нов подход: подход, който се опитва не само да 
включи резултатите, постигнати до момента, но да обхване и нови насоки и възможни 
перспективи с цел да се изгради една устойчива, конкурентоспособна и иновативна 
Европа.

Основното предварително условие в доклада е, че новото поколение права на човека и 
съществуващите права на човека за хората с увреждания трябва да бъдат потвърдени. 
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Никой не би поставил под съмнение факта, че хората с увреждания се ползват с права 
на човека, но тяхното практическо прилагане е възпрепятствано от пречки в 
заобикалящата среда – отчасти физически, отчасти социални, включително услуги и 
продукти, до които няма подходящ достъп. Понякога се изтъкват определени 
концепции, например необходимостта да се предоставят услуги в рамките на общините, 
правото на индивидуална помощ (икономическа и социална независимост) и 
признаване на значението на езиците на знаците и приемане на принципа за „всеобщо 
предназначение“ с цел да се даде възможност за независим живот. Особено акцент е 
поставен върху правата на децата с увреждания и техните родители (по-голямата част 
от които не са с увреждания), подпомагани от развитие в ранна фаза като първа 
инвестиция в бъдещето.

В съответствие със стратегията „ЕС 2020“ една от най-важните цели, ако не и най-
важната, е повишаването на процента на заетост за онези почти 80 милиона лица с 
увреждания, които живеят в ЕС, и премахването на дискриминиращите ги бариери 
възможно най-скоро. В момента едва малка част от хората с увреждания в ЕС имат 
работа или могат да имат работа и е твърде вероятно някои от тези хора да се окажат в
социална изолация. Равнището на заетост за хората с увреждания и на тези, чиято 
способност да се трудят се е променила, е като цяло ниско в ЕС, като 30-40% от тях 
работят; положението е дори още по-лошо в по-бедните държави-членки, като 
процентът на заетост трябва да нараства с около 1% годишно, за да бъде постигнато 
равнището от 75%, определено в „ЕС 2020“. Същевременно 12 милиона работни места, 
подходящи за нискоквалифицирани работници, ще изчезнат до 2020 г.

Във връзка със заглавието на доклада докладчикът счита за важно да покаже, че 
мобилността на хората с увреждания, включително достъпът до комуникации като 
средство за мобилизиране на идеи и изразяване, и социалното приобщаване не са две 
различни неща, не са просто два взаимно засилващи се фактора, а две напълно 
изградени основи на базирания на човешките права подход в областта на 
подобряването на равните възможности за хората с увреждания. По отношение на 
втората част от заглавието, Европейският парламент трябва само да реагира на целите, 
поставени в новата 10-годишна Европейска стратегия за хората с увреждания на 
Комисията, публикувана през ноември миналата година като заместител на предишната 
седемгодишна стратегия на ЕС за хората с увреждания, и на мерките, определени в 
приложението.

ПОДРОБНА ОБОСНОВКА:

Цели

В едно устойчиво, конкурентоспособно и иновативно общество акцентът трябва да 
бъде поставен върху дългосрочните инвестиции в полза на хората с увреждания, а не 
върху краткосрочните разходи. Общество, в което много хора работят, като по този 
начин гарантират стабилността на пенсионната система, е устойчиво. Общество, в 
което бариерите може да бъдат преодолени, защото е възможно да бъдат променени, и 
в което хората не са подвластни на положението, в което са родени, като по този начин 
се дава възможност за социална мобилност, е по-конкурентоспособно. И освен това 
едно общество е иновативно, когато решения, които не са основани предимно на 
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социалното приемане, които отговарят на индивидуалните потребности и са 
икономически ефективни, са на разположение за социалната интеграция на хората с 
увреждания, тъй като с тях се постига независим начин на живот.

Трябва да правим разграничение между различните видове подкрепа според 
потребностите на хората с увреждания, което става строго въз основа на стимули по 
отношение на различните видове активни и пасивни грижи. Целта е на първо място 
хората с различни видове и различна степен на увреждания да получават помощ, която 
е по-индивидуално ориентирана въз основа на резултатите и опита, натрупани от най-
новите научни и потребителски проучвания, включително новата система за 
класификация на Световната здравна организация (СЗО), която също така оценява 
фактори на околната среда при определяне на степента на функционалност на дадено 
лице с увреждане, и на второ място за да има възможно най-малка нужда от 
индивидуално ориентирана помощ в една наистина свободна от бариери околна среда, 
включително по-добър достъп до услуги и продукти.

по отношение на изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания 
съществува необходимост от определяне на по-подробни и, по отношение на 
мониторинга, по-прецизни срокове и механизми. Различните консултативни органи, 
които до момента не участват, може да поемат важна роля, като по този начин улеснят 
планирането и изпълнението на по-тясната професионална координация.

Граждански права и права на човека

Европейският парламент е не само е ангажиран с Хартата на основните права на ЕС; 
трябва също така да се подчертае, че „всеобщо предназначение“ като концепция и 
методология за планиране следва да бъде подкрепена, за да се постигне по-широка 
достъпност.

Значение на събирането на данни и консултациите със заинтересованите страни

Според професионалната организация, с която се консултира Комисията (мрежата 
ANED), определенията и данните по отношение на хората с увреждания са не само 
непълни, но и в много случаи не могат да бъдат сравнявани правилно. По-специално 
съществува значителна липса на информация в една от най-важните области, като са 
налице малко надеждни данни относно броя, положението и грижите за хора с 
увреждания, които с в домове за настаняване. Трябва да се финансират научни 
изследвания, за да се попълнят пропуските върху социалната карта.

Демографски промени и среда без бариери

По отношение на демографските промени рядко се споменават безпрецедентните 
предизвикателства, пред които ще бъдат изправени хората в застаряващото общество, 
както и фактът, че броят на хората в състояние на зависимост ще се удвои, което ще 
има непредвидими последици. Резултатите са подкрепени от прогнозата на Евростат, в 
която се казва, че броят на хората в състояние на зависимост ще се удвои до 2050 г., 
тенденция, която ще засегне особено Германия и Италия, както и страните в Централна 
и Източна Европа, които наскоро се присъединиха към ЕС. По-високата пенсионна 
възраст, дори и в комбинация с по-здравословен начин на живот, ще означава 
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значителни промени в средата и достъпа до услуги. Значението на независимия живот 
ще нарасне, тъй като вероятният недостиг на работници в сферата на социалните и 
здравните грижи ще повиши цените на подобни услуги.

Свободно движение и услуги без бариери

Принципът за свободно движение е основно право в Европейския съюз. Ще съществува 
необходимост от обществен и частен транспорт с подходящ достъп (включително по-
унифицирана хармонизация на удостоверенията за паркиране в държавите-членки, в 
съответствие с целите на Европейската стратегия за хората с увреждания) и 
разработване на единен правен кодекс за пътниците, за който докладчикът отдавна се 
застъпва, така че безопасното, подходящо пътуване с всякакъв вид транспорт ще бъде 
достъпно за всички.

Необходими са и уебстраници, които са удобни за потребители със зрителни 
увреждания, също така достъпни по електронен път онлайн услуги, използващи езици 
на знаковете, софтуер, който може да се използва безплатно, и решения с цел 
насърчаване на разпространението на дигиталната грамотност и изпълнение на целите 
на предишните инициативи в рамките на „eEurope“.

Равни възможности

Равенство на възможностите не означава равни възможности от еднакъв вид, тъй като 
те не постигат социалната цел за интеграция. Възможностите са равни, ако едни и същи 
усилия водят до сравними резултати при подходящи, конкретни условия и средства, 
което може да се гарантира, като се променят факторите, които не са от значение за 
постигането на свързани с работата и окончателни резултати.

Равенство на възможностите е немислимо без еднакво струващ достъп до продуктите и 
услугите, достъпни за всички; производствените технологии позволяват икономически 
ефективното им диверсифициране, така че за хората с увреждания да не възникват 
допълнителни разходи само заради това, че те имат различни потребности.

МСП имат особено важна роля със своя принос за засилване на социалното 
приобщаване, не само чрез предоставянето на информация относно наемането на хора с 
увреждания; те също така участват в процедури за възлагане на обществени поръчки, 
като произвеждат продукти и услуги, които се предоставят с участието на хора с 
увреждания, като по този начин увеличават тяхната конкурентоспособност.

Инвестиции в хората с увреждания

Днешните системи на образование и обучение не са подготвени в достатъчна степен да 
се грижат по-добре за потребностите на хората с увреждания, а броят на учениците с 
увреждания, които напускат преждевременно курса на обучение, остава голям. 
Например в Дания, една от най-напредналите държави-членки, 44% от младите хора с 
увреждания са се включили в системата на гимназиалното образование през 2007 г., 
докато делът при хората без увреждания е бил 75%. Около 5% от хората с увреждания 
имат диплома за висше или еквивалентно образование, което е много малка част от 
общия им брой.
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Борба срещу бедността

Заплахата от бедност е реална за 80 милиона лица с увреждания, включително 1 
милион лица с увреден слух, които са изправени пред опасността от социална изолация 
(според ОИСР приблизително едно от всеки четири лица с увреждания живее в 
бедност). Заплахата от бедност е в същото време и позорно клеймо и трябва да бъдат 
гарантирани помощи и надбавки за хора с увреждания за нуждаещите се.


