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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:

– като взе предвид членове 2, 10, 19 и 168 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Европейска стратегия за хората с увреждания 2010-2020 г.:  Подновен 
ангажимент за Европа без бариери“ (COM(2010)0636),

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Европейска 
конвенция за защита на правата на човека и Хартата на основните права на ЕС,

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата 
на хората с увреждания1, представляваща първият правнозадължителен 
международен инструмент в областта на правата на човека, по който ЕС и неговите 
държави-членки са страни, 

– като взе предвид предложението за директива относно равното третиране на лицата 
без оглед на религиозна принадлежност или лични убеждения, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 8 септември 2010 г. относно 
предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на 
държавите-членки: част II на Интегрирани насоки Европа 20202,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 12 януари 2011 г., относно Годишен 
обзор на растежа: напредване с изчерпателния отговор на ЕС на кризата 
(COM(2011)0011) и приложения към него проект на съвместен доклад за заетостта,

– като взе предвид предложението на Комисията от 12 януари 2011 г. за решение на 
Съвета относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки 
(COM(2011)0006),

– като взе предвид членове 1, 21 и 35 от Хартата за основните права на Европейския 
съюз,

– като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно намаляване на 

                                               
1 Конвенцията беше сключена през 2007 г. и беше подписана от всички държави-членки и ЕС; до 
октомври 2010 г. тя беше ратифицирана от 16 държави-членки (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, 
AT, PT, SI, SK, SE, UK), като в останалите държави-членки ратификационната процедура е в ход. 
Конвенцията на ООН ще бъде задължителна за ЕС и ще представлява част от правния ред на ЕС
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0309.
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неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС1, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 8 юни 2010 г. на тема „Справедливост 
и здраве във всички политики:  солидарност в здравеопазването“,

A. като има предвид, че уврежданията в по-лека или по-тежка форма, засягат един на 
всеки шест граждани на Европейския съюз2;

1. припомня, че достъпът до всички услуги, по-специално до тези в областта на 
здравеопазването и грижите е основен принцип на европейския модел на 
солидарност;

2. призовава Комисията да насърчи държавите-членки да приемат специфични 
политики в подкрепа на равен достъп до грижи, включително качествени здравни и 
рехабилитационни услуги, предназначени за лица с увреждания;  

3. призовава държавите-членки, посредством отворения метод на координация, да  
осъществяват обмен на информация, идеи и добри практики относно 
предоставянето на дългосрочни грижи за лицата с увреждания и, да приемат мерки 
и минимални професионални стандарти с цел: 

а) намаляване на неравенствата по отношение на здравето и да защитят лицата с 
увреждания  в обществото и по местата за предоставяне на грижи,

б) борба със злоупотребите по отношение на лицата с увреждания; 

в) предоставяне на подходящи услуги за рехабилитация и подкрепа за услугите в 
областта на психичното здраве и разработването на услуги за ранна намеса и 
оценка на потребностите; 

г) принос за разпространението на информационни и комуникационни 
технологии с оглед насърчаването на грижите в рамките на семейството и 
независимостта на  лицата с увреждания;

4. призовава държавите-членки да намалят тежестта за тези, които полагат грижи за 
възрастните лица или за лицата с увреждания и да създадат интегрирани системи за 
предоставяне на грижи, за да им дадат възможност да работят;

5. подчертава необходимостта на младите хора с увреждания да се предостави 
ефективна, съобразна с нуждите подкрепа, както и конкретни равни възможности за 
физически, сетивен и когнитивен достъп до образование, трудова заетост, култура, 
развлечения, спорт, социални дейности и участие в управлението на обществения и 
политически  живот; 

6. потвърждава необходимостта да се гарантира по-активно участие на лицата с 
увреждания на трудовия пазар, включително чрез използване на специални 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0081.
2 Проучване на ЕС относно работната сила, ad hoc модул относно заетостта на хората с увреждания (LFS 
AHM), 2002 г.
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„запазени квоти“ на трудовия пазар или инструменти за „персонализирано 
професионално ориентиране“;

7. призовава Комисията и държавите-членки да укрепят настоящата нормативна 
уредба, така че да насърчат включването на клаузи за достъп до процедурите по 
възлагането на обществени поръчки. 


