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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно жените с увреждания

(2013/2065(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската 
конвенция за защита на правата на човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз, 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и нейното 
влизане в сила на 21 януари 2011 г. в съответствие с Решение 2010/48/ЕО на Съвета 
от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на 
Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с 
увреждания1,

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

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

– като взе предвид Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите3,

– като взе предвид предложението на Комисията за директива на Съвета за прилагане 
на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност 
или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426) и 
позицията на Парламента от 2 април 2009 г. относно това предложение4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 15 ноември 2010 г., озаглавено 
„Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.: Подновен 
ангажимент за Европа без бариери“ (COM(2010)0636), и документите 
(SEC(2010)1323 и SEC(2010)1324), включени в придружаващия го работен 
документ на службите на Комисията, озаглавен „Първоначален план за прилагане 
на европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. —
списък с действия за периода 2010—2015 г.“,

– като има предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2010 г., озаглавено 
„Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска 
рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010)0758),

                                               
1 ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35.
2 ОВ L 364, 18.12.2000 г., стр. 1.
3 OВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
4 OВ C 137 E, 27.5.2010 г., стр. 68.
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– като взе предвид предложението на Комисията от 3 декември 2012 г. за директива 
на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на 
органите от обществения сектор (COM(2012)0721),

– като взе предвид Препоръка 98/376/EО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата 
за паркиране за хора с увреждания1,

– като взе предвид заключенията на Съвета по темата „Насърчаване на 
приобщаването към пазара на труда — Възстановяване след кризата и подготовка за 
Лисабонската програма след 2010 г.“от 30 ноември 2009 г.,

– като взе предвид проекта на резолюция на Съвета от 2 юни 2010 г. относно новата 
европейска рамка за хората с увреждания (10173/10) и резолюцията на Съвета 
относно положението на хората с увреждания в Европейския съюз (2008/C 75/01),

– като взе предвид доклада на Комисията относно изпълнението и последиците от 
Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 
2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена 
подвижност при пътувания с въздушен транспорт(COM(2011)0166),

– като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз по дело C 13/05 относно 
Директива 2000/78/EО — равно третиране в областта на заетостта и професиите —
понятието за увреждане2,

– като взе предвид своята резолюция от 17 юни 1988 г. относно жестомимичните 
езици за глухите хора3,

– като взе предвид своята резолюция от 26 май 1989 г. относно жените и 
уврежданията4,

– като взе предвид своята резолюция от 16 септември 1992 г. относно правата на 
хората с умствени увреждания5,

– като взе предвид своята резолюция от 14 декември 1995 г. относно човешките права 
на хората с увреждания6,

– като взе предвид своята резолюция от 9 май 1996 г. относно правата на хората, 
страдащи от аутизъм7,

– като взе предвид своята резолюция от 13 декември 1996 г. относно „Карта за 
паркиране за хората с увреждания — права на хората с увреждания“8,

                                               
1 OВ L 167, 12.6.1998 г., стр. 25.
2 ОВ L 224, 16.9.2006 г., стр. 9.
3 OВ C 187, 18.7.1988 г., стр. 236.
4 OВ C 158, 26.6.1989 г., стр. 383.
5 OВ C 284, 2.11.1992 г., стр. 49.
6 OВ C 17, 22.1.1996 г., стр. 196.
7 OВ C 152, 27.5.1996 г., стр. 87.
8 OВ C 20, 20.1.1997 г., стр. 386.
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– като взе предвид своята резолюция от 11 април 1997 г. относно равните 
възможности за хората с увреждания1,

– като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2003 г. относно съобщението на 
Комисията, озаглавено „Към правно обвързващ инструмент на Организацията на 
обединените нации за насърчаване и защита на правата и достойнството на хората с 
увреждания“ (COM(2003)0016)2,

– като взе предвид своята резолюция от 24 април 2009 г. относно Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за правата на лицата с увреждания и 
Факултативния протокол към нея3,

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и 
интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010—2020 г.4,

– като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно намаляването на 
неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС5,

А. като има предвид, че 80 милиона души с увреждания в Европейския съюз имат 
значителна нужда от достъпна среда, в която да не се сблъскват с предразсъдъци;

Б. като има предвид, че броят на възрастните хора нараства, което означава, че броят 
на хората с увреждания съответно ще се повиши; 

В. като има предвид, че един от основополагащите принципи на Европейския съюз е 
цялостното включване на всички негови граждани, което означава, че всички хора с 
увреждания, включително жените, трябва да разполагат със справедливи и равни 
възможности за участие в социалния и икономическия живот на общността;

Г. като има предвид, че дискриминацията може да доведе до социална изолация и 
откъсване от другите;

Д. като има предвид, че основата за всяко обединение на демократични държави е: да 
се улесни участието на всички граждани, независимо дали те са жени или мъже, в 
демократичните процеси (особено изборите), да се създаде инфраструктурата за 
това участие, ако такава липсва, и съответно да се насърчава приобщаването на 
жените с увреждания;

Е. като има предвид, че равният достъп на жените с увреждания до качествени здравни 
услуги трябва да се обезпечи, например чрез подобряване на професионалното 
обучение и ученето през целия живот на медицинския персонал във връзка с 
техните специфични потребности;

Ж. като има предвид, че изобразяването в публичната сфера на партньорските 
                                               
1 OВ C 132, 28.4.1997 г., стр. 313.
2 OВ C 76 E, 25.3.2004 г., стр. 231.
3 Приети текстове, P6_TA(2009)0334.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0453.
5 Приети текстове, P7_TA(2011)0081.
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отношения, сексуалността и майчинството през призмата на жените с увреждания 
оказва принос към усилията за преодоляване на предразсъдъците и погрешната 
информация; като има предвид, че подобно изобразяване може да се извърши по 
различни начини, по-специално чрез използване на художествени и културни 
средства и на медиите;

З. като има предвид, че жените с увреждания са в особено уязвимо положение, що се 
отнася до сексуалното насилие; като има предвид, че трябва да се предприемат 
специални мерки за справяне с това непростимо явление;

И. като има предвид, че жените с увреждания са изложени на стереотипни представи, 
свързани с техния пол, които е необходимо да се преодолеят;

Й. като има предвид, че публичните органи носят отговорността да осигурят среда за 
жените с увреждания, която да е адаптирана по начин, който им позволява 
пълноценно да упражняват своите права и да поемат своите отговорности, както и 
да вземат решения сами за себе си, на равни начала с хората, които не страдат от 
увреждания;

К. като има предвид, че жените с увреждания могат да се ползват с равни права 
единствено ако се постигне справедливост по отношение на половете и ако 
държавната администрация е толкова достъпна за жените с увреждания, колкото и 
за хората без увреждания;

Л. като има предвид, че общността на хората, които страдат от едно или повече 
увреждания, е изключително разнородна и трябва да се третира като такава;

М. като има предвид, че на жените с увреждания трябва да се предостави пълен достъп 
до образование и до пазарите на труда, с цел те да могат да участват активно в 
социалния и икономическия живот на общността в съответствие със своите 
способности и талант, които трябва да се насърчават, по-специално в сферата на 
образованието и пазара на труда;

Н. като има предвид, че жените с увреждания бяха изложени на голям риск от бедност 
още преди кризата и че тяхното приобщаване в обществото и особено на пазара на 
труда следва да бъде приоритет в рамките на обществените политики;

1. призовава да се определят цели за приобщаването на всички граждани на ЕС, 
независимо от техните евентуални физически увреждания;

2. настоятелно призовава държавите членки, които все още не са ратифицирали 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Факултативния протокол 
към нея, да я ратифицират с оглед на нейното цялостно прилагане;

3. припомня, че приобщаването и участието на жените с увреждания могат да се 
постигнат единствено ако се улесни тяхната мобилност в рамките на едно общество 
без пречки, и призовава да се положат усилия за тази цел;

4. отново подчертава, че приобщаването предполага, че на стереотипните представи се 
противодейства чрез положителни асоциации и форми на културно изразяване, по-
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специално начините на изобразяване в обществената сфера на уврежданията, тъй 
като това е именно областта, която изостава в това отношение;

5. предлага да се предприемат архитектурни и други мерки в сферата на жилищното 
настаняване, с цел да се ускори положителният преход от „проектиране за 
специални нужди“ към „цялостно и приобщаващо проектиране за всички 
граждани“;

6. изтъква, че достъпът до интернет трябва също да се осигури (напр. четливост на 
всички публични уебсайтове за хората с увреждания на зрението), и изразява 
загриженост във връзка с това, че достъпът на гражданите до правителствените 
агенции все още не е напълно обезпечен; ето защо посреща със задоволство 
предложението на Комисията за директива относно достъпността на уебсайтовете 
на органите от обществения сектор

7. подчертава, че демократичното участие е част от основните и гражданските права 
на жените с увреждания и че то трябва да се улеснява; поради това призовава 
държавите членки и всички съответни публични органи да предоставят подходящо 
адаптирани съоръжения;

8. счита, че жените с увреждания имат правото да вземат решения, във възможно най-
голяма степен, по отношение на собствения си живот, и изтъква факта, че това 
право следва също да се популяризира в специализираните заведения; подчертава, 
че индивидуалните грижи могат да бъдат средство за автономен начин на живот и 
че поради това те следва да се насърчават;

9. отбелязва, че в сектора на здравеопазването съществува необходимост от специално 
обучение по въпроса на психичните заболявания/увреждания;

10. отбелязва, че различните етапи от живота на една жена (един от които е 
бременността) предполагат специфични предизвикателства, с които тя трябва да се 
справя, и че когато една жена с увреждания е изправена пред тях, тя следва да се 
ползва със същите права и възможности, каквито се предлагат на жените без 
увреждания;;

11. подчертава, че жените с увреждания трябва да имат възможността да водят 
сексуален живот толкова свободно, колкото и лицата без увреждания, и счита, че 
жените с увреждания трябва да бъдат в състояние да живеят и постигнат своето 
желание да имат деца подобно на жените без увреждания;

12. счита, че е жизненоважно за жените с увреждания да имат пълен достъп до 
медицински грижи, които отговарят на специфичните им потребности, включително 
до гинекологични прегледи и до семейно планиране, както и до адаптирани грижи 
по време на бременност;

13. изтъква значението на изкореняването на предразсъдъците и на насърчаването на 
положителното възприемане от страна на обществото;

14. изтъква необходимостта от защита на жените с увреждания, които живеят в домове 
за медико-социални грижи и психиатрични болници, от сексуално насилие и други 
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форми на физическо малтретиране и посочва със загриженост липсата на данни за 
това тревожно явление; ето защо отправя искане към държавите членки да проучат 
доколко е разпространен този проблем, да съберат съответните данни и да 
предприемат целесъобразни мерки за неговото преодоляване;

15. ето защо предлага въвеждането на процедури за изпитване, разработени специално 
с оглед на потребностите на жените с увреждания, включително предоставянето на 
подкрепа от неправителствени организации; подчертава, че никакви пречки не 
трябва да възпрепятстват достъпа на жени с увреждания до правна помощ;

16. подчертава, че всяко съгласие за стерилизация, подписано от жена с увреждане, 
трябва да бъде прегледано от безпристрастна трета страна, натоварена със 
задължението да потвърди, че решението е взето справедливо и, при липса на 
сериозни медицински показания, без принуда;

17. призовава държавите членки да улеснят достъпа до образование и трудовия пазар за 
жени с увреждания и подчертава, че определени таланти, възгледи и опит могат 
значително да обогатят работната среда;

18. отбелязва, че жените с увреждания следва да имат достъп до мобилността в рамките 
на ЕС;

19. настоятелно призовава държавите членки да предприемат адекватни мерки, за да 
предотвратят изпадането в бедност на жените с увреждания и да гарантират, че те 
имат достъп до социални и здравни услуги;

20. призовава Комисията и държавите членки да изготвят широкомащабни кампании за 
повишаване на информираността, за да  популяризират темата за жените с 
увреждания, и подчертава важната роля, която трябва да играят в това отношение 
медиите и интернет;

21. настоятелно призовава Комисията при извършването на средносрочния преглед на 
Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. и при 
изготвянето на свързания с нея списък с действия за периода 2015—2020  г. да 
разработи съобразен в по-голяма степен с половете подход;

22. приканва държавите членки да подкрепят доброволческите инициативи в подкрепа 
на многообразието;

23. подчертава, че многообразието обогатява обществото;

24. отбелязва, че човешкото достойнство е ненакърнимо;

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
Комисията, както и на Съвета на Европа и генералния секретар на Организацията на 
обединените нации.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Жените с увреждания са не само хора, които не са в състояние да вършат определени 
неща, но преди всичко са жени, преди всичко са човешки същества. Когато говорим за 
тях, не следва да забравяме, че говорим за граждани, за жени, които не могат да бъдат 
определяни от уврежданията си и всъщност не го и искат. Всеки ден те се изправят 
пред същите предизвикателства и възможности като останалите жени; те са приятелки, 
дъщери, майки, съпруги, работнички и служителки. Те играят множество различни 
роли като всяка жена. Те са надарени с многобройни таланти и умения и обогатяват 
обществото ни, което разширява многообразието си. От изключително значение е да се 
отчита този положителен принос, да се оценява и насърчава, и да се гарантира, че 
житейските планове на тези жени са вземани предвид в еднаква степен и получават 
същата възможност за осъществяване като тези на жените без увреждания.

Точно като на посестримите им на жените с увреждания следва да бъде гарантирано 
правото да водят живот, определен от личните им решения и виждания. За да се улесни 
това, е необходимо да бъдат намалени социалните пречки и да бъде създадена 
положителна информираност относно многообразието. Жените с увреждания могат да 
участват в обществения живот, както на равнище личен живот, така и като цяло чрез 
различни (допълващи) мерки: достъп до архитектурна среда, до съдържание и до 
електронни средства, равен достъп до образование и работна среда, 
недискриминационно решаване на въпросите за женската сексуалност и майчинството.

Промените и предизвикателствата в етапите от живота на жената са от особено 
значение: детство, юношество, откриване на собствената им сексуалност, майчинство, 
менопауза и старост.

В този контекст особено внимание следва да бъде отделено на детството и 
юношеството на жените с увреждания, защото само така е възможно да бъдат 
положени основите на голяма част от положителното развитие в зряла възраст.  
Въвеждането на съвместно образование, което следва да бъде прието и улеснявано, 
води до намаляване на социалните пречки и нарастване на увереността.  Изключително 
важно е да започне дискусия в училищата по въпроса за насилието и изключването в 
езика и медиите, за да се помогне на децата и младежите да придобият справедлив и 
основан на равенството език. 

Доказано е, че рискът за жените с увреждания да станат обект на насилие е по-висок, 
отколкото при другите жени; в патриархално ориентираните общества рискът нараства 
видимо. Насилието може да се изразява по различен начин: принудителни сексуални 
актове и изнасилване, принудително настаняване в заведения за възрастни, заключване, 
намеса в личния живот, принудително предпазване от забременяване, принудителни 
аборти (това са само няколко примера).

По принцип участието на хора с увреждания и неправителствени организации в 
създаването на нова нормативна уредба следва да се превърне в стандартна процедура, 
защото това е единственият начин да се работи „с“ хората с увреждания, а не „върху 
тях“. Приобщаване означава човек да може да живее свободно в рамките на 
обществото, да дава своя принос за него; задължително да се поддържат и гарантират 
минимални стандарти в областта на гражданските права и правата на човека. Поради 
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тази причина от изключителна важност е ясното и недискриминационно определение за 
увреждане, като горещо се препоръчва употребата на определението от съответната 
Конвенция на ООН.

Следва да се заяви, че жените с увреждания се характеризират с множество фактори, 
като увреждането е само един от тях; те следва да бъда третирани като равноправни и 
напълно адекватни граждани и личности. В културната сфера и медиите се наблюдава 
точно обратното, като вземем предвид факта, че жените с увреждания рядко се 
споменават, а участието им в тези области би допринесло за премахването на 
психологическите бариери и ограничения.

Разглеждането на увреждането като липса не е точно, а води до изключващ начин на 
мислене, който следва да бъде предотвратяван. Многообразието е основата на всяко 
съвременно общество; то може и следва да бъде насърчавано.

През 2002 г. 38 % от хората с увреждане (на възраст от 16 до 34 години) са печелили 
някакъв доход (при хората без увреждания този дял е 64 %);сега, през 2013 г., все още 
няма достатъчно възможности за участието на жените с увреждания на пазара на труда. 
Изключително важно е всяка жена с увреждане, която може да работи, да осъществява 
плановете си за получаване на независимост и да е в състояние да започне собствена 
кариера.

Поради значителните дискриминационни наслоявания жените с увреждания често са в 
значително по-лошо положение от жените без увреждания. Този вид неравностойно 
третиране следва да бъде забранено, особено като се вземе предвид, че общото 
обсъждане на темата за дискриминацията е от особено значение. Дискусиите по темата 
за жените с увреждания  не могат и не следва да бъдат провеждани, без да се взема 
предвид интегрираният подход за равно третиране на половете и равенството между 
половете. Като се отчита тази връзка, последиците от многократното дискриминиране 
намаляват и се повишава информираността. По принцип специално внимание следва да 
бъде насочено към премахването на стереотипните представи и предразсъдъците, за да 
може да се разбере, че развитието на култура на различията и многообразието води до 
големи обществени преимущества.

По-специално в контекста на подкрепата за развиващите се държави потребностите и 
изискванията на хората с увреждания следва а бъдат вземани предвид, защото твърде 
често липсва дори зачитане на основните права на човека. 80 % от хората с увреждания 
живеят в развиващите се държави, което показва, че са необходими действия в тази 
насока. Жените с увреждания в развиващите се държави са изправени пред единствени 
по рода си пречки, които често водят до структурно насилие.

Проблемът със структурното насилие следва да се разглежда отделно и представлява 
важен въпрос в рамките на политиките на Европейския съюз: на европейско равнище 
на законодателна работа, въвеждаща стандарти, е възможно да се води борба със 
структурното насилие срещу жените с увреждания, като се използват инструменти с 
незадължителна сила, като обучителни курсове, инициативи за повишаване на 
информираността и общи информационни кампании, които да забраняват 
разпространението на предразсъдъците и да водят до по-дълбоко разбиране на 
житейския път на жените с увреждания.
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Изключително важно е Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания да се 
приложи своевременно, за да могат гарантираните права на хората с увреждания да 
станат реалност.

И накрая следва да се подчертае дейността на неправителствените организации по 
отношение на жените с увреждания, както и нейното значение за държавата и 
гражданското общество.

Изправени сме пред предизвикателството да приобщим активно в обществото жените с 
увреждания и да им предоставим възможност за участие при равни условия. 15 % от 
европейското население се състоят от лица с увреждания; в семейството на един от 
всеки четирима европейци има лице с увреждания. Тези данни доказват, че е важно да 
действаме в съответствие с най-високите си очаквания и да създадем благоприятна 
среда за всички граждани на Европейския съюз при наличието на равни условия.


