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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. обръща внимание на факта, че засегнати граждани редовно се обръщат към 
комисията по петиции във връзка с пропуски в прилагането на съществуващия 
принцип на равно третиране на хората с увреждания;

2. посочва, че през 2007 г. в Комисията е внесена петиция, подкрепена от 1 364 984 
подписа, с искане за предоставяне на широка защита на хората с увреждания чрез 
всички политики на Европейския съюз, както и че до момента Комисията не е 
обърнала надлежно внимание на тази справедлива инициатива;

3. подчертава факта, че приобщаването на лицата с увреждания е изключително важно 
за постигането на целите на Европейската стратегия за хората с увреждания за 
периода 2010–2020 г.;

4. призовава да бъде дадено определение на понятието „увреждане“, което да служи 
като отправна точка за държавите-членки;

5. посочва, че вносителите на петиции се сблъскват с много бариери пред нормалното 
ползване на услугите на образователната система и достъпа до застраховане и 
обръща внимание на липсата на съоръжения на обществения транспорт и липсата на 
хармонизация в рамките на ЕС на методиките, използвани за определяне на 
степента на увреждането, което често може да доведе до социално изключване;

6. призовава видовете увреждания да бъдат класифицирани според своята тежест, така 
че да могат да бъдат намерени подходящи решения през периода на обучение и 
професионалния живот;

7. обръща внимание на големия брой петиции, отнасящи се до лица, страдащи от 
множествена склероза и, в по-общ план, от инвалидизиращи дегенеративни 
заболявания; призовава Комисията да формулира съответна стратегия, 
предвиждаща специфични дейности в сферата на научните изследвания, 
превенцията, подпомагането и грижите;

8. подчертава, че е важно да се приложат мерки и стратегии, свързани с уврежданията, 
на достъпни цени както на национално равнище, така и на равнище ЕС, при пълно 
зачитане на правата на гражданите и пребиваващите в Съюза, както е предвидено в 
член 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно интеграцията 
на лицата с увреждания;

9. подчертава необходимостта от всеобхватни антидискриминационни закони и 
спешната необходимост от възобновяване на процеса на приемане в Парламента на 
директивата срещу всички форми на дискриминация; подчертава, че е важно да 
бъдат проведени кампании за повишаване на осведомеността относно риска от 
дискриминация срещу лицата с увреждания във всички сфери на живота, и по-



PE462.744v03-00 4/6 AD\868308BG.doc

BG

специално в работната среда;

10. препоръчва държавите-членки да развиват защитени предприятия, главно чрез 
данъчни и социални облекчения, и да бъдат въведени трудови договори, които да 
бъдат съобразени с положението на хората с увреждания;

11. подчертава необходимостта от промяна на общото схващане за хората с увреждания 
в рамките на обществото с цел насърчаване на социалното приобщаване;

12. изтъква, че обществените органи имат задължение да установяват и отстраняват 
пречки и бариери, ограничаващи достъпа на лицата с увреждания до съоръжения и 
услуги, достъпни за обществеността като цяло, включително до транспорт, 
обществени институции и места, обществено образование и информация, с помощта 
на подходяща за вида на конкретното увреждане комуникация и без забавяне и 
допълнителни разходи;

13. подчертава необходимостта от подобряване на съответствието на публичните 
уебсайтове със стандартите за достъпност на уебсайтовете и от насърчаване на 
такова съответствие и при частните уебсайтове, както и необходимостта от 
осигуряване на повече субтитрирани телевизионни програми и програми със 
звукова дескрипция;

14. подчертава, че е важно проблемите, свързани с мобилността в рамките на ЕС, да 
бъдат преодолени, като се улесни и популяризира използването на европейски 
талон за паркиране за хора с увреждания и като се предприемат необходимите 
мерки за въвеждането на обща европейска лична карта за хората с увреждания;

15. подчертава значението на това, на хората с увреждания да се дава възможност да 
упражняват професионална дейност, без да се забравят и лицата, на които може да 
се налага временно да преустановят трудовата си заетост за определени периоди, 
поради характера на тяхното заболяване или болест, и подчертава значението на 
гъвкавата сигурност и ученето през целия живот;

16. препоръчва държавите-членки да създадат специални места за контакт, където 
хората с увреждания и техните семейства да могат да получават информацията и 
административната консултация, от които се нуждаят;

17. заявява, че е необходимо децата с увреждания да бъдат интегрирани по подходящ 
начин в общата образователна система и да им бъде оказвана индивидуална помощ 
с оглед на най-добра защита на интересите на детето; подкрепя евентуални 
инициативи за образование и обучение на деца с увреждания в рамките на 
инициативата „Младежта в действие“, както и съгласно бъдещата европейска 
програма за младежта след 2013 г.;

18. счита, че участието на лица с увреждания в програмата „Учене през целия живот“ 
следва да бъде улеснявано и подпомагано;

19. подчертава, че е необходимо хората с увреждания да имат достъп до ефективни 
системи на социална защита и програми за намаляване на бедността, за да избегнат 
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социалното изключване и изолация;

20. подчертава, че може да са необходими структурни реформи по отношение на 
обезщетенията при инвалидност и системите за пенсионно осигуряване при 
инвалидност, с цел насърчаване на социалното приобщаване и предотвратяване на 
бедността, която често утежнява живота на хората с увреждания и на техните 
семейства;

21. подчертава, че е необходимо да се гарантира равен достъп на хората с увреждания 
до здравеопазване и рехабилитационни услуги, приспособени към техните 
специфични потребности.
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