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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1003/2011, внесена от Francesco Previte, с италианско гражданство, 
относно въвеждането на общи европейски закони относно уврежданията

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за приемането на закони на Общността, които 
защитават лицата, засегнати от умствени увреждания, с цел да се облекчат социалните 
затруднения и да се предотврати злоупотреба и лошо отношение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

От 22 януари 2011 г. ЕС е обвързан от задълженията по Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания (Конвенцията на ООН) в рамките на своята 
компетентност, определена в Договорите на ЕС. Конвенцията на ООН изисква 
държавите членки, които са страни по нея, да защитават и гарантират всички права на 
човека и основни свободи на лицата с увреждания. Съгласно Конвенцията на ООН към 
хората с увреждания се отнасят лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и 
сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да 
възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с 
останалите. 

В светлината на посоченото по-горе и доколкото психическите заболявания са 
признати за увреждане, хората с психични здравословни проблеми се ползват от 
закрила съгласно Конвенцията на ООН, а следователно и съгласно правната рамка на 



PE485.999v01-00 2/3 CM\896443BG.doc

BG

ЕС, но само в границите на компетентността на ЕС.

Законодателството на ЕС предвижда и защита срещу дискриминация на основание 
увреждане по отношение на заетостта, професията и професионалното обучение1. 

Въпреки че Комисията изпълнява определени политики и действия за подобряване на 
положението на хората с увреждания на европейско равнище, основната компетентност 
в много области, пряко свързани с ежедневния живот на лицата с увреждания, 
принадлежи на националните органи на централно и местно ниво на управление. 

По-специално, организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински 
грижи е задача преди всичко на държавите членки. Политиките на ЕС спомагат за 
опазване и подкрепа на психичното здраве, повишаване на осведомеността относно 
свързаните с това въпроси и създават паневропейска рамка за сътрудничество и 
споделяне на добри практики между правителствата и съответните сектори, както и за 
свързване на политиките, практиката и изследванията.

В Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.2 Комисията 
признава, че все още съществуват множество пречки, които възпрепятстват хората с 
увреждания да упражняват в пълна степен основните си права, включително правото на 
достъп до здравни услуги и стандартни медицински лечения, което може да доведе до
несвързани с техните увреждания неравенства по отношение на здравето. 

Поради това Стратегията поема ангажимента да подпомага държавите членки за 
предоставянето на достъпни, недискриминационни здравни услуги и здравна 
материална база; за предоставянето на подходящи рехабилитационни услуги; за 
насърчаване на свързаните с психическото здраве услуги и изграждането на услуги за 
ранна намеса и оценка на потребностите. Списъкът с действия за 2010—2015 г., 
описани в приложението3 към Стратегията, включва насърчаването на съвременни 
услуги, свързани с психическото здраве и здравна материална база за дългосрочна 
грижа чрез действащия Европейски пакт за психично здраве и благоденствие4.

Също така предоставянето на статут на лице с увреждане и управлението на свързаните 
с това обезщетения е въпрос от компетентността на националните, регионални или 
местни органи на отделните държави членки. Координацията на системите за социално 
осигуряване и прехвърляемостта на обезщетенията, свързани с увреждане, са уредени с 
регламент5. Прехвърляемите обезщетения не включват т.нар. „независещи от вноски 
обезщетения“, които се предоставят от отговорните национални, регионални или 
местни органи по тяхна собствена преценка. Съществуващата правна рамка на ЕС не 

                                               
1 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16).
2 „Подновен ангажимент за Европа без бариери“, COM(2010)0636 окончателен, стр. 8—9.
3 SEC (2010) 1324.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf.
5 Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация 
на системите за социално осигуряване.



CM\896443BG.doc 3/3 PE485.999v01-00

BG

изисква признаването на документи за инвалидност, издадени от друга държава членка 
или от друг регионален или местен орган. 

Заключения

Комисията счита засегнатите въпроси, и по-конкретно организацията и предоставянето 
на здравни услуги за хората с умствени увреждания, за преки правомощия на 
съответния орган на всяка държава членка. 


