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Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1086/2011, внесена от Nicola Caputi, с италианско гражданство, 
относно архитектурните препятствия и хората с увреждания в община 
Bernalda (Италия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва трудностите в ежедневието на лицата с увреждания, 
причинени от различни архитектурни препятствия в община Bernalda и по-специално в 
обществените служби. Такива препятствия затрудняват лицата с увреждания да водят 
независим живот.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Наличието на достъпност е предпоставка за участие в обществения и икономическия 
живот и затова е ключова област на действие за ЕС в неговата политика за хората с 
увреждания. По определение „достъпност“ означава хората с увреждания да имат 
равноправен достъп до физическата среда, транспорта, информационните и 
комуникационни технологии и системи (ИКТ), както и до други удобства и услуги. 

Все още съществуват значителни препятствия във всички области на ежедневието. Така 
например средно в ЕС-27 само 5 % от публичните уебсайтове напълно съответстват на 
стандартите за достъпност на уебсайтовете, въпреки че броят на отчасти достъпните 
уебсайтове е по-голям. Както се посочва в Европейската стратегия за хората с 
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увреждания за периода 2010-2020 г.1, Комисията използва набор от инструменти — от 
законодателство до стандартизация, през финансиране на научни изследвания, за да 
оптимизира достъпността на застроената среда, транспорта, информационните и 
комуникационните, включително и новите, технологии. 

Комисията също така обяви намерението си до края на 2012 г. да предложи европейски 
правен акт относно достъпността. Целта е да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар за достъпни продукти и услуги, включително мерки за ускоряване на 
процедурите за възлагане на обществени поръчки, като същевременно се поощрява 
изграждането на пазар за помощни технологии в целия ЕС. Действията на равнище на 
ЕС в тази област подпомагат и допълват дейностите на национално равнище. Като част 
от подготвителния процес беше проведено допитване до обществеността в периода от 
13 декември 2011 г. до 29 февруари 2012 г., за да се съберат мненията на всички 
заинтересовани страни, в частност на предприятията, лицата с увреждания, 
доставчиците на услуги и публичните органи. Резултатите от допитването ще бъдат 
анализирани и придружени от оценка на социално-икономическите въздействия на 
евентуалните мерки.

От 22 януари 2011 г. ЕС е обвързан с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания (Конвенцията на ООН) в рамките на своите пълномощия. 
Въпреки това в повечето членове на конвенцията основните пълномощия са отредени 
на държавите –– членки на ЕС. Конкретни задължения, свързани с достъпността, са 
посочени в член 9: конвенцията изисква държавите –– страни по нея, да предприемат 
подходящи мерки за осигуряване за хората с увреждания на достъп, на равноправна 
основа с всички останали, до физическата среда на живеене, до транспорта, 
информацията и комуникациите, включително до информационните и комуникационни 
системи и технологии и до всички останали удобства и услуги, отворени и достъпни за 
широката публика, както в градските, така и в селските райони. 

Въпреки че Комисията изпълнява определени политики и действия на европейско 
равнище за подобряване на положението на хората с увреждания2, редица важни 
области от ежедневието на хората с увреждания остават в правомощията на 
съответните органи на национално или местно равнище на управление. Такъв е случаят 
например при предоставянето на обществени услуги, свързаната с тях материална база 
и нейното ниво на достъпност. 

Като пълноправна страна по конвенцията Италия е обвързана със задължението за 
подобряване на достъпността и ще трябва да докладва пред Комитета на ООН за 
правата на хората с увреждания относно предприетите мерки за постигане на 
съответствие с конвенцията и за осъществения напредък при осигуряване на пълно 
упражняване на заложените в нея права.

Законодателството на ЕС предвижда и защита срещу дискриминация на основа на 
увреждане по отношение на заетостта, професията и професионалното обучение3. 

                                               
1 „Подновен ангажимент за Европа без бариери“, COM(2010)0636 окончателен. 
2  Вж. списъка с действия за 2010—2015 г., описани в приложението към стратегията, SEC(2010)1324.
3 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно 
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Комисията е предложила да се разшири защитата срещу дискриминация, основана на 
увреждане, извън сферата на заетостта и в други области, включително и по отношение 
на достъпа до стоки и услуги, които са на разположение на обществеността, в това 
число жилищно настаняване и транспорт, социална защита, здравеопазване и 
образование1. Този проект за директива съдържа също задължения за осигуряване на 
достъпност и подходящи условия за настаняване на лица с увреждания, освен в 
случаите, когато тези задължения биха наложили несъразмерна тежест. Предложението 
е в процес на обсъждане в Съвета, като е необходимо единодушно съгласие за 
приемането му. 

Заключения
Комисията счита, че поставените въпроси, а именно достъпността до обществени 
удобства и услуги е в преките пълномощия на съответните национални и местни органи 
във всяка държава членка. Въз основа на предоставената информация Комисията може 
единствено да определи правната рамка в допълнение към своите текущи политически 
инициативи, но понастоящем няма основание за предприемане на други преки 
действия.

                                                                                                                                                  
третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 02.12.2000 г.).

1 Предложение на Комисията COM(2008)0426 окончателен за директива за прилагане на принципа на 
равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация, в области извън сферата на заетостта.


