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Относно: Европейските училища

През 2015 г. Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания изрази загрижеността си, 
че Европейските училища не правят необходимите адаптации за децата с увреждания, за да 
им се даде възможност да се ползват от приобщаващо образование, и че това е несъвместимо 
с клаузата за неотхвърляне1. Омбудсманът на ЕС също повдигна този въпрос на 26 януари 
2016 г2.

В съвместен доклад3 на Европейския форум на хората с увреждания и на „Хюман райтс уоч“ 
(Human Rights Watch) беше отбелязано, че институциите на ЕС предоставят на своите 
служители съфинансиране за записването на деца с увреждания в частни училища. В случая 
на Комисията това съфинансиране е увеличено от 80% на 100%, вместо да се инвестира в 
приобщаването на деца с увреждания в Европейските училища.

1. Каква е настоящата политика на системата на Европейските училища по отношение на 
образованието на децата с увреждания и каква е нейната основа?

2. Какъв е годишният бюджет, изразходван от Комисията, за подпомагане на обучението на 
деца с увреждания в рамките на системата на Европейските училища в сравнение с 
годишния бюджет, изразходван за такси, плащани за деца с увреждания, които не са 
приети или е трябвало да напуснат Европейските училища, за да учат в частни училища?

1 Параграфи 84 и 85, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2f
CO%2f1&Lang=en

2 https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/48406
3 https://www.hrw.org/report/2018/12/04/sink-or-swim/barriers-children-disabilities-european-school-system


