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Европейският парламент,

– като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз и членове 2, 9, 10, 19, 
165, 166 и 168 и член 216, параграф 2 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално 
членове 1, 3, 14, 20, 21, 26 и 35 от нея,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-
специално член 4, параграф 3 и членове 11, 24, 25 и 28 от нея 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 Европейския стълб на социалните права, и по-специално 
принцип 17 относно интеграцията на хората с увреждания, принцип 3 относно 
равните възможности и принцип 10 относно здравословната, безопасна и добре 
приспособена работна среда и защитата на личните данни,

– като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и нейните цели за 
устойчиво развитие (ЦУР), които ЕС е поел ангажимент да изпълнява,

– като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани 
действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея2,

– като взе предвид член 227, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че комисията по петиции получи петиция № 0470/2020, в която 

1 OВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35.
2 Приети текстове, P9_TA(2020)0054. 



се изразява загриженост относно правата на лицата с интелектуална 
недостатъчност и техните семейства в контекста на извънредното положение във 
връзка с COVID-19 и се призовава ЕС да гарантира, че мерките, предприети по 
време на извънредното положение във връзка с COVID-19 и след него, са 
съвместими както с Конвенцията за правата на хората с увреждания, така и с 
Хартата на основните права;

Б. като има предвид, че член 11 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, 
която е първият международен договор в областта на правата на човека, 
ратифициран от ЕС и неговите 28 държави членки, предвижда, че държавите, 
които са страни по Конвенцията, трябва да предприемат всички необходими 
мерки, за да гарантират защитата и безопасността на хората с увреждания в 
рискови ситуации и при хуманитарни кризи;

В. като има предвид, че мерките, които се предприемат от правителствата при 
извънредни обстоятелства, като например сериозни здравни кризи, хуманитарни 
кризи и природни бедствия, следва винаги да зачитат основните права на всяко 
отделно лице и не могат да дискриминират определени групи, например лицата с 
увреждания;

Г. като има предвид, че при лицата с интелектуална недостатъчност съществува по-
голяма вероятност да страдат от COVID-19 поради наличието на пречки пред 
достъпа им до превантивна информация и хигиена, зависимостта от физически 
контакт с подпомагащите ги лица, факта, че много често живеят в специализирани 
заведения и ползват услуги, предлагани в общността, и други здравни състояния, 
свързани с някои увреждания;

Д. като има предвид, че лицата с интелектуална недостатъчност са особено силно 
засегнати от строгите ограничителни мерки;

Е. като има предвид, че извънредното положение във връзка с COVID-19 и 
ограничаването на движението на гражданите разкриват устойчивата и 
продължаваща социална сегрегация и дискриминация срещу лицата с 
интелектуална недостатъчност;

Ж. като има предвид, че наличието на необобщени данни за определяне на 
въздействието на пандемията върху лицата с интелектуална недостатъчност е 
ограничено;

З. като има предвид, че се съобщава за държави членки, в които на лица с 
интелектуална недостатъчност е отказано медицинско лечение, тези лица са 
заключени в специализирани заведения и са изправени пред социална изолация 
без възможност да бъдат посещаван от членове на семейството или да се върнат 
при своите роднини, както и че са въведени дискриминационни насоки за 
разпределяне на пациентите;

И. като има предвид, че структурите за хора с интелектуална недостатъчност, 
например центрове за дневни грижи или училища, са били временно затворени и 
са възникнали извънредни ситуации, които изискват семействата сами да се 
грижат за своите роднини с интелектуална недостатъчност;



Й. като има предвид, че извънредното положение във връзка с COVID-19 показа, че 
концепцията за приобщаващо образование все още не е превърнала в реалност; 
като има предвид, че в много държави членки учащите с интелектуална 
недостатъчност не са били в състояние да продължат своето обучение по време на 
ограничаването на свободата на движение; като има предвид, че семействата не 
разполагат с подкрепа за обучението на учащи с интелектуална недостатъчност, 
по-специално по отношение на достъпни цифрови и иновативни технологии и 
приложения за дистанционно обучение;

К. като има предвид, че технологиите могат да играят решаваща роля за 
осигуряването на висококачествена подкрепа за лицата с увреждания, техните 
родители, наставници и лицата, полагащи грижи за тях;

Л. като има предвид, че се докладва за значителна липса на предпазни средства за 
лицата с увреждания, особено за лицата, които живеят в специализирани 
заведения, за лицата, които полагат грижи за тях, и за персонала в тези заведения;

М. като има предвид, че в член 4, параграф 3 от Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания се изисква от държавите, които са страни по конвенцията, да 
се консултират пряко със и да осигурят активното участие на лицата с 
увреждания, включително децата с увреждания, чрез техните представителни 
организации във всички процеси на вземане на решения, които ги засягат;

Н. като има предвид, че ЕС и държавите членки следва да се консултират със и да 
осигурят активното участие на организациите на хората с увреждания в своята 
реакция спрямо пандемията, предизвикана от COVID-19, тъй като в противен 
случай би могло да се стигне до приемането на мерки, които нарушават основните 
права на тези лица;

О. като има предвид, че Европейският омбудсман е лансирал инициатива, 
адресирана до Европейската комисия, имаща за цел да се събере информация 
относно начина, по който извънредното положение във връзка с COVID-19 е 
засегнало членовете на нейния персонал, които са с увреждания, и относно 
разумните мерки за адаптиране, предприети с цел удовлетворяване на техните 
нужди, както и да се установи дали някои от намерените и предвидените решения 
могат да се използват за насърчаване на по-лесното взаимодействие с 
администрацията на ЕС за членовете на обществото, които са с увреждания;

1. изразява дълбока загриженост относно непропорционалното въздействие на 
извънредното положение във връзка с COVID-19 върху лицата с интелектуална 
недостатъчност и лицата с други проблеми, свързани с психичното здраве, и 
техните семейства, което създава допълнителна тежест за членовете на 
семейството, които се грижат за тях, много от които са жени; подчертава, че 
хората с увреждания следва да не бъдат допълнително изолирани, когато излизат 
от етапа на ограничаване на свободата на движение, и че тези лица следва да имат 
приоритетно значение през този етап;

2. припомня, че ограничаването на свободата на движение е сериозен проблем не 
само за лицата с интелектуална недостатъчност, но и за всяко лице с психично 
заболяване, тъй като изолацията може само да влоши проблемите;



3. счита, че строгите ограничителни мерки имат особено силно отрицателно 
въздействие върху хората с увреждания и че е необходима по-голяма гъвкавост от 
страна на органите;

4. осъжда категорично всяка медицинска дискриминация срещу лица с 
интелектуална недостатъчност; припомня, че съответните мерки, приети от 
държавите членки, трябва да са в съответствие с Конвенцията за правата на 
хората с увреждания и да гарантират еднакъв и недискриминационен достъп до 
здравни грижи и социални услуги; подчертава, че лицата с интелектуална 
недостатъчност или психични заболявания заслужават същото медицинско 
лечение, както всяко друго лице, заразено с COVID-19, включително интензивни 
медицински грижи;

5. припомня, че медицинските насоки трябва да бъдат недискриминационни и да 
спазват международното право и съществуващите етични насоки относно 
грижите в случай на извънредни ситуации, здравни кризи и природни бедствия;

6. припомня, че по време на ограничаването на свободата на движение трябва да се 
осигурят услуги за подпомагане, лични асистенти, физическа достъпност и 
комуникация за лицата с интелектуална недостатъчност, като се възприемат 
новаторски методи за предоставяне на здравни грижи;

7. изиска във всяка държава членка да бъдат събирани данни относно третирането 
на лица с умствени увреждания в болници и специализирани заведения и при 
услуги, предоставяни в общността, както и относно смъртността при хората с 
увреждания, с цел да се оцени дали хората с увреждания получават адекватна 
защита, здравеопазване и подкрепа по време на извънредното положение във 
връзка с COVID-19;

8. подчертава, че ограничителните мерки засягат в голяма степен психическото 
здраве на хората с интелектуална недостатъчност и на техните роднини и че 
съответните мерки следва да бъдат адаптирани към нуждите на лицата с 
интелектуална недостатъчност, за да се гарантира тяхното благоденствие и 
независим живот;

9. подчертава, че всеки човек има право на независим живот, както и да бъде 
информиран незабавно и правилно, в достъпен формат, за пандемията и за 
мерките, които засягат него и неговото семейство; изисква всички съобщения в 
областта на общественото здраве да бъдат достъпни за хората с увреждания и да 
бъдат предоставяни на разбираем език в различни традиционни и цифрови 
формати, както и на съответните национални жестомимични езици;

10. признава, че положението по време на пандемията, предизвикана от COVID-19, е 
предупредителен сигнал по отношение на вниманието, което получават тези лица; 
признава, че трябва да се обърне внимание чрез осигуряване на стабилни служби 
за обществено здравеопазване; призовава да се обмисли възможността за 
укрепване на тези служби чрез финансиране на равнището на ЕС, когато това е 
целесъобразно и възможно; подчертава колко е важно разработването на 
подходящи здравни политики в държавите членки;

11. подчертава колко е важно да се премахнат пречките, с които се сблъскват лицата с 



интелектуална недостатъчност при достъпа до здравни услуги и хигиенни 
продукти, както и колко е важно да се обмислят разумни мерки за адаптиране, 
които позволят на тези лица да работят от разстояние;

12. подчертава, че пандемията, предизвикана от COVID-19, разкри съществени 
недостатъци в системите за подпомагане на редица рискови групи в обществото; 
подчертава, че инвестирането в постепенния преход от грижи в специализирани 
заведения към услуги в общността за хората с интелектуална недостатъчност 
следва да бъде приоритет; подчертава, че инвестиционните фондове следва да 
подкрепят предоставянето на персонализирани услуги за подпомагане, тъй като 
много от доставчиците на тези услуги са се сблъскали със сериозни проблеми по 
време на пандемията и са изложени на риск да бъдат затворени за неопределено 
време;

13. призовава Комисията да предприеме допълнителни мерки за мобилизиране на 
съществени инвестиции и ресурси, за да се гарантира непрекъснатост на грижите 
и услугите за подпомагане, в съответствие с принципите на Конвенцията за 
правата на хората с увреждания и с Европейския стълб на социалните права;

14. призовава Комисията и държавите членки да гарантират общи протоколи за 
евентуални бъдещи рискови ситуации или хуманитарни кризи и природни 
бедствия, въз основа на поуките, извлечени от извънредното положение във 
връзка с COVID-19, включително предоставянето на необходимото предпазно 
оборудване, информационни материали и обучение за специалистите в областта 
на здравеопазването и социалните грижи и за регулаторните органи, като винаги 
се вземат предвид специфичните потребности и обстоятелства на хората с 
увреждания;

15. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да се консултират със и 
осигурят участието на лицата с увреждания и на техните представителни 
организации от самото начало, когато приемат мерки като отговор на бъдеща 
криза;

16. приканва Комисията и държавите членки да следят дали здравните и социалните 
услуги са устойчиви и дали могат да се адаптират към новите форми на 
предоставяне на услуги; призовава за насърчаване на истинското социално 
приобщаване при разпределянето на финансирането от ЕС за тези услуги, като се 
обърне внимание на услугите, при които се предлага живот в рамките на общност, 
а не настаняване в специализирани заведения; подчертава колко е важно да се 
гарантира, че няма финансови пречки пред достъпа до здравни грижи;

17. призовава Комисията да представи всеобхватна, амбициозна и дългосрочна 
европейска стратегия за хората с увреждания за периода след 2020 г., която 
включва поуките, извлечени от извънредното положение във връзка с COVID-19;

18. подчертава необходимостта да се следват принципите на универсалния дизайн, 
като се вземат предвид възможностите, които предлагат цифровите и 
иновативните технологии и приложения, когато се разработват ресурси, достъпни 
за учащи с интелектуална недостатъчност, и да се предлагат дейности за обучение 
от разстояние;



19. припомня на Комисията неизползвания потенциал на цифровите технологии и 
приложения за насърчаване на независимия живот на хората с увреждания; 
призовава за по-добро използване на тези технологии и приложения при 
евентуални бъдещи рискови ситуации или хуманитарни кризи и природни 
бедствия; подчертава колко са важни наличието на ресурси с отворен лиценз 
онлайн и повишаването на квалификацията на учителите във връзка с 
използването на информационни и комуникационни технологии;

20. призовава държавите членки да предоставят психологическа подкрепа на лицата с 
интелектуална недостатъчност с цел смекчаване на въздействието на 
ограничителните мерки;

21. призовава държавите членки да гарантират правна защита за лицата с 
интелектуална недостатъчност, като обърнат специално внимание на 
проактивното установяване на случаи, в които лица с интелектуална 
недостатъчност, които нямат правоспособност, нямат достъп или не разполагат с 
достатъчен достъп до своя законен настойник, за да бъдат гарантирани правата на 
тези лица;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Европейската комисия, както и на правителствата и парламентите на държавите 
членки.


