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0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 
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Европейският парламент,

– като взе предвид получените и посочени в заглавието на настоящата резолюция 
петиции по въпроси, свързани с уврежданията, и предходните разисквания на 
комисията по петиции по тези петиции,

– като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид членове 19 и 48, член 67, параграф 4 и членове 153, 165, 168 и 
174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), и 
по-специално членове 3, 21, 24, 26, 34, 35, 41 и 47 от нея,

– като взе предвид Европейския стълб на социалните права, и по-конкретно 
принципи 1, 3, 10 и 17 от него,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) 
и нейното влизане в сила на 21 януари 2011 г. 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 общите коментари относно Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания като авторитетни насоки за нейното прилагане,

– като взе предвид Кодекса на поведение между Съвета, държавите членки и 

1 OВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35.



Комисията, определящ вътрешните договорености за прилагането от страна на 
Европейския съюз и за представителството му във връзка с Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания1,

– като взе предвид заключителните бележки на Комитета на ООН за правата на 
хората с увреждания от 2 октомври 2015 г. относно първоначалния доклад на 
Европейския съюз,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

– като взе предвид стратегическото проучване на Европейския омбудсман относно 
начина, по който Европейската комисия гарантира, че хората с увреждания имат 
достъп до нейните уебсайтове,

– като взе предвид мярката на Съвета за създаване на преразгледана рамка на 
равнище ЕС в съответствие с изискванията на член 33, параграф 2 от Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания,

– като взе предвид стратегическото проучване на Европейския омбудсман относно 
начина, по който Европейската комисия упражнява мониторинг на средствата на 
ЕС, използвани за насърчаване на правото на хората с увреждания и възрастните 
хора на независим живот,

– като взе предвид доклада относно основните права за 2020 г. на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 11 декември 2019 г., озаглавено „Изготвянето на програма на ЕС за правата на 
хората с увреждания за периода 2020 – 2030 г.“,

– като взе предвид сравнителните данни на Европейския институт за равенство 
между половете относно равенството между половете през 2020 г.,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, 
използващи железопътен транспорт2,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги3,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните 
приложения на организациите от обществения сектор4,

– като взе предвид Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за 

1 ОВ С 340, 15.12.2010 г., стр. 11.
2 ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14.
3 ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 70.
4 ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1.



електронни съобщения1,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 юни 2019 г. относно равновесието между професионалния и личния 
живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 
2010/18/ЕС на Съвета2,

– като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2021 г., озаглавено „Съюз 
на равенство: Стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021 – 
2030 г.“ (COM(2021)0101),

– като взе предвид предложението на Комисията за директива на Съвета за 
прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна 
принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация 
(COM(2008)0426, „Директивата за борба с дискриминацията“) и позицията на 
Парламента от 2 април 2009 г. относно посоченото предложение4,

– като взе предвид Препоръката на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за 
паркиране за хора с увреждания5,

– като взе предвид Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета от 14 юни 2021 г. за 
създаване на Европейска гаранция за децата6,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 27 ноември 
2020 г., озаглавен „Оценяването на Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010 – 2020 г.“ (SWD(2020)0291),

– 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 нея7,

– като взе предвид своята резолюция от 18 юни 2020 г. относно Европейската 
стратегия за хората с увреждания след 2020 г.8,

– като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2020 г. относно правата на лицата с 
интелектуална недостатъчност и техните семейства в контекста на извънредното 
положение във връзка с COVID-199,

– като взе предвид своята резолюция от 29 април 2021 г. относно Европейската 

1 ОВ L 321, 17.12.2018 г., стр. 36.
2 ОВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 79.
3 OВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
4 ОВ C 137 E, 27.5.2010 г., стр. 68.
5 ОВ L 167, 12.6.1998 г., стр. 25.
6 ОВ L 223, 22.6.2021 г., стр. 14.
7 OВ C 316, 6.8.2021 г., стр. 2.
8 OВ C 362, 8.9.2021 г., стр. 8.
9 OВ C 371, 15.9.2021 г., стр. 6.



гаранция за децата1 ,

– като взе предвид своята резолюция от 10 март 2021 г. относно прилагането на 
Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за 
правата на хората с увреждания2 ,

– като взе предвид своята резолюция от 29 ноември 2018 г. относно положението на 
жените с увреждания3 ,

– като взе предвид своето проучване от 3 ноември 2016 г., озаглавено 
„Европейските структурни и инвестиционни фондове и хората с увреждания в 
Европейския съюз“,

– като взе предвид своето проучване от 15 септември 2017 г., озаглавено 
„Приобщаващо образование за учащи се с увреждания’,

– като взе предвид своето проучване от 9 октомври 2015 г., озаглавено „Защитната 
роля на комисията по петиции в контекста на прилагането на Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания“, и актуализациите му от 2016 г., 2017 г. 
и 2018 г.,

– като взе предвид своя задълбочен анализ от 15 август 2016 г., озаглавен 
„Европейският акт за достъпност“,

– като взе предвид своето проучване от 8 май 2018 г., озаглавено „Транспорт и 
туризъм за лица с увреждания и лица с намалена подвижност“,

– като взе предвид своето проучване от 15 юли 2020 г., озаглавено „Европейската 
стратегия за хората с увреждания за периода след 2020 г.“,

– като взе предвид член 54 и член 227, параграф 3, от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

– като взе предвид писмото от комисията по правата на жените и равенството между 
половете,

– като взе предвид доклада на комисията по петиции (A9-0261/2021),

А. като има предвид, че приблизително 1% от всички петиции, получавани всяка 
година от комисията по петиции, се отнасят до различни въпроси, свързани с 
уврежданията;

Б. като има предвид, че в ЕС има около 87 милиона хора с увреждания4;

1  Приети текстове, P9_TA(2021)0161.
2  Приети текстове, P9_TA(2021)0075.
3  ОВ C 363, 28.10.2020 г., стр. 164.
4 Уводни бележки от 3 март 2021 г. на члена на Комисията Дали относно 

Стратегията за правата на хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г.



В. като има предвид, че 37% от населението на ЕС на възраст 15 и повече години 
имат (умерени или тежки) физически или сетивни ограничения1;

Г. като има предвид, че петициите по въпроси, свързани с уврежданията, разкриват 
трудностите, с които се сблъскват хората с увреждания, и факта, че те са 
изправени пред дискриминация и пречки във всекидневието и че те не се ползват 
от основните свободи и права, определени в КПХУ, като например достъп до 
обществен транспорт и застроена среда, използване на жестомимични езици, 
финансиране и равен достъп до образование и професионално обучение;

Д. като има предвид, че е общопризнато, че хората с увреждания продължават да се 
сблъскват в ежедневието си с множество пречки и с дискриминация, което им 
пречи да се ползват от основните свободи и права, определени в приложимите 
законодателни уредби на ЕС и ООН; като има предвид, че тези права и свободи 
включват взаимно признаване между държавите членки на статута на хората с 
увреждания (липсата на което възпрепятства свободата на движение на хората с 
увреждания в рамките на ЕС), достъп до обществен транспорт, физическа, 
сетивна и когнитивна достъпност на архитектурната среда, стоките, услугите и 
програмите, използване на жестомимични езици и всички други средства и видове 
достъпна комуникация и предоставяне на информация, финансиране на 
образованието и професионалното обучение и равен достъп до тях, достъп до 
пазара на труда, достъп до асистентска подкрепа и приобщаване към общността, 
както и равни възможности и равно третиране в сферата на заетостта и 
професиите;

Е. като има предвид, че всички хора с увреждания имат равни права на равна основа 
с всички останали във всички сфери на живота и имат право на неотменимо 
достойнство, равно третиране, независим живот, автономност и пълноценно 
участие в обществото, както и да очакват техният принос за социалния, 
политическия и икономическия напредък на ЕС да бъде зачитан и ценен;

Ж. като има предвид, че информацията, произтичаща от петиции, внесени в 
Парламента от хора с увреждания или по въпроси, свързани с уврежданията, може 
да послужи като източник на информация относно пропуски в прилагането на 
КПХУ както на национално равнище, така и на равнище ЕС, и може да спомогне 
за изготвянето на законодателство във всички области на политиката;

З. като има предвид, че комисията по петиции играе „защитна роля“, за да гарантира 
спазването от страна на ЕС на КПХУ в рамките на изготвянето на политиките и 
законодателните действия на равнището на ЕС; като има предвид, че от 
комисията по петиции беше поискано да изготви рамката на ЕС, заедно с 
Европейския омбудсман, Агенцията на Европейския съюз за основните права и 
Европейския форум на хората с увреждания, която беше приета от Съвета на 
неговото 3513-о заседание, проведено на 16 януари 2017 г.;

И. като има предвид, че комисията по заетост и социални въпроси подчерта 
значението на петициите, свързани с правата на хората с увреждания, с оглед на 
ролята и отговорностите на Европейския парламент, установени в рамката на ЕС 

1 Евростат, „Статистически данни за функционалните ограничения и ограниченията 
на възможностите за действие“, данни, извлечени през декември 2020 г.



за наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания;

Й. като има предвид, че вследствие на своята роля комисията по петиции има 
специално задължение да защитава правата на хората с увреждания в ЕС, като 
упражняването на техните основни свободи и права се гарантира от 
законодателството на ЕС и КПХУ; като има предвид, че наличната информация 
относно тези права е недостатъчна и не е достатъчно достъпна;

К. като има предвид, че комисията по заетост и социални въпроси високо цени 
ключовата роля на комисията по петиции като мост между хората в ЕС, 
Парламента и другите институции на ЕС и важен инструмент за ангажирането на 
гражданите с демокрацията на участието; като има предвид, че правото на 
подаване на петиция до Парламента е едно от основните права на всички лица и 
организации, установени в ЕС, и че петициите са незаменим пряк източник на 
фактическа информация;

Л. като има предвид, че правото на подаване на петиция и процесът на внасяне и 
разглеждане на петициите следва да бъдат по-видими и достъпни за всички лица и 
организации в ЕС, включително за хората с увреждания; като има предвид, че 
комисията по петиции следва да осигури наличието на по-добра видимост и 
достатъчно информация в това отношение чрез целенасочени информационни 
кампании и кампании за повишаване на осведомеността със специален акцент 
върху уязвимите групи, включително хората с увреждания; като има предвид, че 
Парламентът все още не е разработил индекс за ефективността на своята система 
за петиции, нито е събрал статистически данни за разглеждането на петициите;

М. като има предвид, че КПХУ е първият международен договор за правата на 
човека, ратифициран от ЕС и от всички негови държави членки;

Н. като има предвид, че Факултативният протокол към КПХУ не е ратифициран от 
ЕС и пет държави членки;

О. като има предвид, че Съюз на равенство за всички и във всичките му измерения е 
един от приоритетите в политическите насоки на настоящата Комисия;

П. като има предвид, че в петициите многократно се подчертават ограниченията по 
отношение на достъпа до образование за хората с увреждания, които водят до по-
слабо участие в образователни дейности от средното за населението и вследствие 
на това – до риск от социално и икономическо изключване; като има предвид, че 
един от четирима души с увреждания напуска преждевременно образователната 
система1;

Р. като има предвид, че създаването на ролята на члена на Комисията, отговарящ за 
равенството, изигра важна роля за създаването на новата Стратегия за правата на 
хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г. (Европейска стратегия за хората с 
увреждания за периода 2021 – 2030 г.);

С. като има предвид, че в своите резолюции Парламентът многократно е призовавал 

1 Евростат, „Archive: Disability statistics - access to education and training (Архив: 
Статистика за хората с увреждания – достъп до образование и обучение)“, посетен 
на 29 юли 2021 г.



държавите членки да прилагат подходящите политики, за да гарантират, че хората 
с увреждания могат да се ползват в пълна степен от своите социални, политически 
и икономически права;

Т. като има предвид, че държавите членки носят отговорността да гарантират, че 
всички в ЕС имат право на ефективни правни средства за защита пред независим 
и безпристрастен съд, предварително създаден със закон, както и че всеки има 
възможност да бъде съветван, защитаван и представляван;

У. като има предвид, че 24 държави членки са докладвали изчерпателно за 
напредъка, постигнат при прилагането на КПХУ, като достъпността е един от 
основните принципи на Конвенцията, след запитвания, изпратени до постоянните 
представителства на всички държави членки от комисията по петиции във връзка 
с петиция 0535/2017;

Ф. като има предвид, че предложението за Директива за борба с дискриминацията, 
което би осигурило по-голяма защита срещу всякакъв вид дискриминация чрез 
хоризонтален подход, все още остава блокирано в Съвета, и като има предвид, че 
това е така вече повече от десетилетие;

Х. като има предвид, че достъпността е предварително условие за упражняване на 
всички останали права, предвидени в КПХУ, на равна основа с другите; като има 
предвид, че Комисията предложи няколко действия за наблюдение на прилагането 
на действащото законодателство относно достъпността, както и нови мерки за 
създаване на ЕС без бариери;

Ц. като има предвид, че инициативи на равнището на ЕС като наградата „Достъпен 
град“ насърчават приспособяването на общественото пространство към нуждите 
на възрастните хора и на хората с увреждания; като има предвид, че конкурсът 
възнаграждава градовете, които поемат ангажименти на равнище вземане на 
политически решения да бъдат приобщаващи за хората с увреждания и да зачитат 
техните права, да отговарят на потребностите на хората с увреждания и да водят 
социален диалог с организациите на хората с увреждания и възрастните хора; като 
има предвид, че приспособяването на обществените пространства не само ще 
спомогне за борбата със социалното изключване, но също така ще допринесе за 
икономическия растеж;

Ч. като има предвид, че няколко петиции илюстрират проблемите със и 
необходимостта от подобряване на достъпа на хората с увреждания до 
застроената среда, транспорта, информационни и комуникационни технологии и 
системи (ИКТ) и други съоръжения и услуги, предоставяни на обществеността;

Ш. като има предвид, че е абсолютно необходимо уебсайтовете на европейските 
институции да имат необходимите технически спецификации, за да бъдат 
достъпни за хората с увреждания, така че хората с увреждания да могат да 
получават точна и пряка информация по всички въпроси, които ги засягат като 
граждани, с цел увеличаване на достъпността на документи, видеоклипове и 
уебсайтове и насърчаване на алтернативни средства за комуникация;

Щ. като има предвид, че в Парламента беше създадена междуведомствена работна 
група относно жестомимичния език с цел прилагане на мерки за изпълнение на 



искането, съдържащо се в петиция 1056/2016, за да се създаде възможност за 
внасяне на петиции на националните жестомимични езици, използвани в 
Европейския съюз;

АА. като има предвид, че мерките, предприети от правителствата по време на 
извънредната тежка здравна криза, причинена от пандемията от COVID-19, следва 
винаги да зачитат основните права и свободи на физическите лица и не следва да 
дискриминират гражданите с увреждания;

АБ. като има предвид, че няколко петиции доказват, че пандемията от COVID-19 е 
утежнила положението на хората с увреждания, включително нарушения на най-
основните човешки права на хората с увреждания, като например достъпа до 
здравно обслужване и до защитните мерки срещу разпространението на болестта, 
както и до образованието;

АВ. като има предвид, че Парламентът трябва да гарантира, че мерките, свързани с 
COVID-19, са в съответствие с Хартата и Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания;

АГ. като има предвид, че поради трудната ситуация по време на кризата с COVID-19 
институциите за хората с увреждания и възрастните хора, като например дневни 
центрове или училища, бяха временно целево затворени; като има предвид, че в 
тази извънредна ситуация грижите за лицата с умствени увреждания са паднали 
върху членовете на техните семейства; като има предвид, че хората с увреждания, 
живеещи в институции, останали отворени, бяха силно засегнати по време на 
пандемията поради зависимостта си от физически контакт с лицата, полагащи 
грижи, и помощния персонал, липсата на персонал, липсата на лични предпазни 
средства и дезинфекционни продукти и, вследствие на това, високия процент на 
заболявания и увеличения брой смъртни случаи;

АД. като има предвид, че мерките за изолация имат особено отрицателно въздействие 
върху хората с увреждания;

АЕ. като има предвид, че в петициите многократно се подчертава фактът, че 
възможностите за заетост на хората с увреждания са ограничени; като има 
предвид, че средната разлика между равнището на заетост на хората със и без 
увреждания в ЕС е 25%1;

АЖ. като има предвид, че равнищата на работна и професионална заетост на хората с 
увреждания са ниски, като възлизат на 50,6%, в сравнение със 74,8% за хората без 
увреждания; като има предвид освен това, че пандемията и социалната и 
икономическата криза увеличиха неравенствата между хората с увреждания и 
хората без увреждания;

АЗ. като има предвид, че работата в сегрегирани институции не улеснява 
интеграцията на хората с увреждания на отворения пазар на труда;

1 Приложения от 17 декември 2019 г. към предложението за съвместен доклад за 
заетостта от Комисията и Съвета, придружаващо Съобщението на Комисията 
относно годишната стратегия за устойчив растеж за 2020 година 
(COM(2019)0653), стр. 89.



АИ. като има предвид, че сред анкетираните граждани на ЕС близо един от всеки 
четирима съобщава, че изпитва някаква степен на функционални ограничения, 
дължащи се на здравословното му състояние1;

АЙ. като има предвид, че социалната закрила и трудовите права, използването на 
средства от европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие 
със законодателството на ЕС и Конвенцията за правата на хората с увреждания, 
както и други въпроси от компетентността на комисията по заетост и социални 
въпроси, са сред най-често срещаните въпроси, свързани с равенството на хората 
с увреждания, които се повдигат в получените от Парламента петиции;

АК. като има предвид, че комисията по петиции получава голям брой петиции, 
свързани с Директива 2000/78/ЕО на Съвета, които се отнасят до неприлагането 
на принципа на равно третиране по отношение на достъпа до приобщаващо 
обучение, заетостта, професионалното обучение, насърчаването и условията на 
труд за хората с увреждания; като има предвид, че държавите членки са 
подписали и ратифицирали Конвенцията за правата на хората с увреждания, 
чийто член 24 предвижда, че държавите – страни по конвенцията, трябва да 
гарантират, че хората с увреждания имат достъп до възможности за обучение през 
целия живот, до образование за възрастни, до професионално образование и 
подготовка, до общо висше и средно образование, както и до безплатно и 
задължително начално образование;

АЛ. като има предвид, че достъпът до качествена заетост, образованието и 
обучението, здравеопазването, социалната закрила, включително на 
трансгранично равнище, както и подходящото жилищно настаняване, подкрепата 
за независимия начин на живот, равните възможности за участие в развлекателни 
дейности и в живота на общността са от съществено значение за качеството на 
живот на хората с увреждания;

АМ. като има предвид, че наскоро представената Европейска стратегия за хората с 
увреждания за периода 2021 – 2030 г. е положителна стъпка към решаване на 
проблемите, пред които са изправени хората с увреждания, но като има предвид, 
че тези хора все още се сблъскват с пречки и дискриминация; като има предвид, 
че през 2019 г. 28,4% от хората с увреждания, които живеят в ЕС (на възраст над 
16 години), са били изложени на риск от социално изключване или бедност2; като 
има предвид, че в рамките на Европейската стратегия за хората с увреждания за 
периода 2021 – 2030 г. за периода 2021 – 2030 г. ще трябва да се положат усилия 
за преодоляване на това положение;

АН. като има предвид, че принцип 17 от Европейския стълб на социалните права 
гласи, че хората с увреждания „имат право на подпомагане на доходите, което 
осигурява достоен живот, услуги, които им дават възможност да участват на 
пазара на труда и в обществото, и работна среда, приспособена към техните 

1 Евростат, „Functional and activity limitations statistics“ („Статистически данни за 
функционалните ограничения и ограничеността на дейността“), справка от 6 юли 
2021 г.

2 Евростат, „Disability: higher risk of poverty or social exclusion“ („Увреждания: по-
висок риск от бедност или социално изключване“), справка от 6 юли 2021 г.



нужди“;

АО. като има предвид, че защитените предприятия следва да имат за цел да гарантират 
приобщаването, рехабилитацията и прехода към отворения пазар на труда, но че в 
много случаи те представляват сегрегирана среда, в която работниците с 
увреждания не се ползват със статут на служители или с трудови права, което 
очевидно представлява нарушение на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания; като има предвид, че приобщаващите модели на подпомаганата 
заетост могат, ако се основават на права и са признати като трудова заетост, да 
зачитат правата на хората с увреждания и да способстват за приобщаването и 
прехода към отворения пазар на труда;

АП. като има предвид, че икономическата криза, породена от пандемията от COVID-
19, представлява сериозна заплаха за европейските икономики и опазването на 
работните места; като има предвид, че хората от групите в неравностойно 
положение, по-специално хората с увреждания, бяха особено силно засегнати от 
пандемията; като има предвид, че профилактичните мерки в контекста на COVID-
19 бяха източник както на възможности, така и на предизвикателства за хората с 
увреждания по отношение на достъпността и приобщаването на пазара на труда;

АР. като има предвид, че посредством временния инструмент за възстановяване 
NextGenerationEU ЕС трябва да подкрепи действията в отговор на COVID-19 и 
възстановяването, с които да се приобщават хората с увреждания; като има 
предвид, че кризата, предизвикана от COVID-19, отново показа нагледно 
първостепенното значение и устойчивостта на гражданското общество и 
доброволческите организации, работещи по въпросите на хората с увреждания;

АС. като има предвид, че профилактичните мерки във връзка с COVID-19 издигнаха 
нови пречки за хората с увреждания и изостриха съществуващото изключване във 
всички области на сферата на труда; като има предвид, че за хората с увреждания 
има по-голяма вероятност да загубят работата си и да срещнат затруднения при 
намирането на работа отново; като има предвид, че COVID-19 оказа отрицателно 
въздействие върху достъпността и приобщаващия характер на организацията на 
труда и трудовите договорености, както и върху заетостта и условията на труд на 
хората с увреждания, и изложи много от тях на отрицателните последици от 
дистанционната работа;

АТ. като има предвид, че през 2019 г. почти 18 милиона деца в ЕС (22,2% от всички 
деца) са живели в домакинства, изложени на риск от бедност или социално 
изключване; като има предвид, че децата с увреждания се сблъскват със 
специфични неблагоприятни условия, които ги правят особено уязвими; като има 
предвид, че това подчертава колко е важно да се гарантира, че децата в нужда 
имат безплатен и ефективен достъп до висококачествено образование и грижи в 
ранна детска възраст, до образование и училищни дейности и поне до едно 
здравословно ядене всеки учебен ден и до здравни грижи, както и ефективен 
достъп до здравословно хранене и подходящо жилищно настаняване, както се 
посочва в препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за децата;

АУ. като има предвид, че всички държави – членки на ЕС, са ратифицирали 
Конвенцията на ООН за правата на детето, с което поемат задължение да я 
спазват, и като има предвид, че в член 3, параграф 3 от Договора за Европейския 



съюз се определя целта ЕС да насърчава защитата на правата на детето; като има 
предвид, че в Хартата се гарантира защитата на правата на детето от 
институциите на ЕС и от държавите – членки на ЕС, когато прилагат правото на 
ЕС; като има предвид, че Парламентът прие с голямо мнозинство своята 
резолюция относно Европейската гаранция за децата, в която се изисква да се 
гарантира достъпът до приобщаващо образование от ранно детство до юношество 
за всички деца, включително за ромските деца, децата с увреждания, децата без 
гражданство и децата мигранти, както и за децата, които живеят в условията на 
извънредна хуманитарна ситуация;

АФ. като има предвид, че дискриминацията, свързана с труда, спрямо хората с 
увреждания е свързана с липсата на приобщаващо образование и професионално 
обучение, както и със съществуващите сегрегация и дискриминация в областта на 
жилищното настаняване и здравеопазването и с недостъпност на транспорта и 
другите услуги и продукти;

АХ. като има предвид, че в своята резолюция относно равното третиране в областта на 
заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за правата на хората с увреждания 
Парламентът посочи недостатъците на Директива 2000/78/ЕО;

АЦ. като има предвид, че в Директива (ЕС) 2019/1158 се изисква държавите членки да 
преценяват дали условията за ползване на родителски отпуск, отпуск за лицата, 
полагащи грижи, и отпуск за работещите лица и подробните правила във връзка с 
тях следва да бъдат адаптирани към специфичните нужди на родителите в 
особено неравностойно положение, например родителите с увреждания, 
осиновителите, самотните или разделените родители на деца с увреждания или с 
продължително заболяване или родителите, намиращи се в трудни обстоятелства;

АЧ. като има предвид, че хората с увреждания са изправени пред многобройни пречки 
в ежедневието си, наред с другото, когато се опитват да получат асистентска 
подкрепа, да се приобщят в общността, да намерят подходящо и финансово 
достъпно жилищно настаняване и да получат финансово достъпни здравни грижи, 
както и социални и здравни грижи, ориентирани към конкретното лице;

АШ. като има предвид, че безработицата и липсата на качествени и устойчиви работни 
места за хората с увреждания са основните фактори, допринасящи за високия 
риск от бедност, социално изключване и бездомничество сред хората с 
увреждания;

АЩ. като има предвид, че през 2017 г. една трета от възрастните хора с увреждания в 
ЕС са живели в домакинства, чиито финансови средства не са били достатъчни, за 
да покрият обичайните необходими разходи; като има предвид, че през 2019 г. 
почти две трети от населението на ЕС с ограниченост на дейността са щели да 
бъдат изложени на риск от бедност, ако не са получавали социални помощи, 
надбавки или пенсия1;

БА. като има предвид, че хората с увреждания представляват разнородна група и 

1 Евростат, „European Union Statistics on Income and Living Conditions“ 
(„Статистически данни на Европейския съюз за доходите и условията на живот“), 
справка от 2 юли 2021 г.



често са обект на комбинирана дискриминация, чието кумулативно въздействие 
има осезаеми последици по отношение на заетостта;

ББ. като има предвид, че напредъкът по отношение на деинституционализацията е 
неравномерен в различните държави членки и че въпреки провеждането на 
целесъобразни политики и отпускането на значително финансиране в ЕС 
1 милион души продължават да живеят в заведения; като има предвид, че са 
внесени няколко петиции относно злоупотребата със средства на ЕС, предвидени 
за деинституционализация на лица с увреждания; като има предвид, че през 
февруари 2021 г. Европейският омбудсман започна разследване по собствена 
инициатива относно ролята на Комисията, която следва да гарантира, че 
държавите членки използват средствата от ЕС за насърчаване на независимия 
начин на живот на хората с увреждания и на възрастните хора, както и за 
насърчаване на прехода им от заведенията, в които получават резидентна грижа; 
като има предвид, че държавите членки трябва да ускорят процеса на 
деинституционализация и че Комисията трябва внимателно да следи техния 
напредък;

БВ. като има предвид, че при събирането на статистически данни на ЕС за 
населението се пренебрегва естеството на увреждането на отделните лица, както и 
броят на хората с увреждания, живеещи в центрове за резидентна грижа, което 
подкопава съответствието с член 31 от Конвенцията за правата на хората с 
увреждания;

БГ. като има предвид, че наборът от обезщетения и права, произтичащи от статута на 
хората с увреждания, се различава в отделните държави членки, както се 
различават и органите, които определят и признават тези права;

БД. като има предвид, че се очаква, че броят на хората с увреждания и на лицата, 
които имат нужда от грижи и от дългосрочни грижи, ще се увеличи драстично в 
ЕС, наред с другото поради демографските предизвикателства и увеличаването на 
хроничните заболявания; като има предвид, че по-голямата част от дългосрочните 
грижи понастоящем се полагат от лица, които извършват това неформално, които 
обикновено не получават заплащане за това и които в повечето случаи са жени; 
като има предвид, че политиките за справяне с демографските предизвикателства 
и действията в отговор на нарастващите нужди от полагане на грижи, 
включително в дългосрочен план, следва да бъдат планирани по такъв начин, че 
да не водят до по-голям натиск върху лицата, полагащи неформални грижи;

БЕ. като има предвид, че в много случаи уврежданията са следствие от трудова 
злополука или произтичат от хронично състояние, свързано с професионално 
заболяване и излагане на опасности за здравето;

БЖ. като има предвид, че ангажиментът за по-добро приобщаване и защита на правата 
на хората с увреждания следва да бъде отразен във всички сфери на политиките, 
включително в процеса на европейския семестър;

БЗ. като има предвид, че ЕС и държавите членки следва да приемат всички 
подходящи мерки за прилагане на правата, предвидени в КПХУ, и да изменят или 
оттеглят настоящите мерки, които представляват дискриминация срещу хората с 
увреждания; като има предвид, че ЕС и държавите членки следва да защитават и 



насърчават основните права на хората с увреждания във всички политики и 
програми;

БИ. като има предвид, че 46 милиона жени и момичета в Европейския съюз живеят с 
увреждания1;

БЙ. като има предвид, че жените и момичетата с увреждания са подложени на 
множествена междусекторна дискриминация и предизвикателства, произтичащи 
от пресечната точка на пол и увреждане със сексуална ориентация, полова 
идентичност, изразяване на половата принадлежност, полови характеристики, 
държава на произход, клас, миграционен статут, възраст или расов или етнически 
произход; като има предвид, че жените с увреждания, от малцинствен произход, е 
по-вероятно да бъдат подложени на тройна дискриминация поради уязвимото си 
положение; като има предвид, че дискриминацията създава пречки пред тяхното 
участие във всички области на живота, включително неблагоприятно социално-
икономическо положение, социална изолация, основано на пола насилие, 
принудителна стерилизация и аборт, липса на достъп до обществени услуги, 
култура, спорт и отдих, нискокачествено жилищно настаняване, 
институционализация и неадекватно здравеопазване; като има предвид, че тези 
пречки намаляват вероятността за пълноценно участие, активно ангажиране и 
принос за обществото, включително в образованието и на пазара на труда;

БК. като има предвид, че 20,6% от жените с увреждания са заети на пълно работно 
време в сравнение с 28,5% от мъжете с увреждания2; като има предвид, че 
данните показват, че средно 29,5% от жените с увреждания в ЕС са изложени на 
риск да станат жертва на бедност и социално изключване, в сравнение с 27,5% от 
мъжете с увреждания3;

БЛ. като има предвид, че в КПХУ се отбелязва, че жените и момичетата с увреждания 
са изложени на по-голям риск от насилие както в дома, така и извън него; като 
има предвид, че някои държави членки още не са ратифицирали Конвенцията за 
превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (наричана по-долу 
„Конвенцията от Истанбул“), като има предвид, че разширяването на областите на 
престъпност, така че да обхванат специфични форми на насилие, основано на 
пола, в съответствие с член 83, параграф 1 от ДФЕС, ще осигури по-голяма 
защита за жените и момичетата с увреждания;

Управление и прилагане

1. подчертава необходимостта от повишаване на осведомеността на всички равнища 
относно правата на хората с увреждания, залегнали в КПХУ, за да се защитят 
техните права и достойнство, както и от насърчаване на плодотворното 
сътрудничество и обмена на добри практики между държавите членки; 
подчертава необходимостта от общоприети определения за увреждане, 
деинституционализация, живот в общността, независим живот и приобщаващо 

1 Резолюция на Европейския парламент относно положението на жените с 
увреждания.

2 Индекс за равенство между половете, 2020 г.
3 Резолюция на Европейския парламент относно Европейската стратегия за хората с 

увреждания след 2020 г. 



образование; насърчава държавите членки да засилят механизмите за 
координация;

2. подчертава, че държавите членки следва да увеличат усилията си за предоставяне 
на подкрепа за хората с увреждания в следните приоритетни области: 
здравеопазване, образование, достъпност, заетост и условия на труд, независим 
живот, координация, условия на живот, социална закрила и повишаване на 
осведомеността;

3. призовава всички държави членки, които все още не са ратифицирали 
Факултативния протокол към КПХУ, да направят това без по-нататъшно забавяне, 
а ЕС да го ратифицира изцяло; призовава Съвета да предприеме необходимите 
стъпки, за да гарантира присъединяването на ЕС към Факултативния протокол;

4. счита Факултативния протокол за неделима част от КПХУ; посочва факта, че 
Факултативният протокол предоставя на гражданите форум за съобщаване на 
предполагаеми нарушения на разпоредбите на Конвенцията от страна на 
държавата – страна по конвенцията, и позволява на Комитета на ООН по правата 
на хората с увреждания да започва поверителни разследвания, когато получава 
информация, сочеща тежко или системно нарушение от страна на държава – 
страна по конвенцията;

5. призовава Комисията да извърши цялостен и хоризонтален преглед на 
законодателството и програмите за финансиране на ЕС с оглед на пълното 
спазване на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания чрез 
конструктивно включване на организациите на хората с увреждания и членовете 
на рамката на ЕС за мониторинг на изпълнението на КПХУ;

6. призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид многообразието и 
разнородността на хората с увреждания при разработването и прилагането на 
политики и мерки;

7. взема под внимание напредъка, постигнат от държавите членки в ефективното 
прилагане и мониторинг на КПХУ и в адаптирането на мерките за достъпност с 
цел спазване на стандартите на КПХУ; призовава държавите членки без по-
нататъшно забавяне да определят компетентни органи, които да служат като 
координационни звена, и да създадат механизми за координация на всички 
административни равнища в съответствие с член 33 от КПХУ за нейното 
прилагане и мониторинг; подчертава, че държавите членки следва да гарантират 
значителното участие на хората с увреждания в работата на тези органи;

8. подкрепя предложението на Комисията за създаване на платформа за хората с 
увреждания с цел укрепване на управлението на сътрудничеството на равнище ЕС 
в тази област и на изпълнението на Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2021 – 2030 г. и националните стратегии за хората с 
увреждания;

9. изтъква, че новата платформа на ЕС за хората с увреждания следва да бъде в 
съответствие с насоките, формулирани в Европейския стълб на социалните права;

10. призовава държавите членки да проведат национални кампании за повишаване на 



осведомеността относно уврежданията, популяризиращи КПХУ и Европейската 
стратегия за хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г., които са достъпни за 
всички и които приобщават хората с увреждания и членовете на семействата и 
организациите, които ги представляват; призовава държавите членки да приемат 
амбициозни срокове за изпълнението на стратегията; призовава Комисията да 
разработи набор от подробни показатели в предстоящия делегиран акт относно 
преразгледания набор от социални показатели, за да се измери напредъкът по 
отношение на целите и задачите на стратегията и да се гарантира спазването от 
страна на всички участници на ангажиментите, посочени в тези документи;

11. признава призива на Комисията към всички институции, органи, агенции и 
делегации на ЕС да определят „координатори по въпросите на уврежданията“; 
отново призовава за създаването на координационни звена във всички институции 
и агенции на ЕС, включително Парламента и Съвета, с централно 
координационно звено в рамките на Генералния секретариат на Комисията и 
подкрепени от подходящ междуинституционален механизъм; призовава 
институциите на ЕС да дадат приоритет на назначаването на хора с увреждания за 
ролята на координатори по въпросите на уврежданията;

12. приветства плановете на Комисията да извърши проверка през 2022 г. на 
функционирането на рамката на ЕС за наблюдение на прилагането на КПХУ и да 
предложи действия въз основа на това; призовава Комисията да укрепи рамката 
на ЕС и нейната автономност, като преди всичко се гарантира по-активното 
включване и участие на експертите, неправителствените организации, социалните 
партньори и по-специално хората с увреждания, без дискриминация въз основа на 
вида увреждане или каквото и да било друго обстоятелство от личен характер; 
подчертава, че е необходимо рамката на ЕС да се базира на подробни, 
актуализирани и качествени дезагрегирани данни в съответствие с естеството на 
уврежданията на отделните лица въз основа на работата на Вашингтонската група 
в областта на статистиката за уврежданията;

13. призовава институциите на ЕС и държавите членки отново да потвърдят своя 
ангажимент за постигане на приобщаващо равенство за хората с увреждания и да 
прилагат изцяло КПХУ, включително член 27 от нея относно работата и 
заетостта;

14. призовава Комисията и държавите членки да определят ясни цели за подобряване 
на условията на живот и труд на хората с увреждания, като същевременно се 
спазват принципите на достъпност и недискриминация и се инвестира в равни 
възможности и в участието на хората с увреждания във всички области на живота;

15. изтъква, че комисията по петиции играе специална защитна роля, що се отнася до 
гарантирането на това, че ЕС спазва КПХУ при разработването на политиките и 
предприемането на законодателни действия; отбелязва, че в рамките на тази 
отговорност комисията разглежда петиции по въпроси, свързани с уврежданията, 
организира дебати, тематични семинари и публични изслушвания по темата, 
изготвя резолюции и доклади и организира посещения по места;

16. подчертава, че за да имат ефективен достъп до правосъдие чрез петициите до 
Парламента, хората с увреждания следва да имат достъп до необходимата 
подкрепа и съдействие за написване и подаване на петиции, които отговарят на 



критериите за допустимост; призовава за популяризиране на механизма за 
подаване на петиции чрез повишаване на осведомеността за него, както и за 
включване и участие на хората с увреждания или на техни представители в 
разглеждането на петициите;

17. настоятелно призовава държавите членки да разработят национални планове за 
действие, които са насочени към отстраняване на недостатъците по отношение на 
достъпа до информация, свързана с обществената безопасност, ученето от 
разстояние и в онлайн среда, асистентската подкрепа и услугите за полагане на 
грижи и подкрепа за хората с увреждания;

18. приканва комисията по петиции да събира и предоставя статистически данни 
относно разглеждането на петициите и подчертава необходимостта комисията да 
гарантира, че тя може да осигурява устен превод на жестомимичен език – като 
това важи за всички комисии на Европейския парламент – за да се гарантира 
достъп до информация и участие;

19. призовава Комисията и държавите членки да отчитат в по-голяма степен 
значението на достъпните и качествени услуги и системи за подкрепа за 
осигуряването на независим начин на живот; подчертава необходимостта от 
насърчаване на стратегии и стандарти за персонализирана качествена подкрепа за 
зависимите хора с увреждания и лицата, полагащи грижи за тях, включително по-
добра социална закрила и различни форми на подкрепа за лицата, полагащи 
неформални грижи; призовава Комисията да представи стратегическа програма на 
ЕС за полагането на грижи като стъпка напред за качествено укрепване на сектора 
на здравеопазването в ЕС, включително по отношение на работниците, които 
предоставят персонални и домакински услуги; отново подчертава, че е 
необходимо програмата за полагане на грижи да отразява и положението на 100-
те милиона лица в ЕС, полагащи неформални грижи, които предоставят 80% от 
дългосрочните грижи, но чиято работа като цяло не се ползва с признание;

20. препоръчва комисията по петиции да изготви годишен доклад относно 
проблемите, подчертани в петициите, свързани с хора с увреждания, и да отправи 
своите препоръки;

21. призовава Комисията да интегрира структурно Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2021 – 2030 г. в рамките на процеса на европейския 
семестър, тъй като европейският семестър следва да се използва за вдъхновяване 
на политиките и подходите на държавите членки, за укрепване на приобщаващия 
характер на обществото и за подкрепа на заетостта и социалната закрила на 
хората с увреждания; призовава Комисията да извършва годишен преглед на 
интегрирането на въпросите, свързани с уврежданията, в процеса на европейския 
семестър;

22. призовава Комисията и държавите членки да приемат общо определение за 
„увреждане“ в съответствие със заключителните забележки на Комитета на ООН 
за правата на хората с увреждания във връзка с първоначалния доклад на 
Европейския съюз, приети през 2015 г., и да гарантират взаимното признаване на 
статута на хората с увреждания между всички държави членки, така че да се 
гарантират свободното движение на хората с увреждания и пълноценното 
упражняване и признаване на техните права, произтичащи от гражданството на 



ЕС;

23. призовава Комисията да гарантира, че ЕС и държавите членки спазват изцяло 
всички съответни задължения, поети в рамките на ЕС и ООН по отношение на 
правата на хората с увреждания, по-специално Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания и общите забележки на Комитета на ООН за правата на 
хората с увреждания относно конвенцията, както и съответните мерки и 
правилата за финансиране на ЕС; призовава Комисията да окаже подкрепа на 
лицата с увреждания и на техните семейства и лицата, които полагат грижи за тях, 
и да предостави възможност за обмен на най-добри практики в тази област;

24. подчертава необходимостта от повече и редовни обучения за повишаване на 
осведомеността на работещите в правосъдните и правоприлагащите органи 
относно намесата при кризи и управлението на кризи и относно намаляването на 
напрежението при взаимодействие с лица със специфични увреждания;

Защита на данните

25. призовава Комисията да гарантира правилното прилагане от страна на държавите 
членки на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 
април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването 
на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД)1 и да 
вземе необходимите мерки за закрила на чувствителните данни на хората с 
увреждания;

26. подчертава, че всяко обработване на лични данни трябва да е в пълно 
съответствие с ОРЗД; подчертава, че съгласно ОРЗД обработването на генетични 
или биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице и на 
данни, свързани със здравето (чувствителни лични данни), е забранено, освен ако 
това не е изрично разрешено от ОРЗД;

Участие

27. подчертава необходимостта от консултации и активно включване на 
организациите на хората с увреждания на всеки етап от планирането, приемането, 
прилагането и мониторинга на всички видове мерки, така че тези мерки да 
осигуряват насърчаването на техните основни права; приветства ангажимента на 
Комисията да включи по подходящ начин организациите на хората с увреждания 
на всички етапи на изпълнението на Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2021 – 2030 г.;

28. припомня значението на консултациите със и участието на хората с увреждания и 
техните представителни организации при приемането на мерки, свързани с 
пандемията от COVID-19, като планове за възстановяване и ваксинация, както и 
при всяка евентуална бъдеща криза;

29. подчертава, че пълноценното и ефективно участие на хората с увреждания във 
всички сфери на живота и обществото е от решаващо значение за упражняването 

1 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.



на техните основни права;

30. припомня, че много хора с увреждания все още са сегрегирани от живот в 
общността и нямат контрол върху ежедневието си, по-специално живеещите в 
институции за настаняване, тъй като пандемията от COVID-19 подчерта и засили 
предизвикателствата, пред които са изправени хората, живеещи в институции; 
настоятелно призовава държавите членки да интегрират услугите за подкрепа, за 
да гарантират на хората с увреждания равното право да живеят независимо и да 
бъдат включени в общността;

31. настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че хората с увреждания 
участват в процеса на създаване на политики без никакви ограничения; отбелязва, 
че КПХУ изисква пълно политическо участие, което означава, че хората с 
увреждания трябва да могат да участват в изборите и в процесите на вземане на 
решения на равна основа с останалите; призовава Комисията да гарантира, че 
държавите членки предоставят улеснена натурализация или специфични 
изключения от изпитите по натурализация за лицата с увреждания, за да се 
гарантира техният достъп до гражданство;

32. припомня големия брой граждани на ЕС, лишени от правото си да участват в 
избори, включително избори за Европейски парламент, поради своите увреждания 
или психични здравословни проблеми; поради това призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират реалното право на хората с увреждания да 
гласуват на изборите за Европейски парламент;

Свободно движение

33. приветства плана на Комисията да представи предложение до края на 2023 г. за 
създаването на карта на ЕС за хора с увреждания, която да бъде призната във 
всички държави членки, с оглед на увеличаването на пилотните проекти за 
картата на ЕС за хора с увреждания и картата на ЕС за паркиране за хора с 
увреждания; счита, че Картата на ЕС за хора с увреждания, която следва да бъде 
задължителна във всички държави членки, ще бъде важен инструмент за 
подпомагане на хората с увреждания да упражняват правото си на свободно 
движение в Европа без препятствия;

34. призовава Комисията и държавите членки да бъдат амбициозни по отношение на 
обхвата на правата, с които притежателите на картата ще се ползват, и да 
гарантират правилното прилагане от всички държави членки посредством 
обвързващо законодателство на ЕС, ако това е необходимо;

35. отбелязва, че в някои държави членки, в които вече е била въведена карта за 
хората с увреждания, има сигнали за злоупотреби, което понякога води до 
отрицателни последици за хората, които действително отговарят на условията да 
притежават такава карта; съответно подчертава необходимостта от повишаване на 
осведомеността на всички равнища и от предприемане на мерки за 
предотвратяване на злоупотребите с новата Карта на ЕС за хората с увреждания;

36. призовава Комисията за освобождаване на хората с увреждания и техните 
семейства и помощници от заплащането на пътни такси в целия ЕС, за да се 
подкрепи тяхното движение, особено когато са им необходими множество 



маршрути за покриване на транспорта за целите на медицинското лечение и 
благосъстоянието;

37. призовава Комисията да укрепи допълнително законодателната рамка за 
участието на хората с увреждания в туризма; отбелязва, че 25% от европейските 
избиратели декларират някаква степен на увреждане1 и че общият европейски 
брутен оборот на достъпния туризъм за хора с увреждания и лица с намалена 
подвижност през 2012 г. възлиза на около 786 милиарда евро2;

38. горещо приветства приемането на укрепени права на пътниците, използващи 
железопътен транспорт, за хората с увреждания и с намалена подвижност, 
особено постепенното премахване на настоящите изключения за държавите 
членки и намаляването на срока за предизвестие, което трябва да бъде давано от 
хората с увреждания или лицата с намалена подвижност, които се нуждаят от 
помощ; призовава държавите членки да уредят възможно най-скоро по-кратки 
срокове за предварително уведомяване за хората с увреждания, които се нуждаят 
от помощ при пътуване, за да се даде възможност на хората с увреждания и 
лицата с намалена подвижност по-лесно да упражняват правата си на свободно 
движение, както и за да се определят графици за въвеждане на достъпността; 
призовава за бързо прилагане на правилата, установени в преработения текст на 
Регламент (ЕО) № 1371/2007, във всички държави членки; призовава Комисията 
да разгледа възможността да излезе с предложение, свързано с правата на 
пътниците с увреждания в градския и селския транспорт, за да се преодолеят все 
още съществуващите пропуски; призовава за приемането на също толкова 
ефективен пакет от мерки за морския транспорт;

39. призовава Комисията да помогне на държавите членки да осигурят наличието на 
необходимите условия на местно, регионално и национално равнище, така че 
хората с увреждания да могат да упражняват своите права, определени в член 19 
от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, а именно правото на 
свободно движение, на самоопределяне и на личен избор наравно с останалите, на 
самостоятелен начин на живот и на участие в общността; призовава държавите 
членки да подобрят достъпността на предоставяната от публичната 
администрация информация посредством използването на отворени и достъпни 
формати;

Достъпност

40. отбелязва предложението на Комисията за създаване на ресурсен център 
„AccessibleEU“ до 2022 г.; призовава Комисията да създаде Агенция на ЕС по 
въпросите на достъпността („Съвет на ЕС за достъпа“), която да отговаря за 
разработването на технически спецификации относно достъпността в подкрепа на 
конкретни политики и законодателство на ЕС, да провежда консултации с 

1 Проучване на Парламента от 1 октомври 2018 г., озаглавено „Актуализирана 
версия от 2018 г. на проучването относно ролята на комисията по петиции в 
контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания“.

2 Представяне на Комисията от 10 януари 2014 г., озаглавено „Икономическо 
въздействие и модели на пътуване за достъпен туризъм в Европа: Представяне на 
основните констатации от проучването“.



носителите на права, заинтересованите страни и неправителствените организации, 
да помага на държавите членки и институциите на ЕС да прилагат достъпността 
по хармонизиран начин в полза на единния пазар и да повишава осведомеността 
относно значението на достъпността за изграждането на общества на 
равноправието;

41. призовава Комисията и държавите членки да гарантират когнитивната, сетивната 
и физическата достъпност на инициативите на ЕС за цифровизация на пазара на 
труда;

42. изразява съжаление, че достъпът до застроената среда и физическата достъпност 
не са включени в обхвата на Европейския акт за достъпността; призовава 
Комисията да използва Европейския акт за достъпността като основа за приемане 
на стабилна рамка на ЕС за достъпна и приобщаваща среда с напълно достъпни 
обществени места, услуги, в т.ч. услуги за обществен транспорт и съобщителни и 
финансови услуги, както и застроена среда; приветства инициативата на 
Комисията, озаглавена „Награда „Достъпен град“;

43. приветства резултатите от конкурса „Европейски достъпен град“; призовава 
държавите членки да въведат подобни конкурси на национално равнище;

44. изтъква, че най-често срещаните опасения относно равенството на хората с 
увреждания, изразени от вносители на петиции, са свързани с достъпността и 
социалната закрила, както и с правото на заетост и правото на независим начин на 
живот в общността; призовава държавите членки да приложат изцяло и да следят 
непрекъснато цялото законодателство, свързано с достъпността, включително 
Директива (ЕС) 2019/882 (Европейски акт за достъпността), за да премахнат и 
предотвратят ефикасно и окончателно пречките пред работниците с увреждания и 
да подобрят и гарантират наличието на достъпни услуги, които се предоставят 
при подходящи условия; в този контекст призовава държавите членки при 
транспонирането на Европейския акт за достъпността в националното 
законодателство да вземат предвид взаимната свързаност между достъпността на 
услугите и достъпността на застроената среда;

45. подчертава, че на всички обществени места в Европа трябва да бъде гарантирана 
пълна достъпност; изразява съжаление, че в днешно време Европейската 
стратегия за хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г. не се взема под 
внимание в много отношения, и по-специално че има твърде много обществени 
сгради с архитектурни бариери, което представлява омразна форма на 
дискриминация; призовава Комисията да интегрира достъпността във всички 
области на политиката и призовава държавите членки да прилагат изцяло 
действащото законодателство;

46. изразява съжаление, че в някои държави членки недостъпните номера за спешни 
повиквания означаваха, че някои хора с увреждания не са били в състояние да 
комуникират с основни служби за подкрепа и спешна помощ; поради това 
настоятелно призовава държавите членки да прилагат внимателно Директива (ЕС) 
2018/1972 за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения;

47. призовава държавите членки да гарантират бързото и ефикасно прилагане на 
всички равнища на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на 



уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, 
за да се гарантира, че хората с увреждания имат достъп до цялата информация, 
която им е необходима, в достъпен формат, включително на националните 
жестомимични езици; приветства инициативата на Комисията за план за действие 
относно достъпността на уебсайтовете за всички институции, органи и агенции на 
ЕС с цел да се гарантира съответствието на уебсайтовете на ЕС, както и на 
документите, публикувани на тези уебсайтове и онлайн платформи, с 
европейските стандарти за достъпност, които трябва да бъдат разширени; 
настоятелно призовава всички институции, органи и агенции на ЕС да спазят 
европейските стандарти за достъпност най-късно през 2022 г.;

48. настоятелно призовава държавите членки да транспонират в националното си 
законодателство дългоочакваната Директива за аудио-визуалните медийни услуги 
и в съответствие с член 7 от нея да предоставят достъпни аудио-визуални 
медийни услуги на лица с увреждания;

49. настоятелно призовава институциите на ЕС да подобрят степента и качеството на 
достъпност във всички свои сгради и да премахнат съществуващите пречки по 
отношение на своите уебсайтове, дебати и документация, тоест да осигурят, че 
предоставяната от тях информация е достъпна, например като предоставят превод 
на жестомимичния език на различните държави членки, и изготвят документи на 
Брайлова азбука и документи на лесен за четене език;

50. изтъква, че е важно да се предприемат действия в рамките на всички съответни 
политики и инструменти във връзка с опасенията по отношение на достъпността, 
включително опасенията относно правилата за възлагане на обществени поръчки 
и достъпността на процеса на отправяне на петиции до Европейския парламент;

51. призовава настоятелно съответните служби на Парламента да продължат 
усилията си и да финализират проекта за междуведомствена работна група 
относно жестомимичния език във възможно най-кратък срок, за да изпълнят 
исканията на петиция 1056/2016, за да се даде възможност за внасяне на петиции 
на международния и националните жестомимични езици, използвани в ЕС, и по 
този начин да се направи основното право на петиция по-достъпно за 
ползвателите на жестомимичен език;

52. подчертава необходимостта от осигуряване на услуги по жестомимичен превод и 
превод на лесен за четене език за заседанията на комисиите, пленарните заседания 
и всички други заседания на Парламента, за да бъдат те достъпни за хората с 
увреждания;

Борба с дискриминацията

53. отбелязва, че не съществува взаимно признаване на статута на лице с увреждания 
в държавите членки; призовава държавите членки да работят заедно в дух на 
взаимно доверие за признаване на статута, предоставен в друга държава членка; 
подчертава целта на Комисията да работи с държавите членки за разширяване на 
обхвата на взаимното признаване на статута на хората с увреждания в области 
като трудовата мобилност и ползите, свързани с условията за предоставяне на 
услуги; подчертава необходимостта от разширяване на ползите от картата на ЕС 
за хората с увреждания, така че да бъдат включени и взаимно признатите 



придобивки за достъп до здравеопазване; подчертава в този контекст значението 
на бързите действия по отношение на прилагането на европейската карта за хора с 
увреждания; отново изтъква необходимостта от взаимно признаване на 
деинституционализацията, нейното прилагане и „независим живот в общността“ с 
оглед по-добро съгласуване на стратегиите на държавите членки и фондовете на 
ЕС с КПХУ;

54. признава многобройните области, в които европейската карта за хора с 
увреждания би могла да има приложение, както по отношение на достъпа до 
много услуги без дискриминация, така и по отношение на сигурността по време 
на опасност и извънредни ситуации; посочва, че картата би гарантирала, че 
дадено лице с увреждане е незабавно разпознавано от участващите полицейски 
сили;

55. изразява съжаление, че според СЗО децата и възрастните с увреждания са 
изложени на по-висок риск от насилие в сравнение със своите връстници без 
увреждания; подчертава, че особено непълнолетните лица „е 3,7 пъти по-вероятно 
да станат жертви на всякакъв вид насилие, отколкото децата без увреждания, 3,6 
пъти по-вероятно да станат жертви на физическо насилие и 2,9 пъти по-вероятно 
да станат жертви на сексуално насилие“; подчертава, че „децата с психични или 
интелектуални увреждания изглежда са сред най-уязвимите, като рискът от 
сексуално насилие е 4,6 пъти по-висок в сравнение с този при техните връстници 
без увреждания“; поради това настоятелно призовава за създаването на 
европейска рамка за защита на хората с увреждания от всякакъв вид насилие;

56. подчертава неотложната необходимост от законодателство на ЕС, насочено към 
защита на гражданите от всички форми на дискриминация в ЕС, и счита, че това е 
от основно значение за правилното прилагане на политиките на КПХУ; 
настоятелно призовава държавите членки да приемат хоризонталната директива 
на ЕС за борба с дискриминацията, внесена от Комисията през 2008 г.; призовава 
Комисията да представи възможно най-скоро алтернативно решение, за да се 
постигне напредък в борбата с дискриминацията в целия ЕС във всички области 
на живота;

57. категорично осъжда всяка медицинска дискриминация срещу хора с увреждания; 
припомня, че съответните мерки, приети от държавите членки, трябва да са в 
съответствие с КПХУ и да гарантират еднакъв и недискриминационен достъп до 
здравни грижи и социални услуги; подчертава, че реакцията при бъдещи здравни 
кризи (от подготвеност до лечение) трябва да гарантира, че хората с увреждания 
не са изоставени; в това отношение призовава настоятелно съответните органи да 
предлагат на хората с увреждания същото медицинско лечение като на всяко 
друго лице, включително интензивни медицински грижи; припомня, че е важно 
здравните обществени услуги винаги да играят основна роля за защитата на 
хората с увреждания;

58. отново призовава Комисията да работи със Съда на Европейския съюз по 
комуникационни стратегии и стратегии за достъпност, за да се гарантира, че 
хората с увреждания имат достъп до съдебната система на ЕС, без да се сблъскват 
с каквато и да е форма на дискриминация; призовава Комисията и държавите 
членки да продължат програмите за овластяване на хората с увреждания, които да 
им позволяват да разпознават и докладват случаи на дискриминация срещу тях;



59. осъжда всички форми на дискриминация срещу хората с увреждания на работното 
място; призовава държавите членки и Комисията да прилагат политики, насочени 
към предотвратяване на случаи на тормоз въз основа на увреждане; освен това 
призовава държавите членки да прилагат, в сътрудничество с работодателите, 
политики за предотвратяване на случаи на кибертормоз на работното място срещу 
хора с увреждания;

60. подчертава, че лишаването от свобода на лица, чието увреждане е несъвместимо 
със задържането, трябва да бъде предотвратено и че следва да се предвидят 
алтернативи на присъдите с лишаване от свобода; призовава държавите членки да 
гарантират спазването на основните принципи на равно третиране, 
недискриминация, разумни улеснения и достъпност за задържаните лица с 
увреждания;

61. призовава държавите членки да обменят информация и добри практики, по-
специално по отношение на прехода от институционални грижи към независим 
начин на живот, предоставянето на достъпно жилищно настаняване на достъпни 
цени за хората с увреждания и приобщаването в общността;

62. подчертава, че разумните улеснения, достъпността и универсалният дизайн са от 
решаващо значение за борбата с дискриминацията срещу хората с увреждания; 
подчертава важността на ефективния и недискриминационен достъп, включващ 
установяването и отстраняването на пречки и трудности, които възпрепятстват 
достъпа на хората с увреждания до стоките, услугите и съоръженията, които са на 
разположение на широката общественост; подчертава, че винаги когато това е 
възможно, ефективният и недискриминационен достъп за хората с увреждания 
следва да се предоставя при същите условия, както за лицата без увреждания,  и 
че използването на помощни средства от лица с увреждания следва да бъде 
улеснено, включително помощни средства за мобилност и достъп, и такива като 
признати кучета водачи и други кучета придружители1, когато е необходимо; 
припомня, че стандартите за достъпност следва да се приемат след консултации с 
хората с увреждания и техните представителни организации, тъй като техният 
експертен опит е от съществено значение за установяване на пречките пред 
достъпността; подчертава, че разумните улеснения, достъпността и 
универсалният дизайн са от решаващо значение за борбата с дискриминацията 
срещу хората с увреждания;

63. подчертава жизненоважната роля на членовете на семейството, които се грижат за 
хора с увреждания и които често удовлетворяват потребностите им от грижи и 
помощ; поради това подчертава необходимостта от политики и стратегии на 
равнище ЕС и на национално равнище, за да се осигури силна подкрепа за 
членовете на семейството и лицата, полагащи грижи; счита, че е от съществено 
значение да им се предостави европейско взаимно признаване в ролята им на 
доставчици на грижи;

64. подчертава значението на правото на хората с увреждания да упражняват 
основните си права при равни условия; подчертава необходимостта да се признае, 
че хората с увреждания притежават дееспособност наравно с другите във всички 
аспекти на живота, в съответствие с член 12 от КПХУ; призовава държавите 

1 Петиции №№ 1140/2015, 0857/2016, 0535/2017, 1140/2015 и 0988/2020.



членки да предприемат подходящи и навременни мерки за осигуряване на 
ефективен, справедлив и приобщаващ достъп до съдебната система и 
правоприлагането за хората с всякакъв вид увреждания на всички етапи от 
производството; подчертава, че съоръженията и услугите трябва да бъдат 
достъпни, за да се гарантира равен достъп без дискриминация до правосъдие и до 
целия съдебен процес;

65. подчертава необходимостта от финансови помощи, така че хората с увреждания 
да могат да наемат на работа помощници или финансово да подпомагат членове 
на семейството, тъй като услугите им за полагане на грижи са свързани с време и 
финанси и тъй като това е абсолютно необходимо за подкрепата на хората с 
увреждания и на техните семейни помощници;

66. подчертава, че хората с увреждания са социално маргинализирани и изключени от 
заетостта и от икономическия и социалния живот; изразява съжаление, че често 
хората с увреждания, особено тези с големи потребности от подкрепа, са 
изложени на голям риск от институционализиране, докато настоящата финансова 
подкрепа от държавите членки не е достатъчна, особено по отношение на 
съсредоточената върху личността подкрепа в общността, която би защитила 
правата на хората с увреждания1;

67. подчертава, че в член 19 от КПХУ е залегнало правото на независим живот и на 
включване в общността; призовава държавите членки да гарантират процес, който 
предоставя промяна в житейските условия на хората с увреждания, като се 
започне от институционалните условия и се стигне до система, даваща 
възможност за социално участие, при която услугите се предоставят в общността 
според индивидуалната воля и предпочитание; призовава държавите членки да 
включат конкретни цели с ясни срокове в своите стратегии за 
деинституционализация и да финансират по подходящ начин изпълнението на 
тези стратегии;

68. изразява съжаление във връзка с факта, че хората с увреждания и тяхната мрежа 
за подкрепа бяха изключени от приоритетните групи в рамките на стратегията на 
ЕС за ваксинация на населението; настоятелно призовава държавите членки да 
предложат на хората с увреждания и мрежите, които ги подкрепят, приоритетен 
достъп до ваксинация; във връзка с това призовава ваксинацията срещу COVID-19 
да се основава на свободното и информирано съгласие на хората с увреждания и 
да не се уронва автономността и дееспособността на всички хора с увреждания, 
включително хората с умствени увреждания, хората с психо-социални 
увреждания и аутистите, чрез мерки в името на общественото благо или в името 
на доброто на съответното лице;

69. призовава за разследване на равнището на ЕС и на национално равнище на 
непропорционално големия дял на заразяването с COVID-19 и смъртните случаи в 
домовете за възрастни хора и в други домове за лица, нуждаещи се от грижи, и 
сред възрастните хора и хората с увреждания, получаващи резидентна грижа и 
други социални услуги, с цел да се разберат причините, да се установи кой носи 
отговорност и да се предприемат необходимите мерки за предотвратяване на 

1 https://www.edf-feph.org/independent-living-and-de-institutionalisation-policy/  
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подобни случаи в бъдеще;

70. призовава местата, където се извършва ваксинация, да бъдат физически достъпни, 
както и да се предоставят насоки и помощ на хората, които се нуждаят от тях; 
призовава за безплатни или евтини целенасочени програми за достъпен 
транспорт, когато това е необходимо;

Заетост и социални въпроси

71. изразява загриженост относно високите равнища на безработица сред хората с 
увреждания, особено сред жените с увреждания в сравнение с други групи в ЕС; 
призовава държавите членки да насърчават и гарантират законодателна и 
политическа рамка за участието на хората с увреждания и особено на жените с 
увреждания на пазара на труда, включително на тези със скрити увреждания, 
хронични заболявания или когнитивни увреждания;

72. призовава държавите членки да възприемат междусекторен подход, по-специално 
в своите политики и мерки за създаване на приобщаваща заетост; изразява 
съжаление, че множествената и междусекторната дискриминация не са застъпени 
в достатъчна степен в Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 
2021 – 2030 г.; съответно призовава Комисията при прилагането на стратегията да 
постави специален акцент върху междусекторния характер и да определи ясни, 
измерими и амбициозни цели, свързани с многообразието на работното място, 
отразяващо разнородността на хората с увреждания, с цел преодоляване на 
множествената и междусекторната дискриминация; подчертава, че е важно да се 
контролира ефективността на стратегията по отношение на участието на хората с 
увреждания и на организациите, които ги представляват;

73. призовава Комисията и държавите членки да насърчават и подкрепят социалните 
предприятия, които са насочили усилията си към осигуряването на заетост за 
хората с увреждания, тъй като те са лост за стимулиране на създаването на 
достойни работни места;

74. насърчава държавите членки да предоставят на лицата със значителни и тежки 
увреждания ранен достъп до публичните пенсионни схеми с цел борба с риска от 
бедност и социално изключване в напреднала възраст;

75. призовава държавите членки да предприемат мерки във връзка с изоставането в 
развитието и недостатъчното финансиране на публичните служби по заетостта с 
цел да се повиши равнището на заетост на хората с увреждания; настоятелно 
призовава държавите членки да укрепят връзките между публичните служби по 
заетостта и агенциите за набиране на персонал;

76. изтъква положителната роля, която съобразените с КПХУ защитени работни 
места изпълняват при преминаването на хората с увреждания към отворения 
пазар на труда;

77. настоятелно призовава държавите членки да подкрепят моделите за основаващо 
се на права, приобщаващо и достойно индивидуално настаняване на работа и 
подкрепа („подпомогната заетост“) като средство за преминаване на хората с 
увреждания към отворения пазар на труда, когато това е възможно;



78. призовава Комисията да започне да преразглежда Директивата за равно третиране 
в областта на заетостта възможно най-скоро с цел да я хармонизира изцяло с 
разпоредбите на КПХУ и да въведе основан на участието процес с оглед на 
гарантирането на прякото и пълноценно участие на организациите, които 
представляват хората с увреждания;

79. посочва, че системите за подпомагане на наемането на работа, особено когато 
става дума за публично съфинансиране, не следва да водят до намаляване на 
възнагражденията на хората с увреждания; отбелязва, че наемането на работа на 
хора с увреждания трябва да се основава на рамката за заетост, прилагана спрямо 
другите работници, що се отнася до договореностите за заплащането и работното 
време, като тази рамка се адаптира спрямо техните потребности; застъпва 
становището, че хората с увреждания могат да бъдат интегрирани в отворения 
пазар на труда единствено ако има обща рамка за регулиране на заетостта и ако се 
насърчават договарянето на възнагражденията и колективното договаряне;

80. изтъква необходимостта от финансова помощ, за да се даде възможност на хората 
с увреждания да наемат на работа помощници със специална квалификация;

81. настоятелно призовава държавите членки да осигурят целесъобразната 
координация на социалната сигурност за хората с увреждания, включително като 
гарантират, че те продължават да получават обезщетения за увреждания, 
покриващи допълнителните разходи, свързани с техните увреждания, дори след 
като навлязат на пазара на труда или след като надхвърлят определен праг на 
доходите, за да се подпомогне тяхната интеграция на пазара на труда и се 
спомогне за гарантирането на тяхното достойнство и равенство; счита, че това 
следва да се постигне чрез изменения на Регламент (ЕО) № 883/2004 и чрез 
консултации с организациите, които представляват хората с увреждания;

82. призовава държавите членки да обменят информация и добри практики, по-
специално по отношение на прехода от институционални грижи към независим 
начин на живот, предоставянето на достъпно жилищно настаняване на достъпни 
цени за хората с увреждания и приобщаването в общността;

83. призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си, за да 
преодолеят все още съществуващата разлика по отношение на заетостта на хората 
с увреждания и да насърчават достъпа им до качествени и устойчиви работни 
места; във връзка с това посреща със задоволство предложението на Комисията за 
включване на разликата по отношение на заетостта на хората с увреждания в 
преработения набор от социални показатели в рамките на плана за действие на 
Европейския стълб на социалните права;

84. призовава за пълното прилагане от страна на държавите членки на Директива 
2000/78/ЕО на Съвета; настоятелно призовава държавите членки да предложат 
перспективи за заетост за хората с увреждания, като подобрят начина, по който 
прилагат директивата, и по-специално член 5 относно подходящото настаняване, 
и като инвестират средства от ЕС и от финансирането по линия на Механизма за 
възстановяване и устойчивост в обучението и създаването на работни места за 
хората с увреждания;

85. изтъква, че търсенето на съответствие между предлагането и търсенето на пазара 



на труда, професионалното профилиране, извършването на трудова дейност 
успоредно с обучение, подкрепата за въвеждането в работата и за обучението, 
както и възможностите за професионално развитие играят важна роля за 
намирането и запазването от хората с увреждания на платена работа;

86. призовава държавите членки да гарантират, че пазарите на труда и работната 
среда са отворени, приобщаващи и достъпни за хората с увреждания, да 
подкрепят службите по заетостта, да повишават осведомеността за практиките на 
приобщаваща заетост, да въведат подходящи стимули и мерки за подкрепа за 
дружествата, по-специално микропредприятията, малките и средните 
предприятия, които наемат на работа и обучават хора с увреждания, и да 
гарантират, че общите схеми за самостоятелна заетост са достъпни за хората с 
увреждания и ги подпомагат;

87. призовава държавите членки да поощрят приспособяването на работните места и 
да предприемат действия за подобряване на здравословните и безопасни условия 
на труд; призовава Комисията да обърне специално внимание на работниците с 
увреждания в предстоящата стратегическа рамка на ЕС за здравословни и 
безопасни условия на труд и да определи амбициозни цели;

88. настоятелно призовава институциите на ЕС и държавите членки да въведат квоти 
на работното място за хора с увреждания с цел насърчаване на приобщаващо 
работно място;

Обществени поръчки и средства от ЕС

89. припомня, че процедурите за възлагане на обществени поръчки в държавите 
членки трябва да се провеждат и изпълняват при пълно зачитане на основните 
права на бенефициерите, включително на хората с увреждания; посочва, че 
държавите членки трябва да спазват КПХУ при прилагането на законодателството 
в областта на обществените поръчки, по-специално във връзка с избора на 
средства за комуникация, технически спецификации, критерии за възлагане и 
условия за изпълнение на договорите;

90. припомня, че добрата структура на обществените услуги, особено в областта на 
здравеопазването и образованието, е от съществено значение за гарантиране на 
равно третиране на хората с увреждания, независимо от тяхното икономическо 
състояние; призовава държавите членки да използват средствата на ЕС за 
подобряване на тези услуги и свързаните с тях инфраструктури в духа на 
инициативите REACT-EU и Next Generation EU;

91. призовава Комисията и държавите членки да включат в окончателното 
съдържание на споразуменията за партньорство относно европейските структурни 
и инвестиционни фондове и в програмите на тези фондове целите и подходите за 
подобряване на условията на живот на хората с увреждания, като същевременно 
спазват принципите на достъпност и недискриминация, и инвестират в равни 
възможности и участие на хората с увреждания във всички области на живота, 
включително в подкрепа на прехода от живот в институции към живот в 
общността; изисква от Комисията да следи отблизо използването на средствата на 
ЕС в съответствие с КПХУ; подчертава необходимостта от постепенно 
сближаване на определенията за достъпност, участие и живот в общността като 



средство за засилване на сближаването между държавите членки;

92. призовава държавите членки да се възползват от възможностите, предоставяни от 
съответните фондове на ЕС, за създаване на работни места и за обучение за 
хората с увреждания, да осигурят и подкрепят пълната достъпност на 
обществените пространства и инфраструктура и да гарантират, че финансираните 
от ЕС действия обхващат и хората с увреждания; изразява съжаление относно 
факта, че средствата на ЕС продължават да се използват в редица държави членки 
за изграждане на нови сегрегирани среди за хората с увреждания;

93. подчертава необходимостта от адекватно финансиране на оборудването, от което 
се нуждаят хората с увреждания, за да се гарантира, че могат да използват най-
добрите налични технологии и оборудване за своето всекидневие, за своята 
заетост и социално участие;

94. посочва, че средствата на ЕС не следва никога да се използват за финансиране на 
недостъпни продукти, услуги или инфраструктура;

95. приканва Комисията и държавите членки да гарантират, че програмите и 
стратегиите за развитие на селските райони включват специални мерки за 
повишаване на осведомеността на хората с увреждания, живеещи в селските 
райони, и да включат тези лица в проектирането и изпълнението на тези програми 
и стратегии;

Цифровизация

96. призовава държавите членки да проучат възможностите и потенциала, 
произтичащи от цифровизацията и цифровите решения, и да признаят стойността 
на помощните и адаптивните технологии за хората с увреждания, като се обръща 
надлежно внимание на защитата на личните данни и етичните норми; припомня, 
че потенциалът на използването на цифрови инструменти и помощни технологии 
зависи от възможностите на хората с увреждания да развиват цифровите си 
умения; подчертава, че развитието на необходимите цифрови умения и познания 
за изкуствения интелект може да осигури възможност за навлизането на пазара на 
труда на уязвими групи, например хората с увреждания;

97. посочва, че пандемията от COVID-19 показа, че цялото население следва да може 
да се възползва от цифровата трансформация, без каквато и да било 
дискриминация или изключване; подчертава значението на информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) за мобилността, комуникацията и достъпа 
до обществени услуги; поради това призовава държавите членки активно да 
насърчават участието на хората с увреждания, като предоставят подходящи 
средства за гарантиране на техния достъп до онлайн обществени услуги;

98. призовава институциите на ЕС да гарантират най-високи стандарти за достъпност 
на своята инфраструктурата, своите услуги и цифровите си технологии, да 
положат всички усилия за публикуване на своите документи, свързани със 
законодателните процедури, по лесен за ползване и достъпен начин и да 
гарантират, че хората с увреждания имат подходящ и пълен достъп до техните 
уебсайтове и до формулярите за контакт; насърчава държавите членки да 
разработят програми, които имат за цел приобщаването на хората с увреждания в 



обществото чрез спорт, изкуства, култура и развлекателни дейности и които 
насърчават тяхното участие в политическия процес без никакви ограничения;

Научни изследвания

99. призовава Комисията да проведе допълнителни проучвания относно 
въздействието и свързаните със здравето въздействия на нововъзникващите 
технологии върху хората с увреждания, като например случая със светодиодните 
светлини при светлочувствителните лица;

100. припомня, че за да се разработят подходящи и ефективни политики и за да се 
намерят решения, пригодни спрямо потребностите на всички хора с увреждания в 
ЕС, съществува необходимост от съпоставими и надеждни данни на ЕС; поради 
това призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за обща 
рамка за европейска статистика за лицата и домакинствата, за събиране на 
надеждни данни и данни относно участието на хората с увреждания на 
различните равнища и видове образование, труд, както и участието им в 
социалния живот;

101. подчертава необходимостта да се инвестира в иновации и научни изследвания по 
отношение на заетостта и предприемачеството на хората с увреждания, за да се 
подпомогне тяхното финансово оцеляване и участието им в икономическия и 
социалния живот;

102. подчертава необходимостта от активизиране на научните изследвания и 
иновациите в областта на достъпните технологии с цел укрепване на 
приобщаващия характер на пазарите на труда за хората с увреждания; подчертава 
значението на ИКТ за мобилността, комуникацията и достъпа до обществени 
услуги за хората с увреждания;

Образование

103. приветства факта, че държавите членки имат желание да прилагат приобщаващи 
образователни политики; призовава държавите членки да увеличат допълнително 
капацитета на образователните си системи за осигуряване на висококачествено 
достъпно образование за всички учащи чрез насърчаване на специфични мерки и 
персонализирана подкрепа, като например достъпни и адаптирани учебни 
програми и учебни материали, достъпни ИКТ и подходящо цифрово образование; 
призовава Комисията да укрепи ролята на Гаранцията за децата, като обмисли 
схема за награди за достъпни училища, за гарантиране на равното третиране на 
децата с увреждания; призовава Комисията и държавите членки да инвестират в 
обучението на специалистите относно потребностите на хората с увреждания; 
отново заявява, че изпълнението и разпределението на съответните програми на 
ЕС за финансиране следва да допринасят за прехода към приобщаващо 
образование; подчертава, че на хората с увреждания следва да се гарантира 
достъп до образование, включително по време на кризи като пандемията от 
COVID-19, и че държавите членки следва да се борят с всички форми на 
дискриминация и изключване в тази област; подчертава необходимостта от 
увеличаване на участието на младите хора с увреждания в обучението, като се 
вземат предвид техните потребности, което би им осигурило по-добър достъп до 
пазара на труда; отбелязва ползите за децата от езикови малцинства със 



специални образователни потребности да учат на майчиния си език по време на 
образованието в ранна възраст в случаите, когато за тях е трудно да използват 
език и да общуват; призовава държавите членки да гарантират достъп до 
образование по малцинствен език за деца със специални образователни 
потребности;

104. изтъква, че приобщаващите програми за образование и професионално обучение 
са две от ключовите предпоставки за постигане на по-приобщаващ пазар на труда; 
призовава Комисията да гарантира, че бъдещият подход на ЕС към 
микроквалификацията за ученето през целия живот и пригодността за заетост ще 
бъде достъпен и приобщаващ и ще отразява начините за подобряване на 
упражняването на правото на труд от хората с увреждания; призовава държавите 
членки да се възползват от възможностите, които усъвършенстваната гаранция за 
младежта предоставя в областта на заетостта, образованието, стажуването или 
чиракуването за младите хора с увреждания, да гарантират равен достъп за хората 
с увреждания и да разработят съобразени с конкретните нужди политики;

105. подчертава, че е важно да се предоставя ранна, индивидуализирана и всеобхватна 
подкрепа за децата с увреждания, техните родители и лицата, полагащи грижи за 
тях; призовава държавите членки да обърнат специално внимание на децата с 
увреждания и на децата със специални образователни потребности;

106. обръща внимание на значението на намесата в ранна детска възраст и на факта, че 
децата с увреждания трябва да участват и да бъдат включени в обществото още от 
най-ранните етапи на живота си; изтъква необходимостта от увеличаване на 
възможностите за финансиране за приобщаващо образование, когато и където 
това е възможно, както за насърчаване на въздействието на приобщаващото 
образование върху децата със или без увреждания, така и за финансиране на 
научни изследвания относно приобщаващото образование; счита, че е необходимо 
да се насърчава използването на нови технологии, включително ИКТ, устройства 
за подпомагане на мобилността, помощни изделия и технологии, подходящи за 
хора с увреждания; подчертава, че образованието е от основно значение за 
индивидуалното развитие и че достъпната среда за хората с увреждания им дава 
възможност да допринасят пълноценно за всички аспекти на обществото;

107. подчертава, че хората с увреждания трябва да бъдат напълно интегрирани на 
пазара на труда чрез насърчаване на приобщаващо образование и гъвкави форми 
на заетост, които могат да отговорят на техните потребности (като дистанционна 
работа или интелигентна работа) и чрез пълноценното участие на сдружения за 
хора с увреждания в разработването на приобщаващи стратегии;

108. посочва, че хората с увреждания често имат високи нива на умения и 
квалификации, които са недооценявани; отбелязва, че това им пречи да 
реализират своя потенциал и лишава обществото от социалната и икономическата 
стойност на тяхното приобщаване;

109. изразява твърдото убеждение, че държавите членки следва да предоставят 
подходяща подкрепа на децата с увреждания, за да се даде възможност на 
общественото образование да стане гръбнакът на индивидуализираната 
педагогическа парадигма;



110. признава значението на училището и спорта като изключително важни за растежа 
и развитието на децата с увреждания, особено на тези с аутизъм; изразява 
съжаление, че по време на пандемията дистанционното обучение ги лиши от тези 
основни дейности; изразява надежда, че тяхното образование ще получи 
приоритет в политиките за повторно отваряне в държавите членки;

111. предлага създаването на проекти за повишаване на осведомеността относно 
потребностите на хората с увреждания, като се използва позитивно силата на 
културните инструменти, например чрез насърчаване на културни прояви, като 
част от по-широка образователна стратегия за насърчаване и защита на правата на 
хората с увреждания;

112. призовава държавите членки да спазват насоките, издадени от Европейската 
комисия в нейното съобщение относно изграждането на европейско пространство 
за образование до 2025 г. във връзка със задължението на правителствата да 
насърчават интегрирането във всички сектори на образованието и обучението, в 
съответствие с ангажиментите на ООН съгласно КПХУ; изисква прилагането в 
националните, европейските и регионалните образователни политики на 
приобщаваща система, която да позволява да се интегрират учениците с 
увреждания в стандартното образование, за да се избегне какъвто и да било вид 
дискриминация;

Защита на правата на жените с увреждания

113. приветства Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2021 – 
2030 г. и позоваванията в нея на специфичните предизвикателства, пред които са 
изправени жените и момичетата с увреждания; призовава пресечната точка между 
половете и уврежданията да бъде интегрирана във всички политики, програми, 
инициативи на ЕС и в националните планове за действие на държавите членки; 
призовава за оптимизиране на използването на съществуващите и бъдещите 
инструменти на ЕС за финансиране с цел насърчаване на достъпността и 
недискриминацията;

114. призовава Комисията и държавите членки да гарантират цялостното развитие, 
напредък и овластяване на жените с увреждания и да насърчават тяхното участие 
в процеса на вземане на решения в публичния сектор; посочва, че следва да се 
въведат подходящи мерки, за да се гарантира, че техните перспективи се вземат 
изцяло под внимание и че заедно с консултативните органи, специфични за 
хората с увреждания, се насърчава участието на организациите, представляващи 
жените с увреждания;

115. призовава Комисията и държавите членки спешно да предприемат мерки срещу 
основаното на пола насилие, пред което са изправени жените и момичетата с 
увреждания в непропорционална степен, чрез Конвенцията от Истанбул и чрез 
разширяване на областите на престъпност, така че да обхванат специфични форми 
на насилие, основано на пола, в съответствие с член 83, параграф 1 от ДФЕС; 
призовава Комисията да използва това като правно основание, за да предложи 
обвързващи мерки и цялостна рамкова директива на ЕС за предотвратяване на и 
борба с всички форми на насилие, основано на пола; призовава Комисията да 
гарантира, че потребностите на жените с увреждания са включени в инициативи, 
които предоставят подкрепа на жертвите чрез Стратегията за равенство между 



половете и Стратегията за правата на жертвите, и да гарантира, че подкрепата за 
жертвите е разработена в съответствие с принципа на достъпност;

116. изразява съжаление във връзка с дискриминацията, основана на пола, която 
жените и момичетата с физически и когнитивни увреждания изпитват в 
медицинския сектор; счита, че жените и момичетата с увреждания трябва да имат 
пълен и равен достъп до медицинско лечение, което отговаря на техните 
специфични потребности, чрез специфични за уврежданията здравни грижи и 
основни услуги; призовава държавите членки да гарантират по-нататъшно 
образование на медицинските специалисти по отношение на специфичните 
потребности на жените и момичетата с увреждания и да гарантират, че жените и 
момичетата с увреждания получават цялата подходяща информация, за да могат 
свободно да вземат решения относно своето здраве;

117. призовава за всеобщо зачитане и достъп до сексуално и репродуктивно здраве и 
права; изразява съжаление относно враждебните реакции срещу сексуалното и 
репродуктивното здраве и права на жените в някои държави, което е особено 
вредно за жените и момичетата с увреждания, които са изправени пред 
допълнителни пречки при достъпа до здравеопазване; подчертава, че е важно 
държавите членки да предприемат всички необходими мерки за борба с 
принудителната стерилизация; настоятелно призовава държавите членки да 
гарантират публични инвестиции, за да се осигури пълен достъп до сексуално и 
репродуктивно здраве и права за жените и момичетата с увреждания; изразява 
съжаление, че на момичетата с увреждания често се отказва сексуално 
образование; настоятелно призовава държавите членки да гарантират всеобхватно 
и приобщаващо образование относно сексуалността и взаимоотношенията;

118. призовава държавите членки да гарантират достъпна, нестереотипна 
образователна система с приобщаващи образователни мерки, които подготвят 
жените и момичетата с увреждания за пазара на труда, със специален акцент 
върху цифровите способности и ученето през целия живот, и да гарантират, че 
жените и момичетата с увреждания могат да избират своите области на обучение, 
за да им се даде възможност да търсят работни места, които желаят и в които 
могат да използват пълния си потенциал и в които не са ограничени от липса на 
достъпност, от предразсъдъци или от стереотипи; признава връзката между 
образованието и последващата заетост; подчертава необходимостта от пълен 
достъп до образование с цел борба с различията в заетостта;

119. призовава Комисията и държавите членки да преодолеят различията в заетостта, 
пред които са изправени жените с увреждания, по-специално чрез преодоляване 
на свързаните с пола стереотипи, засилване на участието им в цифровата 
икономика, увеличаване на тяхното представителство в образованието, 
обучението и заетостта в дисциплините и професиите в областта на науките, 
технологиите, инженерството и математиката и чрез борба с възпиращите по 
отношение на работата мерки, като например сексуалния тормоз; призовава 
Комисията и държавите членки да предприемат конкретни мерки, за да 
гарантират, че жените с увреждания участват във вземането на решения и 
получават равно заплащане за равен труд чрез обвързващи мерки за прозрачност 
на заплащането, да се борят с високия за тях риск от бедност при работещите и да 
адаптират трудовото законодателство, например чрез гъвкави схеми на работа и 
на родителски отпуск според специфичните им потребности; призовава 



Комисията и държавите членки да подкрепят бизнес модели и инициативи в 
областта на социалната икономика, насочени към подобряване на социалното и 
трудовото приобщаване на жените с увреждания чрез Плана за действие относно 
социалната икономика;

120. отбелязва, че събирането на повече данни и информация е от решаващо значение 
за разбирането на положението, пред което са изправени жените и момичетата с 
увреждания; призовава за подходящи, точни и групирани данни, отчитащи 
аспектите на пола и на уврежданията, за да се вземат предвид 
предизвикателствата, пред които са изправени жените с увреждания, особено на 
пазара на труда;

°

°     °

121. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, 
Съвета, правителствата и парламентите на държавите членки, Агенцията на 
Европейския съюз за основните права, Европейския комитет на регионите, 
Европейския икономически и социален комитет и Организацията на обединените 
нации.


