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Писмена декларация, внесена съгласно член 123 от Правилника за дейността, 

относно образованието и заетостта на хората, страдащи от аутистични 

разстройства и сходни предизвикателства
1
 

1. лицата, които страдат от аутистични разстройства и сходни предизвикателства и 

които имат високо равнище на функциониране, срещат множество трудности в ЕС 

по отношение на своето образование и заетост; тези трудности са трайни въпреки 

добрите възможности за заетост в секторите на ИКТ (информационни и 

комуникационни технологии) и на науката, технологиите, инженерството и 

математиката чрез упражняване на професии, при които се изисква отчитане на най-

малките детайли, разпознаване на конфигурации и издръжливост при повтарящи се 

действия; 

2. обменът на най-добри практики по отношение на образованието и заетостта 

допринася за уеднаквяване на равнището в ЕС и осигурява възвръщаемост на 

инвестициите за всички заинтересовани страни; 

3. следователно към Комисията и Съвета се отправя призив да: 

– насърчават възможностите в сферата на образованието и заетостта за хората, 

страдащи от аутизъм;  

– насърчават обмена на най-добри практики в ЕС и на материали относно 

социалните ползи от инвестициите; 

– подкрепят постоянните изследвания относно хората, страдащи от аутизъм, по-

специално по отношение на тяхната интеграция в сферата на образованието и 

заетостта; 

4. към Комисията освен това се отправя призив да насърчи осведомеността сред 

работодателите както от публичния, така и от частния сектор, относно 

възможностите за финансова подкрепа и ползите от наемането на работа на лица, 

страдащи от аутизъм; 

5. настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 

предава на Съвета и на Комисията. 

                                                
1 Съгласно член 123, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламента, когато 

дадена декларация е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в 

протокола от заседанието съвместно с имената на подкрепилите я и се предава на адресатите, без обаче 

това да задължава Парламента. 


