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Писмена декларация съгласно член 123 от Правилника за дейността на 

Европейския парламент относно правата на хората с увреждания
1
 

1. 10 % от населението в Европейския съюз е с умерена степен на увреждане, а 4,5 % – 

с тежки увреждания; 75 % от хората, които разчитат на персонални грижи за 

участието си в икономическия, социалния и културния живот, са изключени от 

обществото и дискриминирани въз основа на функционалните си различия (лица, 

дискриминирани въз основа на функционални различия); 

2. Конвенцията на ООН от 2006 г. постановява правото на лично съдействие за 

самостоятелен живот (член 19); 

3. публичната система за лично съдействие за лица, дискриминирани въз основа на 

функционалните си различия, обезпечава право, оказва подходяща, ефикасна и 

трайна подкрепа и спестява 30 % от разходите за медико-социални грижи с 

настаняване; 

4. всяко накърняване на достойнството и нарушаване на правата на човека е 

непростимо; 

5. Комисията се приканва следователно да насърчава самостоятелния живот на лицата, 

дискриминирани въз основа на функционалните им различия, чрез стандарти за 

персонални грижи и защита на социалните права съобразно техните потребности, 

умения и стремежи като граждани на ЕС; 

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

предава на Комисията. 

 

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

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

протокола от заседанието съвместно с имената на подписалите я и се изпраща на адресатите, без обаче 

това да обвързва Парламента. 


