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

относно създаване на Дирекция за хората с увреждания към Европейската 

комисия
1
 

1. Над 80 милиона хора с увреждания се срещат със значителни пречки при достъпа си 

до образование, заетост и стоки и услуги в ЕС, като това води до повишено 

социално изключване и бедност. 

2. Член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз, членове 21 и 26 от 

Харта на основните права на Европейския съюз и новите правила за достъпност 

съгласно новия регламент от 2014 г., регулиращ всички европейски структурни и 

инвестиционни фондове, предвиждат, че лицата с увреждания следва да се ползват с 

всички възможни мерки и дейности на ЕС за гарантиране на тяхната независимост и 

социално приобщаване. 

3. Член 4 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по която ЕС е 

страна, изисква от участващите страни да „приемат всички подходящи 

законодателни, административни и други мерки за упражняването на правата, 

признати от Конвенцията“ във всички политики и програми. 

4. Призовава се Комисията да създаде Дирекция по въпросите на хората с увреждания, 

която да включва и консултативен съвет от експерти с увреждания. 

5. 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. 


