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Европейският парламент одобри новата Европейска  

Комисията 
 

На 9 февруари 2010г., Европейският парламент избра в Страсбург 
новата Европейска комисия с 488 гласа „за”, 137 „против” и 72 „въздържал се”. 

Гласуването се проведе под формата на единичен вот за цялата 
Комисия, състояща се от един комисар от всяка от 27-те членки на ЕС. Новата 
Комисия ще заема поста си до 31 октомври 2014. За сравнение, първата 
Комисия Барозу бе избрана на длъжност през ноември 2004 г. с 449 гласа „за“, 
149 „против”, и 82 „въздържал се“. Политическите групи на ЕНП, С&Д и АЛДЕ 
обявиха преди гласуването, че ще подкрепят новата Комисия, докато Зелените, 
ЕОЛ/СЗЛ и ЕСД декларираха, че ще гласуват „против“. Групата на ЕКР се 
въздържа.  
___________________________________________________________________ 
 

Публично изслушване в Европейския парламент за обсъждане на  по-
нататъшното изпълнение на UNCRPD 

 
На 22 февруари, Европейският парламент организира публично 

обсъждане относно присъединяването на Европейския съюз  
към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD). 
Въпреки че, Европейският Съюз е страна по Конвенцията, ратифицирането й от 
всички държави-членки, ще допринесе за обединяването на Съюза. Досега 
само 13 държави-членки на ЕС са ратифицирали договора. Следователно, над 
65 милиона лица с увреждания в Европа все още са лишени от  
привилегиите, предоставени им от Конвенцията на ООН.  

През ноември 2009, Съветът на Европейския Съюз прие решение да се 
превърне в страна по Конвенцията на ООН. Въпреки това, ратифицирането 
трябва да бъде официално депозирано при Организацията на обединените 
нации, за да влезе в сила. Според Съвета, това може да стане, едва когато 
всички държави-членки ратифицират Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания.  

Това означава, че дори в 13-те държави-членки, които са ратифицирали 
Конвенцията, не се прилагат всички членове, включени в нея, за хората с 
увреждания. Това са най-вече членове, които се основават на националното 
законодателство. Според Европейския Съюз вече има ратифицирани 
международни договори без съгласието на всички държави-членки. 
Политическото нежелание в случая на UNCRPD оставя милиони европейци 
притеснени за прилагането на правата, с които хората с увреждания 
официално са упълномощени. Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания им гарантира правото да живеят и да се движат независимо, да 
взимат самостоятелни решения и да получават подходящо образование, и 
забранява дискриминацията въз основа на увреждане.  
___________________________________________________________________ 
 

ЕС 2020: EASPD пише до четирима членове на Комисията 
 



През първата седмица на март, Комисията подготвя предложение за 
Европейската Стратегия 2020, която ще определи приоритетите на ЕС за 
следващото десетилетие. Запознайте се с нашето отворено писмо, което 
изпратихме до четирима членове на Комисията.  

 
Уважаеми комисар Андор,  
EASPD е член на Социалната платформа, представителна организация 

на европейските социални неправителствени организации, и напълно подкрепя 
заявленията на Социалната платформа за приоритет в следните области  
на Европейската Стратегия 2020, формулирани както следва:  
 

1. Уверете се, че икономическата стратегия на ЕС служи на хората и 
планетата;  

2. Направете социалното сближаване и борбата с бедността  
основен стълб на Европейската Стратегия 2020;  

3. Преразгледайте Европейската Стратегия по заетостта с цел 
съсредоточаване върху здравния сектор, качеството на работните места 
и общите трудови пазари;  

4. Направете участието на гражданите и гражданското общество 
съществено.  

EASPD подкрепя Консултативния документ на ЕС 2020, който  посочва, че 
новите политики трябва допринесат за социално сближаване, справяне с 
безработицата, насърчаване на социалното включване и осигуряване на добре 
функциониращи пазари на труда. EASPD призовава Европейската комисия да 
се съсредоточи специално върху следните области в Новата стратегия:  
 

1. Развитието на стратегия за заетост, която да осигурява качествени 
работни места за всички (включително за лицата, които често са 
изключени от трудовия пазар, т.е. хората с увреждания и емигрантите), с 
ясен акцент върху справянето с проблема за „работещите бедни“: в ЕС 
има значителен брой хора, които живеят в бедност, въпреки че работят. 
Това се отнася за много хора, особено за служителите от предната 
линия, които са заети в здравния сектор, където трудовите условия са се 
влошили: работната сила е предимно от жени, работните места често са 
изложени на риск, ниско платени, и все повече се предлага почасово 
работно време. За доставчиците на социални услуги в Европа, два 
елемента са от съществено значение, за да се подобри ситуация: 
участието на работодатели от нестопанския сектор в социален диалог, и 
увеличаване на привлекателността за кариера в социалните услуги, като 
се осигури подобряване на условия на труд за служителите.  

2. Гарантиране, че социалните услуги могат да продължат осигуряването на 
адекватна и универсална помощ на европейските граждани. Ние сме във 
време, когато трябва да се идентифицират нови източници на 
икономически растеж и за създаване на заетост. EASPD смята, че тези 
нови източници на растеж могат да бъдат открити в социалната сфера и 
сектора на здравеопазването. Социалната сфера е важен икономически 
сектор, способен да осигури много работни места и да стимулира 
икономическия растеж. Работата в социалните услуги трябва да се 
оценява според това, което тя наистина заслужава, а обучението и 
заетостта в този сектор трябва да се насърчава. В момента, средната 



стойност на заетостта за ЕС в социалния, образователния и здравния 
сектор е 11%, а потенциалът е наемането на 15% от трудоспособното 
население, за да се отговори на сегашните нужди. Тези нужди със 
сигурност ще се увеличат, имайки в предвид, че населението на Съюза  
застарява, и следователно ще се увеличи броят на гражданите с 
увреждания , които ще се нуждаят от социална помощ. По този начин, 
инвестирането в социалните услуги ще допринесе за борбата с 
бедността чрез създаване на възможности за заетост и предоставяне на 
основни грижи за гражданите на ЕС. 

3. И накрая, EASPD счита, че новата Стратегията също така трябва да 
включва ясен план за пълно прилагане на Хартата на ЕС за основните 
права: ще бъде необходимо да се гарантира, че изграждаме справедливо 
и всеобхватно общество за всички.  

EASPD призовава Европейската Стратегия 2020 да се съсредоточи не само 
върху икономическите аспекти, но и да насърчи и улесни  
създаването на приобщаващи и сплотени общества, като се фокусира върху 
изкореняването на бедността, създаването на качествени работни места за 
всички, инвестирането в социалните услуги и осигуряването на защита на 
основните права на всички граждани.  

Благодарим Ви за вниманието и се надяваме, че Вие ще разгледате 
изложените мнения в подготовката на тази жизненоважна за бъдещето на 
Европейския Съюз стратегия.  
__________________________________________________________ 
 

Конференция на EASPD на тема „Какво за мен - Включително и най-
изолираните“ на 3 - 4 юни, 2010 

 
На 3-ти юни, в Хелзинки, Финландия, ще стартира годишна конференция 

на EASPD, на която ще се обсъди темата за качеството на живот на хората с 
тежки увреждания и тяхната интеграция в обществото.  
Експерти по въпроси свързани с уврежданията и представители на хората с 
увреждания от цяла Европа, както и представители на Европейските 
институции (Европейската комисия и Европейския парламент), членове на 
финландското правителство и важни международни личности ще обсъдят най-
големите предизвикателства, пред които са изправени днес хората с тежки 
увреждания. Сред други въпроси, в центъра на сесиите и семинарите, ще 
бъдат и темите за помощните технологии, правния капацитет, личното 
бюджетиране, моделите на активна подкрепа, алтернативните начини за 
комуникация и перспективите на служителите, работещи с хора с тежки 
увреждания.  

„Хората с тежки увреждания и висока необходимост от грижи са   
едни от най-изолираните групи от граждани в Европейския съюз. Поради факта, 
че няма достатъчно висок стандарт на услуги, често те прекарат живота си в 
големи институции, вместо да бъдат включени в обществото. Целта на 
конференцията е да се повиши осведомеността за този комплексен вид  
дискриминация и да се подобри качеството на живот на тази група хора, като 
им се предоставя реален избор, при който избирайки живота, те биха искали да 
живеят,“ каза Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD.  

Адам Коса, председател на Смесената група по въпросите за 
уврежданията на Европейския парламент, и Паула Рисико, финландски 



министър на здравеопазването и социалните услуги, ще бъдат сред основните 
лектори по време на началната сесия на Конференцията, която се организира 
във връзка с NVC, Фондация за услуги на лица с интелектуални увреждания, 
FAIDD и финландската мрежа за интелектуални затруднения. В края на 
Конференция, EASPD ще представи набор от препоръки към предстоящото 
Белгийско председателство, Европейския парламент и Европейската комисия.  
Повече информация на http://papunet.net/what-about-me/ и  www.easpd.eu   
___________________________________________________________________ 
 

Присъединете се към EASPD във Facebook 

Как да станете фен? 

Намерете нашата EASPD страница във Facebook. След това кликнете 
върху „Стани фен“ в горната част на страница. Това е изключително лесно. Ако 
наистина сте голям фен, уведомете семейството и приятелите си, за да станат 
фенове и те. 

След като станете фен, можете да комуникирате с групата, да качвате 
статии, да споделяте своя опит, и дори да давате съвети или да обсъждате 
различни въпроси с други фенове на EASPD. 

 


