ЗАЩО
ТОВА Е ВАЖНО?

В Европа достъпът до много основни
продукти и услуги често пъти представлява
трудност за хората с увреждания в сравнение
с останалите граждани. Европейският акт за
достъпност е необходим, за да се подобри
това положение.
И въпреки че в много от държавите
членки вече съществува някаква форма на
нормативна уредба относно достъпността,
все още няма законодателство на ниво
Европейски съюз. Европейският акт
за достъпност трябва да гарантира
минимално ниво на достъпност по
отношение на продуктите и услугите, за
да може да се осигури разпространението
им във всички държави членки.
Приемането на Европейския акт за
достъпност ще представлява голяма тъпка за
ЕС, с която ще съдейства за приобщаването
на 80 млн. от своите граждани с увреждания,
което е в съответствие с Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания,
ратифицирана от всички държави членки
(без Ирландия).
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1000 Brussels - Belgium
tel + 32 2 282 46 00
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УВРЕЖДАНИЯ?
ДА ДЕЙСТВАМЕ!

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА?

КАКВО Е ЕВРОПЕЙСКИЯТ
АКТ ЗА ДОСТЪПНОСТ?

Европейският акт за достъпност
представлява предложение за
законодателство, което да направи много
продукти и услуги в Европейския съюз
по-достъпни за хората с увреждания.
Европейският форум на хората с увреждания
(EDF) провежда кампания за приемане на
предложението, за да може Европейският
акт за достъпност да се превърне в
задължително законодателство възможно
най-скоро.
Предложеният акт за достъпност ще бъде
под формата на директива, която е правно
обвързваща – това означава, че държавите
членки са задължени да прилагат
постановеното в нея. Предложението
предвижда достъпност само за определени
продукти и услуги.
ТОВА СА ГЛАВНО:
• Смартфони, таблети и компютри
• Машини за билети и регистрация
• Телевизори и ТВ програми
• Електронни книги
• Електронни книги
• Online shopping

EDF смята, че обхватът на Европейския
акт за достъпност трябва да се разшири,
за да включва повече области, които
са важни за ежедневието на хората
с увреждания, напр. сградите около
достъпните стоки и услуги.
Как например хората с увреждания ще
достигнат банкомат, ако сградата на банката
не е достъпна за тях?
ИСКАМЕ ПО-СТРОГ И АМБИЦИОЗЕН
ЕВРОПЕЙСКИ АКТ ЗА ДОСТЪПНОСТ

КАКВА Е РОЛЯТА НА EDF?

ЕС И
ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ
Предложение на
Европейската
комисия

EDF - първи отзиви
Обсъждане в
Европейския
парламент и
Съвета на ЕС

• повишава осведомеността относно
това колко важна е достъпността
като условие за включването и
активното участие на хората с
увреждания в обществото,
• продължава кампаниите за свободно
движение,
• призовата за по-амбициозен акт за
достъпност, който съществено да
повлияе върху живота на 80 млн.
хора с увреждания в Европа.

EDF предлага

подобрения на
текста

3 ПРИОРИТЕТА:

ако име съгласие
Заедно с всичките си членове из цяла
Европа EDF:

Повишаване на
осведомеността
относно достъпността
и провеждане
на кампании за
публикуването на
акта

Приемане
на акта

Прилагане в
държавите
членки

· Разширяване
обхвата на акта, за
да се включат повече
продукти и услуги
· Недопускане на лесни
изключения
· Ясен срок за бързо
прилагане във всички
държави членки

EDF и членовете

му подкрепят
изпълнението на
акта

ПО-ДОСТЪПНИ ПРОДУКТИ
И УСЛУГИ ЗА ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ В ЕВРОПА

