PROČ
JE TO DŮLEŽITÉ?
Osoby se zdravotním postižením v Evropě
mají často problémy s přístupností k
mnohým klíčovým výrobkům a službám ze
stejného důvodu jako ostatní lidé. Evropský
akt přístupnosti je nezbytný pro zlepšení
této situace.
Mnohé členské státy již mají nějakou formu
legislativy týkající se přístupnosti, avšak
dosud neexistuje evropský právní předpis
upravující tuto problematiku. Evropský
akt přístupnosti by měl poskytnout
minimální úroveň přístupnosti výrobků
a služeb a umožnit jejich volný pohyb na
trhu všech členských států EU.
Přijetí Evropského aktu přístupnosti
bude představovat významnou etapu pro
Evropskou unii při podpoře začleňování 80
milionů osob se zdravotním postižením,
které žijí v členských zemích Evropské unie,
v souladu s Úmluvou OSN o právech osob
se zdravotním postižením, kterou Evropská
unie a všechny její členské státy, s výjimkou
Irska, ratifikovala.
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Za finanční podpory
Evropské unie

PŘÍSTUPNOST?

JEDNEJME!

JAK TO FUNGUJE?

V ČEM SPOČÍVÁ EVROPSKÝ AKT
PŘÍSTUPNOSTI?

Evropský akt přístupnosti je návrh
právního předpisu s cílem zlepšit
přístupnost mnohých výrobků a služeb
Evropské unie (EU) osobám se zdravotním
postižením. Evropské fórum zdravotně
postižených (EDF) se zasazuje za přijetí
tohoto návrhu, aby se Evropský akt
přístupnosti stal co nejrychleji závazným
právním předpisem.
Návrh Evropského aktu přístupnosti byl
vypracován ve formě směrnice, která je
právně závazná, což znamená, že členské
státy EU musí uplatňovat obsah tohoto
aktu. Podle návrhu musí být přístupné
pouze vybrané výrobky a služby.
JDE ZEJMÉNA O:
• smartphony, tablety a počítače
• automaty pro výdej jízdenek a odbavovací
zařízení
• televizory a televizní programy
• bankovní systémy a bankomatyCărți
electronice
• online nákupy.

EDF se domnívá, že rozsah působnosti
návrhu Evropského aktu o přístupnosti
se musí rozšířit o další oblasti důležité
pro každodenní život osob se zdravotním
postižením, zejména na budovy související
s přístupnými výrobky a službami. Jak se
osoby se zdravotním postižením dostanou
k přístupnému bankomatu, když samotná
banka není přístupná?
CHCEME SILNÝ A AMBICIÓZNÍ
EVROPSKÝ AKT PŘÍSTUPNOSTI

CO JE POSLÁNÍM EDF?

EU A ČLENSKÉ S
TÁTY

Návrh
Evropské
komise

Počáteční reakce EDF

Diskuse V Evropské
parlamentě a v
Radě Evropy

EDF, jakož i všechny jeho evropské
členské státy:

• pokračovat ve svých kampaních
zaměřených na volný pohyb
přístupných výrobků a služeb; ,
• požadovat ambiciózní Evropský akt
přístupnosti, který přinese skutečnou
změnu v životě 80 milionů osob se
zdravotním postižením v Evropě.

EDF podává návrhy na
zlepšení textu
3 PRIORITY :

Pokud je dosažena
dohoda

• zvýšit povědomí o přístupnosti, která
je podmínkou pro začlenění osob se
zdravotním postižením a pro jejich
aktivní účast ve společnosti;

Zvyšuje povědomí o
přístupnosti a vede
kampaně na podporu
přijetí aktu

Přijetí aktu

Implementace
v členských státech
EU

· Rozšířit rozsah působnosti
aktu s cílem zahrnout více
výrobků a služeb
· Nepovolit žádnou
pohodlnou výjimku
· Jasný harmonogram rychlé
implementace ve všech
členských státech

FEPH a jeho
členové podporují
implementaci aktu

PŘÍSTUPNĚJŠÍ VÝROBKY A SLUŽBY
OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM V EVROPĚ

