MIKSI
SE ON TÄRKEÄÄ?

Euroopan vammaisilla on usein vaikeuksia
saada perustuotteita ja palveluja
yhdenvertaisesti muiden ihmisten kanssa.
Tilanteen parantamiseksi tarvitaan
eurooppalaista esteettömyyslakia.
Vaikka monessa EU:n jäsenvaltiossa on jo
jonkinlainen esteettömyyslainsäädäntö,
esteettömyyttä koskevaa EU-lakia ei vielä
ole. EU:n esteettömyyslainsäädännön tulisi
asettaa vähimmäisvaatimukset tavaroiden
ja palvelujen esteettömyydelle ja
saatavuudelle niin, että vammaiset voivat
liikkua vapaasti kaikissa EU-maissa.
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Eurooppalaisen esteettömyyslain saattaminen
voimaan EU-alueella on merkittävä askel
yli 80 miljoonan vammaisen henkilön
ihmisoikeuksien toteuttamiseksi YK:n
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan
yleissopimuksen mukaisesti, jonka kaikki EUjäsenvaltiot, paitsi Irlanti, ovat ratifioineet.
Euroopan unionin
rahoittama hanke

ESTEETTÖMYYS?
RYHDYTÄÄN
TOIMENPITEISIIN!

KUINKA SE TOIMII?

MIKÄ ON EUROOPAN
ESTEETTÖMYYSLAKI?

Euroopan esteettömyyslaki on lakiehdotus,
jonka tarkoituksena on edistää vammaisten
henkilöiden mahdollisuuksia hankkia
esteettömiä ja saavutettavia palveluita sekä
tavaroita Euroopan unionin (EU) alueella. EDF
taistelee tämän lakiehdotuksen hyväksymisen
puolesta, jotta Euroopan esteettömyyslaista
tulee sitova mahdollisimman pian.
Ehdotettu Euroopan esteettömyyslaki
tehdään direktiiviksi, joka on laillisesti
sitova. Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n
jäsenvaltiot ovat velvollisia soveltamaan
tätä lakia. Ehdotuksen mukaan ainoastaan
tiettyjen tavaroiden ja palvelujen on oltava
esteettömästi saatavilla.

NÄITÄ OVAT ENSISIJAISESTI:
• älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet
• lippu- ja sisäänkirjautumisautomaatit
• televisiot ja televisio-ohjelmat
• pankit ja pankkiautomaatit
• e-kirjat
• verkkokaupat

EDF katsoo, että ehdotettu Euroopan
esteettömyyslaki tulisi laajentaa koskemaan
myös vammaisten henkilöiden elämää
parantavia osa-alueita, kuten esteettömien
tavaroiden ja palvelujen läheisyyteen
rakennettua ympäristöä. Miten vammaiset
henkilöt pääsevät käsiksi esteettömään
pankkiautomaattiin, jos pankki ei ole esteetön?
HALUAMME VAHVAN JA
KUNNIOANHIMOISEN EUROOPAN
ESTEETTÖMYYSLAIN

MIKÄ ON EDF-JÄRJESTÖN
ROOLI?

EU &
JÄSENVALTIOT

Euroopan
Komission
ehdotus

EDF - järjestön
ensimmäinen vastaus
Keskustelu
Euroopan
parlamentissa
ja EU:n neuvostossa

EDF ja sen jäsenet kaikkialla Euroopassa:

• jatkavat kampanjaa henkilöiden vapaasta
liikkuvuudesta;
• vaativat kunnianhimoista Euroopan
esteettömyyslakia, joka tekee todellisen
muutoksen Euroopan 80 miljoonan
vammaisen henkilön elämään.

EDF ehdottaa
parannuksia tekstiin

KOLME PRIORITEETTIA:

jos sopimukseen
päästään

• lisäävät tietoisuutta esteettömyyden
tärkeydestä, jotta vammaisten henkilöiden
oikeus yhteiskunnalliseen elämään
osallistumiseen voidaan turvata;

Lisää tietoisuutta
esteettömyyden
tärkeydestä ja
ohjaa kampanjoita
lakiehdotuksen
hyväksymisen
puolesta

Lain hyväksyminen

Täytäntöönpano
EU-jäsenvaltioissa

· Lain laajentaminen
koskemaan lisää tavaroita
ja palveluja
· Mitään helppoja poikkeuksia
ei sallita
· Selkeä aikataulu nopeaa
täytäntöönpanoa varten
kaikissa EU-jäsenvaltioissa

EDF ja sen jäsenet
tukevat lain
täytäntöönpanoa

LISÄÄ ESTEETTÖMIÄ
TAVAROITA JA PALVELUJA
EUROOPAN VAMMAISILLE

