ΓΙΑΤΙ
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη συνήθως
δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε πολλά
βασικά προϊόντα και υπηρεσίες με τον ίδιο
τρόπο όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Η
Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα
είναι απαραίτητη για την βελτίωση αυτής της
κατάστασης.
Ενώ πολλά κράτη μέλη διαθέτουν ήδη κάποια
νομοθεσία για την προσβασιμότητα, δεν
υπάρχει ακόμη σχετικός ευρωπαϊκός νόμος. Η
Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα
οφείλει να παρέχει το ελάχιστο επίπεδο
προσβασιμότητας σε προϊόντα και
υπηρεσίες, ώστε τα προϊόντα αυτά να
μπορούν να κυκλοφορούν και οι υπηρεσίες
να παρέχονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Πράξης για την
Προσβασιμότητα θα αποτελέσει ένα σημαντικό
βήμα για την ΕΕ στην προώθηση της ένταξης
των περίπου 80 εκατομμυρίων ατόμων της
με αναπηρία, σύμφωνα με τη Σύµβαση των
Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τα δικαιώµατα των
ατόµων µε αναπηρίες, η οποία επικυρώθηκε
από την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη, εκτός της
Ιρλανδίας.

35 square de Meeûs
1000 Βρυξέλλες – Βέλγιο
τηλ. + 32 2 282 46 00
φαξ + 32 2 282 46 09
info@edf-feph.org
www.edf-feph.org

Με τη χρηματοδοτική
στήριξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΣΒΑΣΗ;

ΑΣ ΔΡΑΣΟΥΜΕ!

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ;

Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την
Προσβασιμότητα είναι μια πρόταση νόμου
με στόχο να καταστούν πολλά προϊόντα
και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
περισσότερο προσβάσιμα για τα άτομα με
αναπηρία. Το ΕΦΑΑ διεξάγει εκστρατείες υπέρ
της έγκρισης αυτής της πρότασης έτσι ώστε η
Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα να
αποτελέσει το δυνατόν συντομότερα δεσμευτικό
νόμο.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Πράξης για
την Προσβασιμότητα λαμβάνει τη μορφή
οδηγίας, η οποία είναι νομικά δεσμευτική, κάτι
που σημαίνει ότι τα τα κράτη μέλη της ΕΕ
δεσμεύονται να εφαρμόσουν το περιεχόμενο
του εν λόγω νόμου. Σύμφωνα με την πρόταση,
μόνο ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες
υποχρεούνται να είναι προσβάσιμα.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ:
• έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες και υπολογιστές
• αυτόματες συσκευές πώλησης εισιτηρίων και
αυτόματες συσκευές ελέγχου εισιτηρίων
• τηλεοράσεις και τηλεοπτικά προγράμματα
• τραπεζικά συστήματα και Αυτόματα
Ταμειολογιστικά Μηχανήματα (ΑΤΜ)
• e-books
• αγορές μέσω διαδικτύου

Το ΕΦΑΑ εκτιμά ότι το πεδίο εφαρμογής της
πρότασης της Ευρωπαϊκής Πράξης για την
Προσβασιμότητα πρέπει να επεκταθεί και
σε άλλους σημαντικούς τομείς της καθημερινής
ζωής των ατόμων με αναπηρία, ειδικότερα
στα κτίρια που συνδέονται με προσβάσιμα
προϊόντα και υπηρεσίες. Πώς είναι δυνατόν τα
άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε ΑΤΜ
μιας τράπεζας όταν η ίδια η τράπεζα δεν είναι
προσβάσιμη σε αυτά;
ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΦΟΡΟΥΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(ΕΦΑΑ);

Το ΕΦΑΑ, καθώς και όλα τα μέλη του στην
Ευρώπη:
• νθαρρύνουν τη συνειδητοποίηση της
σημασίας της προσβασιμότητας ως
προϋπόθεση για την ένταξη και την ενεργό
συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία
στην κοινωνία·
• συνεχίζουν τις εκστρατείες για την
ελευθερία κυκλοφορίας·
• ζητούν μια φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Πράξη
για την Προσβασιμότητα, η οποία θα
σημάνει μια πραγματική διαφορά στη
ζωή των 80 εκατομμυρίων ατόμων με
αναπηρία στην Ευρώπη.

ΕΕ & ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Πρόταση
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

Προωθεί την
ευαισθητοποίηση
γύρω από την
προσβασιμότητακαι
οργανώνει εκστρατείες
για την έγκριση του
νόμου
Αρχική απάντηση
του ΕΦΑΑ

Συζήτηση στο
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο της
ΕΕ

αν επιτευχθεί
συμφωνία
Έκ
δοση της
Πράξης

Εφαρμογή σε όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ

Το ΕΦΑΑ προτείνει
βελτιώσεις στο κείμενο
3 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ:
· Να διευρυνθεί το πεδίο
εφαρμογής της Πράξης
για να περιλαμβάνει
περισσότερα προϊόντα και
υπηρεσίες
· Να μην επιτρέπονται
εύκολες εξαιρέσεις
· Σαφές χρονοδιάγραμμα
για τη ταχεία εφαρμογή σε
όλα τα κράτη μέλη

Το ΕΦΑΑ και τα μέλη
του στηρίζουν την
εφαρμογή του νόμου

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

