DLACZEGO TO TAKIE
WAŻNE?
Osoby niepełnosprawne w Europie często
mają trudności w dostępie do wielu
podstawowych produktów i usług na równych
zasadach z innymi ludźmi. Aby poprawić
tę sytuację, niezbędny jest Akt w sprawie
dostępności.
Podczas gdy wiele państw członkowskich UE
ma już jakąś formę ustawodawstwa w sprawie
dostępności, Na szczeblu UE nie istnieje żadne
prawo w sprawie dostępności. Europejski Akt
w sprawie dostępności powinien zapewniać
minimalny poziom dostępności w zakresie
produktów i usług, tak aby mogły one
być rozpowszechnione we wszystkich
państwach członkowskich UE.
Przyjęcie Aktu w sprawie dostępności
będzie dużym krokiem dla UE w kierunku
promowania włączenia 80 milionów osób
niepełnosprawnych – obywateli UE, zgodnie
z konwencją ONZ w sprawie praw osób
niepełnosprawnych, którą ratyfikowały
wszystkie państwa członkowskie UE, z
wyjątkiem Irlandii.
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Ufundowane przez Unię
Europejską

DOSTĘPNOŚĆ?

ZADZIAŁAJ!

JAK TO DZIAŁA?

CZYM JEST EUROPEJSKI AKT W
SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI?

Europejski Akt w sprawie dostępności
to wniosek dotyczący prawa, które
spowodowałoby większą dostępność wielu
produktów i usług w Unii Europejskiej (UE)
dla osób niepełnosprawnych. EDF walczy, aby
propozycja została przyjęta i aby Europejski
Akt w sprawie dostępności stał się wiążącym
prawem tak szybko, jak to możliwe.
Proponowany Europejski Akt w sprawie
dostępności przyjmuje formę dyrektywy,
która jest prawnie wiążąca, co oznacza, że
obowiązek stosować się do tego, co głosi
Akt. Propozycja przewiduje, że tylko niektóre
produkty i usługi muszą być dostępne.

PRZEDE WSZYSTKIM SĄ TO:
• smartfony, tablety i komputery,
• automaty biletowe oraz maszyn check-in,
• telewizory i programy telewizyjne,
• banki i bankomaty
• ebooki,
• zakupy online.

EDF uważa, że zakres proponowanego
Aktu w sprawie dostępności powinien
zostać rozszerzony o kolejne ważne w
życiu codziennym osób niepełnosprawnych
dziedziny, takie jak budynki wokół
dostępnych towarów i usług. W jaki sposób
osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z
bankomatu, jeżeli budynek banku nie jest dla
nich przystosowany?
CHCEMY SILNEGO I AMBITNEGO
EUROPEJSKIEGO AKTU W SPRAWIE
DOSTĘPNOŚCI

JAKA JEST ROLA EDF?

UE I PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIE

propozycja
Komisji
Europejskiej

początkowa
odpowiedź EDF
dyskusje w
Parlamencie
Europejskim i w
Radzie UE

Wspólnie z członkami w całej Europie EDF:

• nadal walczy o swobodę przemieszczania
się,
• apeluje o ambitny Akt w sprawie
dostępności, który wprowadzi rzeczywistą
różnicę w życiu 80 milionów osób
niepełnosprawnych w Europie.

EDF proponuje
poprawki do tekstu
3 PRIORYTETY:

jeśli dojdzie do
porozumienia

• podnosi świadomość w temacie
znaczenia dostępności jako warunku
włączenia i aktywnego udziału osób
niepełnosprawnych w społeczeństwie,

zwiększanie
świadomości o
dostępności i
kampania na rzecz
publikacji Aktu

przyjęcie Aktu

wprowadzenie w
życie w państwach
członkowskich UE

· rozszerzenie zakresu Aktu
w celu objęcia większej
ilości produktów i usług,
· wykluczenie „łatwych
wyjątków”
· jasne ramy czasowe na
szybkie wdrożenie we
wszystkich państwach
członkowskich UE.

EDF wraz z członkami
pomagają we
wdrożeniu Aktu

BARDZIEJ DOSTĘPNE
PRODUKTY I USŁUGI DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W EUROPIE

