DE CE
ESTE IMPORTANT?
Persoanele cu dizabilități din Europa
întâmpină deseori dificultăți în accesarea
multor produse și servicii de bază în
aceleași condiții ca alte persoane. Actul
privind accesibilitatea este necesar pentru a
ameliora această situație.
Deși multe state membre UE
au deja anumite forme de legislație legate
de accesibilitate, nu există nicio lege UE
privind accesibilitatea. Actul European
privind accesibilitatea trebuie să ofere
un nivel minim de accesibilitate la
produse și servicii, astfel încât acestea
să poată circula în toate statele membre
UE.
Adoptarea Actului privind accesibilitatea
va reprezenta un mare pas înainte pentru
Uniunea Europeană în ceea ce privește
promovarea incluziunii celor 80 de milioane
de persoane cu dizabilități care trăiesc aici,
în conformitate cu Convenția Națiunilor
Unite privind drepturile persoanelor cu
dizabilități, care a fost ratificată de UE și de
toate statele membre, cu excepția Irlandei.
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ACCESIBILITATE?

ACȚIONAȚI!

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

CE ESTE ACTUL EUROPEAN
PRIVIND ACCESIBILITATEA?

Actul European privind accesibilitatea
este o propunere de lege care ar face multe
produse și servicii din Uniunea Europeană
(UE) mult mai accesibile pentru persoanele
cu dizabilități. FEPH derulează o campanie
pentru ca propunerea să fie adoptată, astfel
încât Actul privind accesibilitatea să devină
lege obligatorie cât mai curând posibil.
Actul propus privind accesibilitatea ia
forma unei directive, care este obligatorie
din punct de vedere legal, ceea ce înseamnă
că statele membre UE sunt obligate să
aplice prevederile Actului. Propunerea
prevede faptul că numai unele produse și
servicii trebuie să fie accesibile.
ACESTA SUNT, ÎN SPECIAL:
• Telefoane inteligente, tablete și computere
• Aparate de taxare și aparate de înregistrare
(check-in)
• Televizoare și programe TV
• Bănci și bancomate
• Cărți electronice
• Cumpărături online

Forumul european al persoanelor
cu handicap (FEPH) consideră că
domeniul de aplicare al Actului privind
accesibilitatea care a fost propus ar
trebui să fie extin pentru a include mai
multe domenii care sunt importante pentru
viața de zi cu zi a persoanelor cu dizabilități,
cum ar fi clădirile în care se află bunurile
și serviciile accesibile. Cum vor putea
persoanele cu dizabilități să ajungă la un
bancomat accesibil în cazul în care clădirea.
PUTERNIC ȘI AMBIȚIOS

KAKŠNA JE VLOGA EDF?

UE ȘI STATELE
MEMBRE

Propunerea
Comisiei
Europene

Răspunsul inițial
al FEPH
Discuție la
Parlamentul
European și la
Consiliul UE

• crește gradul de conștientizare privind
importanța accesibilității ca o condiție
pentru incluziunea și participarea activă
în societate a persoanelor cu dizabilități,
• continuă derularea campaniei pentru
Libertatea de mișcare,
• solicită un Act ambițios privind
accesibilitatea, care va aduce o
schimbare reală în viața celor 80 de
milioane de persoane cu dizabilități din
Europa.

FEPH sugerează
îmbunătățiri ale
textului
PRINCIPALELE 3
PRIORITĂȚI:

dacă există
un acord
Împreună cu membrii săi din toată
Europa, FEPH:

Creșterea gradului de
conștientizare privind
accesibilitatea și
derularea unei campanii
pentru publicarea
Actului

Adoptarea Actului

Punerea în practică
în statele
membre UE

· Extinderea domeniului de
aplicare al Actului pentru a
include mai multe produse
și servicii
· Neacceptarea unor excepții
facile
· Termene clare pentru
implementarea rapidă în
toate statele membre UE

FEPH și membrii
săi susțin
implementarea
Actului

VEČ DOSTOPNIH PROIZVODOV
IN STORITEV ZA OSEBE Z
INVALIDNOSTJO V EVROPI

