PREČO
JE TO DÔLEŽITÉ?

Osoby so zdravotným postihnutím v
Európe majú často ťažkosti s prístupnosťou
mnohých základných výrobkov a služieb
z rovnakého dôvodu ako ostatní ľudia.
Európsky akt o prístupnosti je potrebný na
zlepšenie tejto situácie.
Mnohé členské štáty už majú nejakú formu
legislatívy týkajúcu sa prístupnosti, ešte
však nejestvuje európsky právny predpis
upravujúci túto problematiku. Európsky
akt o prístupnosti by mal poskytnúť
minimálnu úroveň prístupnosti výrobkov
a služieb, aby sa umožnil ich pohyb vo
všetkých členských štátoch EÚ.
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Prijatie Európskeho aktu o prístupnosti
bude predstavovať významnú etapu pre
EÚ v podpore začlenenia jej 80 miliónov
osôb so zdravotným postihnutím v súlade s
Dohovorom Organizácie spojených národov
o právach osôb so zdravotným postihnutím,
ktorý ratifikovala EÚ a všetky členské štáty s
výnimkou Írska.
S finančnou podporou
Európskej únie

PRÍSTUPNOSŤ?

KONAJME!

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА?

V ČOM SPOČÍVA EURÓPSKY
AKT PRÍSTUPNOSTI?

Európsky akt prístupnosti je návrhom
právneho predpisu s cieľom zlepšiť
prístupnosť mnohých výrobkov a služieb
Európskej únie (EÚ) osobám so zdravotným
postihnutím. Európske fórum zdravotného
postihnutia (EDF) bojuje za prijatie tohto
návrhu, aby sa Európsky akt prístupnosti
stal čo najrýchlejšie záväzným právnym
predpisom.
Návrh Európskeho aktu prístupnosti
nadobúda formu smernice, ktorá je
právne záväzná, čo znamená, že členské
štáty EÚ musia uplatňovať obsah tohto
aktu. Podľa návrhu majú byť prístupné len
niektoré výrobky a služby.

IDE HLAVNE O:
• smartfóny, tablety a počítače,
• automaty na výdaj lístkov a odbavovacie
zariadenia,
• televízory a televízne programy,
• bankové systémy a bankomaty,
• elektronické knihy,
• nakupovanie online.

EDF sa domnieva, že rozsah pôsobnosti
návrhu Európskeho aktu o prístupnosti
sa musí rozšíriť na ďalšie oblasti dôležité
pre každodenný život osôb so zdravotným
postihnutím, najmä na budovy súvisiace s
prístupnými výrobkami a službami. Ako sa
osoby so zdravotným postihnutím dostanú
k prístupnému automatu, keď sama banka
nie je prístupná?
CHCEME SILNÝ A AMBICIÓZNY
EURÓPSKY AKT O PRÍSTUPNOSTI

AKÚ ÚLOHU MÁ EDF?

EÚ & ČLENSKÉ ŠTÁTY

Návrh
Európskej
komisie

Počiatočná reakcia
EDF
Diskusia v
Európskom
parlamente a v
Rade Európy

EDF, ako aj všetky jeho európske členské
štáty:

• pokračuje vo svojich kampaniach
zameraných na voľný pohyb;
• požaduje ambiciózny Európsky akt o
prístupnosti, ktorý prinesie skutočnú
zmenu v živote 80 miliónov osôb so
zdravotným postihnutím v Európe.

EDF navrhuje
zlepšenia znenia
3 PRIORITY:

ak sa dosiahne
dohoda

• zvyšuje vnímavosť voči prístupnosti
ako podmienke na začlenenie osôb so
zdravotným postihnutím do spoločnosti
a na ich aktívnu účasť v nej;

Zvyšuje vnímavosť
voči prístupnosti a
vedie kampane na
prijatie aktu

Prijatie aktu

Implementácia
v členských
štátoch EÚ

· Rozšíriť rozsah
pôsobnosti aktu s
cieľom zahrnúť viac
výrobkov a služieb
· Nepovoliť žiadnu
pohodlnú výnimku
· Jasný harmonogram na
rýchlu implementáciu
vo všetkých členských
štátoch

EDF a jeho
členovia podporujú
implementáciu aktu

PRÍSTUPNEJŠIE VÝROBKY A SLUŽBY
OSOBÁM SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM V EURÓPE

