NYÍLT LEVÉL AZ EU-S INTÉZMÉNYEKHEZ:
SZIGORÚ ÉS HATÉKONY EURÓPAI AKADÁLYMENTESÍTÉSI
TÖRVÉNYRE VAN SZÜKSÉGÜNK, MÉGPEDIG MOST!
Mi, az alulírottak több mint 80 millió fogyatékossággal élő, valamint több mint 190 millió 50 éves vagy
annál idősebb európai nevében szólítjuk fel az EU-s vezetőket arra, hogy még december 3, a
Fogyatékossággal élők világnapja előtt fogadjanak el egy nagyra törő „Európai Akadálymentesítési
Intézkedéscsomagot”.

Az Európai Bizottság 2015-ben közétett, egy Európai Akadálymentesítési Intézkedéscsomagra
vonatkozó törvényjavaslata, több mint tíz év után, európaiak millióinak igényére adott
válaszként készült el. A törvényjavaslat kezdeti lépésnek jó volt, mára azonban belefáradtunk a
törvény elfogadására való várakozásba.
Nyomatékosan arra szólítjuk az összes EU-s intézményt, hogy még december 3, a
Fogyatékossággal Élők (Európai és) Világnapja előtt jussanak politikai megegyezésre. December
3-ra már három éve és egy napja lesz annak, hogy a törvényjavaslat napvilágra került.
A megállapodásnak egy erőteljes, hatékony és időtálló Akadálymentesítési Törvényt kell
eredményeznie. Követelésünk az, hogy az Akadálymentesítési Intézkedéscsomag széles körű,
különösen az alábbiakban felsorolt területekre vonatkozó hozzáférhetőségi követelményeket
fogalmazzon meg:


A készenléti szolgálatok akadálymentes hozzáférhetősége: Ez egy, az élet/halál
kérdését érintő téma. Európaiak milliói vannak elzárva a gyors, életmentő orvosi segítség
lehetőségétől. A törvénynek biztosítania kell a sürgősségi ellátások akadálymentes
hozzáférhetőségét mindenki számára.

 A mikrovállalkozásoknak a törvény hatálya alá való bevonása: Az áruk és szolgáltatások
akár 93%-át mikrovállalkozások állítják elő vagy nyújtják. Elengedhetetlen fontosságú az,
hogy az Európai Akadálymentesítési Intézkedéscsomag hatálya az ilyen árukra és
szolgáltatásokra kiterjedjen!
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Az akadálymentes hozzáférhetőség bevonása a Közbeszerzésekre, az EU-s Alapokra és
a TEN-T-re1 vonatkozó előírások hatálya alá: Az Európai Akadálymentesítési
Intézkedéscsomagnak vonatkoznia kell a Közbeszerzésekre, az Uniós Alapokra és a TENT-re is! A közbeszerzések generálják az EU-s GDP 16%-át. A munkavállalók akár 30%-át
közhivatalok és hatóságok foglalkoztatják, ezáltal óriási innovációs lehetőségekkel
rendelkeznek. A közbeszerzések további fejlesztésekre ösztönözhetnek az
akadálymentesítés terén.
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Az épített környezet akadálymentes hozzáférhetősége: Az Intézkedéscsomag számos
digitális terméket és szolgáltatást foglal magában, azonban nem terjed ki az ilyen
termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó, azokat körülvevő épített környezetre.
Ennek következményeként nagyon sok ilyen áru és szolgáltatás továbbra sem lesz
akadálymentesen hozzáférhető még akkor sem, ha maguk a termékek vagy
szolgáltatások meg is felelnek az Akadálymentesítési Intézkedéscsomag előírásainak.
Elengedhetetlen az, hogy a Direktíva az épített környezetre is kiterjedjen. Ennek
megfelelően azt követeljük, hogy a Törvény végleges szövegében kötelező előírások
vonatkozzanak az épített környezetre!



A városi közlekedés akadálymentes hozzáférhetősége: Alapvető fontosságú és
elengedhetetlen az akadálymentesen hozzáférhető városi közlekedés. Európaiak milliói
vannak mindennapjaik során a tömegközlekedésre utalva. Tömegközlekedéssel járnak
munkába, jutnak el kórházba, találkoznak barátaikkal, ismerőseikkel. A fogyatékossággal
élőknek is rendelkezniük kell ugyanazokkal a jogokkal, ugyanolyan feltételek mellett!

Arra szólítjuk fel az összes uniós tagállamot, különösképpen az Intézkedéscsomagot leginkább
ellenzőket, hogy emelkedjenek felül kifogásaikon! Olyan szabályokat és rendelkezéseket kell
biztosítaniuk, melyek nem csak a 80 millió fogyatékossággal élő és 190 millió 50 éves vagy annál
idősebb korú életét teszik jobbá, de minden európaiét!

A nyílt levél aláírói:
European Disability Forum Európai Fogyatékosügyi Fórum
AGE Platform Europe Idősek Európai Plattforma
ANEC - Európai Szövetség a Fogyasztók Szabványosításban Való Képviseletének
Összehangolására
IFSBH - International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus
EURO-CIU – European Association of Cochlear Implant Users
ARFIE - Association for Research and Training on Integration in Europe
EBU – Európai Vakok Szövetsége
ENIL - European Network on Independent Living
EASPD – European Association of Service Providers for Persons with Disabilities
EAMDA – European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations
EDA – European Dyslexia Association
EFHOH – Európai Nagyothallók Szövetsége

Alzheimer Europe
MHE – Mental Health Europe
Social Firms Europe
CP-ECA - Cerebral Palsy – European Communities Association

Inclusion Europe
ECCE – European Cooperation in anthroposophical Curative Education and Social Therapy
EUD – Európai Siketek Szövetsége
ENUSP – European Network of (ex)-Users and survivors of psychiatry
Autism Europe

