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EU-S AKADÁLYMENTESÍTÉSI IRÁNYELV: LEGYEN VÉGE A
KERÍTÉS SZÉLÉRŐL TÖRTÉNŐ SZEMLÉLŐDÉSNEK!
Az Európai Tanácsnak ki kell nyilvánítani akaratát, hogy fel akarja
számolni a fogyatékossággal élők mindennapjait nehezítő akadályokat
Néhány európai kormány minimálisra akarja szűkíteni az Európai
Akadálymentesítési Intézkedéscsomag (EAA) hatókörét, szemben az
Európai Parlamenttel, amely részletes, messzire nyúló szövegezést
szeretne. A brüsszeli EU-s képviseletek vezetőinek legutóbbi,
szeptember 26-i megbeszélésén nem sikerült megoldást találni az egyik
legfontosabb törvényi szabályzás kapcsán felmerülő konfliktusokra,
melyek kétségessé teszik azt, hogy a politikai akarat végül egy érdemi
törvényhez fog-e vezetni?
“Egyedülálló lehetőségünk van arra, hogy 30 millió európai látássérült
életén javítsunk”, jelentette ki Wolfgang Angermann, az Európai Vakok
Szövetsége (EBU) elnöke. “Annak érdekében, hogy a látássérültek
elvárásai teljesüljenek, a Direktívának több területre is ki kell terjednie,
mint például a turizmusra a közlekedésre és a közbeszerzésekre is.”
Az EBU üdvözli az Európai Parlament és több tagállam pozitív
hozzáállását. Arra szólítjuk fel az Európai Tanácsot, hogy erősítse meg
végre azon szándékát, hogy megoldja a fogyatékossággal élők igényeit
és biztosítsa jogaikat, valamint az ügy érdekében az Európai
Parlamenttel folytasson konstruktív tárgyalásokat.
Az Európai Uniós választások közeledtével az Európai
Akadálymentesítési Intézkedéscsomaghoz rendelkezésre álló idő
gyorsan fogy, mi pedig számítunk az Ausztriai Elnökségre abban, hogy
a dolgokat a megfelelő irányba fogja vezetni.

Az EBU is aláírta az Európai Fogyatékossági Fórumnak (EDF) az EU-s
intézményekhez címzett mai nyílt levelét, mely 3 évvel azután, hogy a
Tanács előterjesztette az Európai Akadálymentesítési
Intézkedéscsomagra vonatkozó javaslatát, a tárgyalások 2018.
december 3-ig történő sikeres befejezésére szólít fel. Ez - a
fogyatékossággal élők világnapján - egy újabb mérföldkövet jelenthetne
a fogyatékossággal élők jogaihoz vezető úton.

Az EBU-ról
EBU Az Európai Vakok Szövetsége (EBU) egy 1984-ben alapított,
kormányoktól független nonprofit szervezet, amely a Vakok
Világszövetsége (WBU) 6 regionális szervezetének egyikeként, az
európai vakok és gyengénlátók képviseletében és érdekeiért dolgozik. Az
EBU nemzeti „vakszervezetek” hálózataként működik, 41 európai
országot magában foglalva.
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