
 

Parlamentet vil gøre flere varer og tjenester
tilgængelige for handicappede
 
Den europæiske lov om tilgængelighed  skal gøre flere varer og tjenester tilgængelige for
ældre og folk med handicap. Se mere i vores video.
 

MEP'erne stemte for en aftale, der er indgået med Rådets ministre om den europæiske lov om
tilgængelighed (EAA). De nye regler er endnu et skridt på vejen mod et mere retfærdigt og
inklusivt Europa og skal forbedre hverdagen for ældre og folk med handicap.
 
Europæiske tiltag for flere tilgængelige varer og tjenester
 
Der bor mere end 80 millioner mennesker med handicap i EU, og mange har problemer med at
bruge almindelige dagligdagsprodukter som smartphones, computere, e-bøger og oplever, at
vigtige servicer som billet- og hæveautomater er svært tilgængelige. FN's konvension om
handicappedes rettigheder kræver, at medlemslandene og EU sikrer tilgængeligheden.
Handling på EU-niveau er nødvendig for at sikre fælles adgangskrav til de vigtigste varer og
tjenester i EU.
 
De nye regler skal hjælpe folk med handicap og ældre med at deltage aktivt og på lige fod i
samfund på tværs af Europa, mens de også opfordrer virksomheder til at øge den innovation,
der kan give mere tilgængelige produkter og tjenester.
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Tilgængelighed
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181108IPR18560/european-accessibility-act-parliament-and-council-negotiators-strike-a-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/social-dimension
https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/social-dimension
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html


Muligheder for virksomheder og forbrugere
 
Fælles EU-tiltag vil forebygge, at medlemslandene introducerer forskellige love, der øger
fragmenteringen på det indre marked. Tiltagene vil gøre det lettere og mere attraktivt for
virksomheder at sælge deres produkter i EU og i resten af verden.
 
De nye regler vil øge konkurrencen mellem virksomhederne og give en større bevægelighed for
nyudviklede produkter og tjenester. De forventes at gøre udvalget større og sænke priserne for
forbrugerne, og dermed potentielt set påvirke de offentlige budgetter positivt på længere sigt
ved at gøre ældre og handicappede mindre afhængige af hjælp fra det offentlige.
 
Mens der vil blive givet dispensation til nogle meget små virksomheder ('mikrovirksomheder')
med færre end 10 ansatte og en omsætning på under 2 mio. euro om året, pga. deres størrelse
og begrænsede ressourcer, vil de alligevel blive opfordret til også at producere og distribuere
produkter og tjenester, der lever op til tilgængelighedskravene under de nye regler.
Medlemslandene skal give de meget små virksomheder retningslinjer for, hvordan de også kan
implementere lovgivningen.
 
Næste skridt
 
 
Den endelige tekst vil træde i kraft, når den formelt er blevet godkendt af Ministerrådet.
 
Læs vores resumé, der forklarer, hvordan EU forbedre folkesundheden.
 

Den europæiske lov om tilgængelighed stiller krav til produkter og tjenester:
• billetautomater og maskiner til check-in i lufthavne

• hæveautomater

• computere

• smartphones, tablets og TV-udstyr

• adgang til audiovisuelle medietjenester såsom e-bøger

• e-handel

• flere passagertransporttjenester

• elektronisk kommunikation inklusiv 112-nødopkaldsnummeret
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6323_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6323_da.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/eu-s-sundhedspolitik


Mere
Lovgivningen skridt for skridt
IMCO-udvalget
Ordfører Morten Løkkegaard (ALDE; Denmark)
Lovgivningstoget
EPRS-briefing
Lovgivningstekst
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0278(COD)
http://www.europarl.europa.eu/committees/da/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/da/96709/MORTEN_LOKKEGAARD/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/da/96709/MORTEN_LOKKEGAARD/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603973/EPRS_BRI(2017)603973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0188-AM-363-363_EN.pdf?redirect%20

