
 

Creșterea accesibilității produselor și serviciilor în
UE
 
Actul european privind accesibilitatea face ca multe produse și servicii să fie accesibile
persoanelor în vârstă și celor cu handicap. Vizionați clipul video de mai jos!
 

Parlamentul European a aprobat, la 13 martie, actul european privind accesibilitatea. Noile
reguli reprezintă un pas în plus către o Europă mai corectă, îmbunătățind calitatea vieții
cotidiene a persoanelor în vârstă și a celor cu dizabilități din Uniunea Europeană.
 
Acțiunile europene privind accesibilitatea produselor și serviciilor
 
În Uniunea Europeană locuiesc mai mult de 80 de milioane de persoane cu dizabilități. Pentru
multe dintre acestea utilizarea unor produse precum smartphone-urile, calculatoarele,
bancomatele, automatele de vânzare a biletelor sau cărțile electronice este dificilă. Convenția
Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (ONU) solicită ca Uniunea
Europeană și statele membre să asigure accesibilitatea la aceste produse și servicii. UE trebuie
să întreprindă un set de acțiuni pentru a îndeplini aceste reguli la nivel de Uniune.
 
Noile reguli vin în ajutor persoanelor cu dizabilități și celor în vârstă pentru ca acestea să
participe în mod egal și activ în societatea europeană. Totodată, aceste norme încurajează
oamenii de afaceri să promoveze noile tehnologii cu ajutorul produselor și serviciilor ușor
accesibile.
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Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev

RO Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

1 I 3

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/ro/press-room/20190307IPR30749/more-accessible-products-and-services-for-disabled-and-elderly-people
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social
https://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities
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
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[Fact box]
 
Actul european privind accesibilitatea stabilește reguli egale pentru produse și servicii precum:
 

mașinile pentru bilete și pentru check-in 
bancomate și alte terminale de plată 
calculatoare și sisteme de operare 
telefoane inteligente, tablete și echipamentele pentru televizoare 
accesul la serviciile media audio-vizuale, cărțile electronice 
e-comerțul 
unele elemente ale serviciilor de transport 
comunicațiile electronice, incluzând numărul de urgență 112.
 

Oportunități pentru afaceri și consumatori
 
Acțiunile Uniunii Europene vor împiedica statele membre să elaboreze legi diferite și să evite
fragmentarea în cadrul pieței europene, facilitând și atrăgând întreprinderile să vândă produse
și servicii accesibile în Uniunea Europeană și în străinătate.
 
Regulamentele noi vor încuraja concurența pe piață și vor promova libera circulație a produselor
și serviciilor. Se așteaptă ca alegerea produselor și serviciilor accesibile să se lărgească, iar
costurile să se reducă, ceea ce ar avea un efect pozitiv asupra bugetului public pe termen lung.
 
Întreprinderile mici vor avea parte de anumite excepții, datorită mărimii firmei și a resurselor
limitate. Acestea vor fi încurajate să producă și să distribuie bunuri și servicii conform noilor
standarde. Statele membre vor da instrucțiuni micilor întreprinderi, astfel încât să faciliteze
implementarea legislației.
 
Următorii pași
 
Textul final va intra în vigoare după ce va fi aprobat de către Consiliul de Miniștri și publicat în
Jurnalul Oficial al UE. Statele membre vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune noile
reguli în legi naționale și șase ani pentru a le aplica.
 
 
 
Citiți articolul nostru care explică modul în care 
 
UE îmbunătățește sănătatea publică
 
.
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6323_ro.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/politica-ue-in-domeniul-sanatatii/20190705STO56307/imbunatatirea-sanatatii-publice-masurile-ue


Mai multe informaţii
Fișa procedurală
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Morten Løkkegaard (ALDE, Danemarca)
Trenul legislativ
Dosar EPRS: Actul european privind accesibilitatea
Textul acordului aprobat
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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/ro/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96709/MORTEN_LOKKEGAARD/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-european-accessibility-act
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

