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Θέμα:

Δημιουργία ευρωπαϊκού συμβουλίου για την πρόσβαση

Τώρα που εγκρίθηκε η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί
ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πλήρως το σύνολο της νομοθεσίας σχετικά με την
προσβασιμότητα και παρακολουθούν διαρκώς τα δικαιώματα των καταναλωτών για άτομα με
αναπηρίες όσο και των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, όπως είναι οι ηλικιωμένοι.
Το ευρωπαϊκό συμβούλιο για την πρόσβαση θα παρέχει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στα κράτη μέλη εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με την
προσβασιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων πολιτικής που βασίζονται σε επιστημονικά
δεδομένα και στη συμβολή των ομάδων που πλήττονται περισσότερο, όπως είναι τα άτομα με
αναπηρία και οι ηλικιωμένοι. Το συμβούλιο θα μπορούσε επίσης να αναλάβει την ανάπτυξη των
τεχνικών προδιαγραφών για την προσβασιμότητα προς υποστήριξη συγκεκριμένων πολιτικών της ΕΕ
και νομοθεσίας, πραγματοποιώντας διαβουλεύσεις με κατόχους δικαιωμάτων και ενδιαφερόμενα
μέρη, βοηθώντας τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εφαρμόζουν με εναρμονισμένο
τρόπο την προσβασιμότητα προς όφελος της ενιαίας αγοράς, και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση
σχετικά με τη σημασία της προσβασιμότητας για τις πολυσυλλεκτικές κοινωνίες.
Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει τη θέση της σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συμβουλίου
για την προσβασιμότητα, σχεδιασμένο να παρακολουθεί την ενωσιακή νομοθεσία για την
προσβασιμότητα και να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες για όλους τους
πολίτες και καταναλωτές, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία και τους
ηλικιωμένους;
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