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Tárgy: egy uniós akadálymentességi testület létrehozása

Most, hogy elfogadták az európai akadálymentesítési irányelvet, fontos annak biztosítása, hogy 
valamennyi tagállam maradéktalanul végrehajtsa az akadálymentesítéssel kapcsolatos valamennyi 
jogszabályt, és folyamatosan nyomon kövesse a fogyatékossággal élő és a funkcióképességükben 
korlátozott személyek, például az idősek fogyasztói jogait.

Egy uniós akadálymentességi testület szakértői tájékoztatást nyújtana az uniós intézményeknek, a 
politikai döntéshozóknak és a tagállamoknak az akadálymentességgel kapcsolatban, ideértve a 
tudományos bizonyítékokon és a leginkább érintett csoportoktól, például a fogyatékossággal élő 
személyektől és az idősektől származó információkon alapuló szakpolitikai ajánlásokat is. A testület 
feladata lehetne továbbá az akadálymentességre vonatkozó műszaki előírások kidolgozása az egyes 
uniós szakpolitikák és jogszabályok támogatása érdekében, konzultációk folytatása a 
jogtulajdonosokkal és az érdekelt felekkel, a tagállamok és az uniós intézmények segítése az 
akadálymentesség összehangolt módon történő megvalósításában az egységes piac javára, valamint 
annak tudatosítása, hogy mekkora fontossággal bír az akadálymentesség az befogadó 
társadalmakban.

Mi a Bizottság álláspontja egy olyan uniós akadálymentességi testület létrehozásáról, amelynek célja 
az akadálymentesítésre vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásának nyomon követése, valamint 
az árukhoz és szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása valamennyi polgár és fogyasztó 
számára, ami különösen fontos a fogyatékossággal élő személyek és az idősek számára?


