
 

ЕС подобрява достъпа на хора с увреждания до
продукти и услуги
 
Европейско законодателство цели да направи повече продукти и услуги достъпни
за хора с увреждания и в напреднала възраст.
 

На 13 март депутатите в Европейския парламент одобриха нови изисквания за
достъпност на продуктите и услугите. Правилата целят да улеснят живота на хора в
уязвимо положение и да допринесат за изграждането на по-справедлива и социална
Европа.
 
 
Равноправно участие в обществото
 
 
В ЕС живеят над 80 млн. души с увреждания и за тях ползването на мобилен телефон,
компютър или банкомат може да се окаже истинско изпитание. Европейският съюз се е
присъединил към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и се е
ангажирал да подпомага интеграцията на тази голяма група хора в обществото.
 
 
Европейската директива налага единни изисквания за достъпност на продукти и услуги
като:

Статия
19-07-2019 - 15:06
20190227STO28989

Достъпни продукти и услуги
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
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190307IPR30749/more-accessible-products-and-services-for-disabled-and-elderly-people
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190307IPR30749/more-accessible-products-and-services-for-disabled-and-elderly-people
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost
https://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html


•    машини за продажба на билети и регистрация;
 
•    банкомати и терминали за разплащания;
 
•    компютри и операционни системи;
 
•    мобилни телефони, таблети и телевизори;
 
•    аудиовизуални услуги и електронни книги;
 
•    електронна търговия
 
•    някои аспекти на пътническия транспорт
 
•    електронни комуникации, включително номер 112 за спешни повиквания
 
 
Възможности за бизнеса
 
 
Една от целите на общите европейски правила е да се избегне въвеждането на
различни нормативни уредби в отделните страни на ЕС. Единните норми правят по-
лесно за фирмите да разработват и продават своята продукция в цяла Европа. Те също
така засилват конкуренцията и разширяват избора за потребителите.
 
 
Правилата предвиждат облекчени изисквания за микропредприятия с до 10 служители.
Те обаче също ще бъдат стимулирани да произвеждат и предлагат продукти и услуги,
съобразени с новите норми. 
 
 
Следващи стъпки
 
 
Окончателният текст на законодателството ще трябва да бъде одобрен и от Съвета на
ЕС. След това страните членки ще имат три години да приведат в съответствие
националното си законодателство и шест години да въведат новите изисквания.
 
Прочетете за това как ЕС работи за подобряване на здравето на европейците.
 
Допълнителна информация
Процедура и документи
Информация за напредъка по законодателното досие
Материал на Изследователската служба на ЕП
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20190705STO56307/kak-es-raboti-za-podobriavane-na-zdraveto-na-evropeytsite
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0278(COD)
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

