
 

Még több akadálymentes szolgáltatással küzd az
EP a nagyobb hozzáférhetőségért
 
Az európai hozzáférhetőségi törvény célja, hogy nagyobb hozzáférést biztosítson a
különféle termékekhez és szolgáltatásokhoz a fogyatékossággal élő személyeknek és az
idősebb embereknek.
 

Az európai hozzáférhetőségi törvény (EEA) célja, hogy megkönnyítse az idős emberek és a
fogyatékossággal élő személyek mindennapjait, ezzel pedig még igazságosabbá és
befogadóbbá tegye Európát. Az új szabályokat a Parlament március 13-án szavazta meg.
 
 
Nagyobb hozzáférhetőség a termékekhez és szolgáltatásokhoz Az Európai Unióban több
mint 80 millió ember él valamilyen fogyatékossággal, és sokuknak adódik nehézsége az olyan
mindennapi dolgok használatával, mint az okostelefonok, számítógépek, vagy e-könyv-olvasók,
és nehezen férnek hozzá az olyan fontos szolgáltatásokhoz, mint a jegyautomaták, vagy
bankautomaták. Az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményének
(amelyet az EU 2011-ben ratifikált) értelmében az uniós tagországoknak mindenki számára
biztosítania kell az egyenlő hozzáférést. Ezért van szükség egy uniós szintű szabályozásra,
amely az alap termékekhez és szolgáltatásokhoz egységes hozzáférhetőségi feltételeket
biztosít.
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Jobb hozzáférés fogyatékossággal élőknek
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/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190307IPR30749/more-accessible-products-and-services-for-disabled-and-elderly-people
https://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities
https://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html


Az új törvény abban is segíti a fogyatékossággal élő személyeket és idős embereket, hogy
másokkal egyenlő módon és aktívan részt tudjanak venni a társadalom életében. A vállalatokat
pedig arra ösztönzi, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek az akadálymentes termékek és
szolgáltatások fejlesztésére.
 

A vállalatok és a fogyasztók lehetőségei Az egységes uniós szabályozásnak köszönhetően
kivédhető lesz az uniós piac széttöredezettsége, a vállalatoknak pedig egyszerűbb lesz más
uniós tagállamban és az EU-n kívül is értékesíteni az akadálymentes termékeiket és
szolgáltatásaikat. Ezzel a gazdasági szereplők közötti verseny is felélénkülhet, ahogy az
akadálymentes termékek és szolgáltatások szabad mozgása is.
 
 
Várhatóan az akadálymentes termékek és szolgáltatások köre is bővül, az áruk pedig csökken
majd, ezzel pedig hosszú távon az állami költségvetésekre is pozitív hatása lesz a
szabályozásnak.
 
 
A mikrovállalkozások (kevesebb, mint 10 alkalmazott; az éves forgalom kevesebb, mint kétmillió
euró) ugyan kivételt képeznek, a méretüknek és korlátozott erőforrásaiknak köszönhetően, de
őket is támogatják abban, hogy az új szabályoknak megfelelő akadálymentes termékeket és
szolgáltatásokat állítsanak elő és forgalmazzanak. A tagállamoknak továbbá útmutatót kell
adnia a mikro-vállalkozások kezébe, hogy elősegítsék a szabályozás teljesítését.
 
 
Következő lépések A végső szöveg akkor lép életbe, ha azt a Tanács is elfogadja és
megjelenik az EU Hivatalos Lapjában. Ezután a tagállamoknak három évük lesz arra, hogy a
szabályokat átültessék a saját törvényeikbe és hat évük arra, hogy alkalmazzák is azokat.
 
 
Az EU közegészségügy területén végzett munkájáról ide kattintva olvashat többet.

Az EEA egységes hozzáférhetőségi feltételeket biztosít:
• a jegyautomatákhoz,

• a bankautomatákhoz,

• a számítógépekhez és operációs rendszerekhez,

• az okostelefonokhoz, tabletekhez és TV készülékekhez,

• az audiovizuális média szolgáltatásokhoz és e-könyvekhez,

• az e-kereskedelemhez,

• a személyszállítási szolgáltatások számos eleméhez,

• és az elektronikus kommunikációhoz, például a 112-es segélyhívó számhoz.
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6323_hu.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/az-eu-es-az-egeszsegugy/20190705STO56307/a-kozegeszseg-javitasa-az-unios-intezkedesek-kozerthetoen


További információ
Az európaiak egészségének védelme
Az eljárás (angol)
A belső piaci szakbizottság honlapja (angol)
A jelentéstevő - Morten Løkkegaard (liberális, dán)
Az eljárás menete (angol)
EPRS tanulmány (angol)
Az elfogadott irányelv
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/headlines/priorities/az-eu-es-az-egeszsegugy
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0278(COD)
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/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_HU.pdf?redirect%20

