
ZPRÁVA O INNOSTI EDF KV TEN  ZÁ Í 2004

Úvod

Ú elem zprávy je p edlo it p edsednictvu EDF p ehled základních oblastí innosti, jim  se
EDF v novala v období od Valného shromá d ní (kv ten) do poloviny zá í.

Ze v ech oblastí, jim  se EDF v novalo, m eme zd raznit následující:

- Znovuzalo ení meziparlamentní skupiny pro zdravotní posti ení p i Evropském
parlamentu  ná  klí ový nástroj pro lobování;

- Stanovisko k Zelenému papíru o budoucí antidiskrimina ní politice;
- Stanovisko k úprav  Strukturálních fond   priorita innosti EDF v p í tím pololetí;
- innost  v souvislosti s p ípravou Mezinárodní úmluvy o právech osob se zdravotním

posti ením OSN.

Dokument p ipravovali pracovníci sekretariátu EDF pod vedením editele EDF.

1. ANTIDISKRIMINACE

a) Stanovisko EDF k Zelenému papíru

EDF p ipravilo stanovisko k Zelenému papíru o budoucnosti antidiskrimina ní politiky.

b) Nový ak ní program PROGRESS

EDF zahájilo p ípravy k vypracování stanoviska k návrhu ak ního programu PROGRESS.

editel EDF reprezentoval organizaci jako lektor na konferenci  Evropské komise o
antidiskriminaci v roz í ené Evrop , která se konala v Praze za átkem ervence, kde rovn
p edstavil první reakci EDF na vý e zmín ný dokument.

2. SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZDRAVOTNICTVÍ

a) Program sociální politiky

P í tí rok Evropská komise schválí novou Agendu sociální politiky na období 2006  2010.

Agenda bude obsahovat hlavní politické a legislativní iniciativy, které Evropská unie podnikne
v sociální oblasti v druhé polovin  této dekády. Agendu budou schvalovat lenské státy.

P esto e e ení sociálních otázek je p edev ím v kompetenci stát , existuje ada rozhodnutí,
která budou mít na jednotlivé státy vliv. Jedná se nap . o Evropský rok osob se zdravotním
posti ením, který byl navrhován v agend  na období 2000  2005. Tato Agenda obsahovala
také adu návrh  v oblasti zam stnávání, zdravotnictví a bezpe nosti. Agenda poskytuje
prostor pro lobování za evropské iniciativy v oblasti zdravotního posti ení.

Tomuto procesu p ikládá Evropská unie velký význam a bedliv  jej sleduje. Skupina na



vysoké úrovni byla pov ena p ípravou zprávy, která by identifikovala klí ové oblasti.
P íprava zprávy ale probíhala v t inou za zav enými dve mi a neziskové a nevládní
organizace, které pracují v sociální oblasti, nebyly do skupiny p izvány.

Jako hlavní výzvy zpráva ur uje: roz í ení, stárnutí a globalizaci. Navrhuje adu akcí na
úrovni EU, stejn  jako na úrovni lenských stát  v rámci Lisabonské strategie. V oblasti
zam stnávání skupina upozor uje na nutnost zavést opat ení, která by prodlou ila
produktivní v k (mladí a star í pracovníci), provád la celo ivotní vzd lávání  a e ila
hospodá skou restrukturalizaci. Ur itý prostor je ve zpráv  v nován reform  systém
sociálního zabezpe ení, co  je jediné místo, kde se hovo í o osobách se zdravotním
posti ením. Návrhy reforem jsou zam eny na odstra ování p ísp vkových pastí; umo ují
v t í pru nost trhu práce, zvy uje se ú innost  výdaj , zejména ve zdravotnictví a sociálním
za le ování. N které normy v zam stnávání jsou zam eny na obrácení demografických
trend  (umo ují evropským pár m mít ten po et d tí, který cht jí). Zevrubný p ístup
kombinuje r zné prvky Lisabonského procesu (pokyny v oblasti hospodá ské politiky,
zam stnávání a strategie sociálního zabezpe ení). K cílovým skupinám budoucí politiky se
adí mladí lidé, d ti, star í osoby a p ist hovalci.

Evropská komise také s Nizozemím (jako p edsednickou zemí EU) spolupo ádá konferenci A
Social Europe  Let s deliver , která se bude konat  8.  9. 11.  v Rotterdamu.

EDF usiluje o mo nost na konferenci vystoupit. EDF také spolupracuje se Sociální platformou
na p íprav  spole ného stanoviska a konference NNO s tímto tématem.

Vzhledem ke konání konference a mo nosti ovlivnit proces p ípravy budoucích návrh
p ipraví EDF stanovisko.

Vyu ití této p íle itosti je d le ité pro zviditeln ní osob se zdravotním posti ením a
vypracování strategických návrh .

b) Slu by ve ve ejném zájmu a slu by na vnit ním trhu

Evropská komise vydala 12. kv tna 2004 Bílý papír o slu bách ve ve ejném zájmu
(COM(2004)374). Jedná se o dokument, v n m  EK poprvé uznala zvlá tní úlohu sociálních
(a zdravotnických) slu eb jako slu eb ve ve ejném zájmu ve srovnání s pr myslem (nap .
doprava, telekomunikace, energetika, ).

Vzhledem k tomu, e sociální slu by podléhají legislativ  jednotlivých stát , pravidla
vnit ního trhu budou mít na jejich uspo ádání a provoz v t í vliv.

V dokumentu se Evropská komise zavazuje k p íprav  Komuniké o sociálních slu bách ve
ve ejném zájmu do roku 2005, co  bude mít vliv i na ve ejnou sout  t chto slu eb.

Uvedený závazek je výsledkem práce evropských nevládních a neziskových organizací
v sociální oblasti, kterou koordinovala Sociální platforma a na ní  se podílelo i EDF. EDF se
ú astnilo rovn  p ípravy a konání konference po ádané Sociální platformou, Evropskou
komisí a n meckou vládou, ji  se ú astnilo cca 200 zástupc  zájmových skupin (p edev ím
z ministerstev), kde se projednával obsah p ipravovaného Komuniké.

EDF p edev ím hájilo prosazení zapojení u ivatele do definování a monitorování slu eb a
kvalitativní faktory.
V lednu 2004 Evropská komise p edlo ila návrh sm rnice o slu bách na vnit ním trhu



(COM(2004)002). Návrh prosazuje posílení volného pohybu slu eb zobecn ním principu
zem  p vodu. To by znamenalo, e v echny slu by poskytované do asn  nebo
p eshrani ních oblastech, by nemusely být v souladu, jako je to v sou asné dob , s pravidly
zem , v ní  se slu ba poskytuje, ale s pravidly platnými v zemi, kde je poskytovatel
zaregistrován.

Návrh sm rnic rozpoutal v ad  evropských zemí etné diskuse. Vyvstala obava, e toto
povede ke sní ení standard  kvality slu eb i zam stnanc . Proti návrhu se vyslovili i
poji ovatelé a zástupci stavebního pr myslu.

Postoj EDF se zam uje p edev ím na nejasný rozsah sm rnice. Není zcela z ejmá, zda bude
sociální slu by pokrývat a jak. Návrh pouze uvádí p íklad osobní asistence pro staré ob any.

EDF se také obává, e absence platné horizontální antidiskrimina ní legislativy, opat ení
zakazující diskriminaci v p ístupu ke slu bám, m e ohrozit n které zem .

Jedná se o p ípad, kdy nap . mezinárodní autobus, který provozuje spole nost ze zem ,
která nemá ádná závazná pravidla p ístupnosti, nebude muset adaptovat svoje autobusy,
které p epravují osoby ze zem , kde taková pravidla existují. To samé m e platit i v p ípad
slu eb poskytovaných p es internet.

EDF lobuje za zru ení zavedení principu zem  p vodu s ohledem na p ístupnost pro osoby se
zdravotním s posti ením. Zárove  vyvstává i p íle itost lobování za nutnost zavedení zvlá tní
sm rnice o zdravotním posti ení.

EDF se setkalo se zástupci Rady a Evropského parlamentu, kte í spolurozhodují o sm rnici a
se zástupci Evropské komise. V obou institucích stále probíhá první tení dokumentu. EDF
m lo rovn  p íle itost hovo it na ve ejném sly ení, který po ádal v ervnu Evropský
hospodá ský a sociální výbor.

EDF bude proces sledovat a zapojí se do procesu rozhodování, který bude trvat minimáln
do konce p í tího roku.

c) Ve ejné zakázky

Legislativa o ve ejných zakázkách, která se týká nákupu  zbo í, práce, slu eb, energie,
dopravy a vody ve ejnou správou a jejími orgány byla na evropské úrovni schválena na
za átku tohoto roku.

Dv  nové sm rnice obsahují adu opat ení, které se p ímo dotýkají osob se zdravotním s
posti ením, a to p edev ím v oblasti p ístupnosti a zam stnávání.

Hlavní body se vztahují k mo nosti zaji t ní mandatorních opat ení p ístupnosti pro v echny
hlavní slu by ve ejných prací a produkt , kdy by m la být ur itá ást zakázek vyhrazena pro
spole nosti zam stnávající v t inu osob se zdravotním posti ením a mo nosti up ednostn ní
spole ností, které zam stnávají osoby se zdravotním posti ením (mimo stávající právní
opat ení).

Jinými slovy, pokud je tato legislativa ádn  p enesena a pou ívána, m e se stát pobídkou
pro zam stnávání osob se zdravotním posti ením a m e p edcházet novým bariérám ve
vystav ném prost edí, doprav  a výrobcích a slu bách ICT.



Sm rnice byly vydány v oficiálním v stníku EU 30. dubna 2004. Zem  EU a EFTA mají od
tohoto data 21 m síc  na jejich implementaci do národní a/nebo regionální legislativy.

EDF vydala pr vodce pro jejich implementaci, která je k dispozici v angli tin  a
francouz tin . Publikace vysv tluje v echna hlavní opat ení, která mají vztah k osobám se
zdravotním s posti ením a uvádí i návrhy akcí.

EDF dále spolupracuje s odbory, sociálními NNO a organizacemi pro ivotní prost edí na
vytvo ení spole ného dokumentu pro kampa  a publikaci pro  ve ejnou správu. Pro leny
EDF je velmi d le ité, aby byly o implementace zapojeni a dohlédli na to, aby hlavní
dosa ené cíle z staly zakotveny i na národní úrovni.  Je t eba zd raznit, e v t ina opat ení
není mandatorní, tedy, e míra dopadu v jednotlivých zemích bude záviset na aktivní ú asti
lenských organizací EDF.

d) Zam stnávání

Díky p isp ní n kterých lenských organizací EDF, bylo mo né vydat komplexní dokument o
za le ování zdravotního posti ení do hlavního proudu v Evropské strategii zam stnanosti.
Dokument vy el v kv tnu.

Jedná se o p ísp vek k budoucímu pracovnímu dokumentu, který p ipravuje Evropská
komise ke konci tohoto roku a bude ur en pracovník m ministerstev, která zodpovídají za
p ípravu národních ak ních plán  zam stnanosti. Dokument je sou ástí Evropského ak ního
plánu o osobách se zdravotním posti ením, který Evropská komise schválila na konci
minulého roku.

Dokument EDF, který obsahuje i n kolik dobrých p íklad  mohou lenské organizace vyu ít
p i své práci na národních ak ních plánech zam stnanosti.

EDF bude národní ak ní plány analyzovat  z pohledu zdravotního posti ení a po ádá své
leny o stanoviska k navrhovaným normám zapojení organizací do procesu p ípravy.

Zpráva bude obsahovat doporu ení k budoucím akcím a bude sou ástí Spole né zprávy o
zam stnanosti , kterou p ipraví Evropská komise. Zpráva bude rovn  obsahovat návrhy
doporu ení lenským zemím, jak zlep it národní politiku v oblasti zam stnanosti.

V doporu eních, schválených na za átku leto ního roku, byly n které státy po ádány, aby
zvý ily své úsilí za lenit osoby se zdravotním posti ením na trh práce a organizace by m ly
posoudit výsledky t chto doporu ení.

EDF rovn  zanedlouho dokon í zprávu ze seminá e o pozitivních akcích a normách
v zam stnávání: Kvóty a pobídky, který se konal v Aténách. Seminá e se zú astnili zástupci
organizací zdravotn  posti ených a odborníci na systémy kvót z r zných zemí , aby si
vym nili informace o dobrých a patných p íkladech a mo nostech zvrácení sou asného
stavu. EDF se ú astnilo ady akcí zam ených na zam stnávání; mezi jinými Evropské
konference o zdravotním posti ení na pracovi ti, která se konala pod zá titou holandka jako
p edsednické zem  a s podporou holandské národní rady.

e) Sociální za le ování

10 nových lenských zemí p edlo ilo koncem ervence své Národní ak ní plány sociálního
za le ování pro období 2004  2006. Tyto národní plány vycházejí ze Spole ného



memoranda o sociálním za le ování, které zem  a Evropská komise spole n  schválily
minulý rok.

Na základ  p ísp vk  svých len  EDF p ipravuje analýzu t chto plán . Tomuto téma  se
bude v novat i íjnový seminá , který pro národní rady uspo ádá EDF.

Dokument/analýza bude p ísp vkem ke Spole né zpráv  o za le ování Evropské komise a
evropském jednání u kulatého stolu, které se bude konat 18.  19. 10. v Rotterdamu a kde
bude mít své zástupce i EDF.

Na konci p í tího roku budou mít lenské státy za úkol vypracovat dvouleté národní ak ní
plány sociální ochrany, jen  budou obsahovat normy v oblasti sociálního za le ování i
sociálního zabezpe ení.

f) Zdravotnictví

Koncem b ezna zalo ilo EDF nový výbor pro chronické nemoci, který v sou asné dob
pracuje na  p íprav  stanoviska k tomu, jak zohlednit zájmy osob s chronickými chorobami
v r zných oblastech politiky.

Výbor se bude podílet na p íprav p ísp vku k diskusi o Evropské strategii zdraví, kde se bude
v novat národnostem a antidiskriminaci v p ístupu ke zdravotnictví.

EDF se dále ú astní aktivit Evropské aliance ve ejného zdraví a jeho zástupci nav tívili Fórum
o ve ejném zdraví, které po ádala EK v kv tnu. Fórum m lo téma zdraví v roz í ené Evrop
a projednávalo p edev ím zp sob informování pacient .

3. STRUKTURÁLNÍ FONDY

Jedná se bezpochyby o jednu z klí ových priorit innosti EDF. Aktivity EDF na rozvoj
p ístupnosti a zájm  zdravotního posti ení v na ízeních Strukturálních fond  mají rozvíjet
p ístup osob se zdravotním posti ením k vystav nému prost edí, doprav  a ICT. K této
oblasti vypracovalo EDF zvlá tní stanovisko.

4. M STSKÉ A VYSTAV NÉ PROST EDÍ

a) Návrh stanoviska EDF ke Komuniké EK o vystav ném prost edí

11. 2. 2004 vydalo G  pro ivotní prost edí EK komuniké o vystav ném prost edí.
V sou asné dob  probíhá konzultace o komuniké a p íprava tématické strategie m stského
prost edí, která se plánuje na polovinu roku 2005.

Sekretariát EDF vydal návrh stanoviska na v domí a k p ipomínkám svým len m. Jakmile
bude dokument dokon en, EDF ho p edlo í Generálnímu editelství a bude zde nadále
lobovat s cílem zajistit zohledn ní p ístupnosti v tématické strategii EK.

b) Ceny Prost edí pro v echny  a Pomocné technologie

EDF bylo p izváno EK, aby se ú astnilo v p ípravném výboru uvedených cen, jejich  cílem je:



- Podnítit schválení princip  prost edí pro v echny výrobci u svých slu eb, produkt ,
apod.

- Podpo it novinky ve výrob  asistivních technologií;
- Zvý it informovanost ve ejnosti o potenciálu výrobk  a idejí prost edí pro v echny a

sv ta pomocných technologií.

5. INFORMA NÍ SPOLE NOST A ICT

a) St edn dobá revize eEurope 2005

V b eznu 2004 EDF p edlo ilo psanou reakci na st edn dobou revizi, kterou EK zahájila o
eEurope 2005. Cílem je získat názory r zných zájmových skupin a posoudit, kvalitu
implementace  cíl  a zám r  eEurope 2005 ze strany lenských zemí.

 Evropská komise ji  zve ejnila Pracovní dokument, který obsahuje výsledky et ení a
doporu ení o ú inn j ím rozvoji zám r  dokumentu.

b) P ínos EDF ke Komuniké EK o elektronické p ístupnosti

EDF bylo p izváno k otev ené konzultaci, která se konala v íjnu 2004 v Bruselu.

Hlavními cílovými skupinami byly u ivatelé, pr mysl a standardiza ní organizace. K oblastem
uvedeným v Komuniké pat í: ve ejné zakázky, certifikace, legislativa, po adavky p ístupnosti
a standardy.

c) EDF v poradní skupin  eEurope

EDF se poda ilo nominovat zástupce EDF do Poradní skupiny o e-Europe p i Evropské komisi.
Úsp ným kandidátem a novým zástupcem bude Rodolfo Cattani. innost odborné skupiny
se zam uje p edev ím na elektronickou komunikaci v rámci EU po roce 2005. Podskupinami
tohoto orgánu jsou: Skupina pro Digitální p enos a vysílací pokrytí a Skupina pro
elektronické za le ování a sociální faktory ICT.

d) Zastoupení EDF ve skupin  pro elektronickou p ístupnost

EDF se i nadále aktivn  ú astní práce ve skupin  pro elektronickou p ístupnost.

e) Ve ejné zakázky

EDF je aktivním lenem Koordina ní skupiny pro standardizaci prost edí pro v echny a
asistivní technologie, co  je koordina ní orgán pro oblast prost edí pro v echny t í
standardiza ních ú ad  CEN, CENELEC A ETSI.

f) Telekomunikace  - zpráva INCOM

Výbor pro komunikace (COCOM) je konzulta ním orgánem Komise pro vytvo ení právního
rámce nové elektronické komunikace (Sm rnice 2002/21/EC).

6. DOPRAVA



a) Letecká doprava

1. Pracovní dokument o právech pasa ér  letecké dopravy s omezenou
schopností pohybu a orientace

EDF ekalo na p edlo ení  návrh Na ízení Evropské komise o právech osob letecké dopravy
s omezenou schopností pohybu od ledna 2004 a dopisem tuto zále itost urgovalo u komisa e
de Palacia v dubnu a ervenci. V ervenci vydalo EDF stanovisko k pracovnímu dokument
EK, v n m  vyzývá evropské instituce k podpo e p ístupu, uvedeném v návrhu na ízení a
vzaly na v domí zvlá tní návrhy EDF. K nejzásadn j ím po adavk m pat ilo to, aby osoby se
zdravotním posti ením nemusely p ímo platit za asistenci, kterou po adují; osob  se
zdravotním posti ením nesmí být odmítnuta rezervace nebo p eprava z d vodu zdravotního
posti ení; zdravotní stav, bezpe nost a zaji t ní nesmí být nástroji diskriminace proti
pasa ér m se zdravotním posti ením; zaji t ní takového systému, který umo ní poskytování
plynulé asistence pro vý e uvedené pasa éry po celou dobu cesty.

Téma se projednávalo na Evropské konferenci o civilním letectví ( erven 2004). Airport
Councils International-Europe vystoupilo s návrhem p esunout odpov dnost za asistenci
osobám se zdravotním posti ením  z dopravc  na operátory a Asociace evropských aerolinií
navrhovala opat ení, které by umo nilo spole nostem  vystupovat jako poskytovatelé
asistence pro osoby se sní enou schopností pohybu a orientace.

EDF jednalo s Asociací a podporuje její návrh.

2. Evropská konference o civilním letectví (ECAC)  podskupina pro
pasa éry s omezenou schopností pohybu a orientace

2.1. Revize pokyn  ECAC pro dopravu osob se sní enou schopností pohyb a
orientace

Pracovní skupina se tímto dokumentem zabývá ji  od února 2004 a cílem revize je
aktualizace textu a dopln ní o kolící standardy a minimální standardy slu eb. EDF má
v pracovní skupin  2 zástupce (Mokraine Boussaid a Nora Bednarski). Vzhledem k tomu, e
proces odstra ování diskriminace osob se zdravotním posti ením v letecké doprav  je velmi
pozvolný, oba zástupci budou v innosti ve skupin  i nadále pokra ovat.

b) elezni ní doprava

1. Návrh Na ízení Komise o právech pasa ér  elezni ní dopravy

V srpnu 2004 EDF vydalo detailní stanovisko k návrhu Komise na Na ízení o právech
pasa ér  v mezinárodní elezni ní doprav  a jejich závazcích (COM (2004)143). Návrh je
p edm tem dohody a v sou asné dob  jej projednávají výbory pro dopravu rady a
Evropského parlamentu. Stanovisko, zapracované do návrhu, obsahuje po adavky na
celkovou p ístupnost tohoto typu dopravy.

2. Technická specifikace p ístupnosti provozu

Evropská asociace elezni ního provozu (AEIF) byla Komisí pov ena k vypracování
technických po adavk  na provoz p ihlédnutím k osobám se sní enou schopností pohybu.



EDF je s Asociací ve spojení a v ervenci 2004 obdr elo k posouzení návrh specifikace, o
n m  se bude dále jednat.

c) Ve ejná doprava

ECMT (Evropská konference ministr  dopravy)

Evropské fórum zdravotn  posti ených spolupracuje s Evropskou konferencí ministr
dopravy.

7. STANDARDIZACE

a) Seminá  EDF a ANEC o standardizaci

V zá í 2004 se konal seminá   o standardizaci, jeho  cílem bylo seznámit leny EDF s touto
problematikou a vybrat vhodné zástupce, kte í by se mohli na innosti v této oblasti
dlouhodob  podílet.

8. SPOLUPRÁCE NA ROZVOJI

EDF spolupracuje s International Disability and Development Consortium a spole n  usilují o
zapojování oblasti zdravotního posti ení do hlavního proudu rozvojové politiky EU.

9. ENY SE ZDRAVOTNÍM POSTI ENÍM

Výbor EDF pro eny se zdravotním posti ením

10. OSOBY S KOMBINOVANÝM POSTI ENÍM

Výbor pro kombinované posti ení dohlí í na to, aby innost EDF zohled ovala i pot eby osob
s kombinovaným posti ením; výbor se podílel na stanovisku k Zelenému papíru o
nediskriminaci a návrhu Rezoluce EDF o bioetice.

11. ROZPO ET

Výsledkem úsilí a innosti EDF v p edchozích letech je uvedení podpory aktivit v oblasti
zdravotního posti ení ve v t in  rozpo t  EU.

EDF navrhlo Evropskému parlamentu zachovat v rozpo tu EU polo ky pilotní projekty
zapojování aktivit v oblasti zdravotního posti ení do st edního proudu: Práce s výsledky
Evropského roku osob se zdravotním posti ením  a Normy potírání a prevence diskriminace,
které zd raz ují, e evropské NNO musí být uznány jako:  nezávislé organizace a jako
takové musí svobodn  jednat v r zných oblastech, které mají dopad na zájmy jejich len .

Oba návrhy podpo il Výbor pro zam stnanost a sociální v ci EP a na íjnové jednání bude



p edlo en Výboru pro rozpo ty EP.

12. PODPORA EVROPSKÉHO PARLAMENTU V AKCÍCH
NAVAZUJÍCÍCH NA EROZP

Na dubnovém plenárním zasedání Evropský parlament jednohlasn  schválil návrh zprávy a
p ipomínky ke Komuniké Evropské komise o Rovných p íle itostech pro osoby se
zdravotním posti ením: Evropský ak ní plán .

Zpráva vyzývá k tomu, aby do plánu byly za len ny pozitivní výsledky EROZP. Odvolává se
na absenci legislativních návrh  v Ak ní plánu Komise, p edev ím neexistenci plánu na
p edlo ení horizontální nediskrimina ní Sm rnice o zdravotním posti ení. Dokument vyzývá
Evropskou komisi, aby ve svém zelené papíru o budoucí strategii nediskriminace uvedla
asový plán p edlo ení horizontální sm rnice.

13. INNOST EDF VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

EDF p ipravila p edvolební strategii a plán akcí, které se vztahovaly k volbám do Evropského
parlamentu. Hlavním cílem bylo:

- zvý it pov domí o zále itostech, týkajících se zdravotního posti ení a posílit profil EDF
b hem voleb;

- zvý it pov domí o po adavcích, uvedených v Manifestu Evropského parlamentu
zdravotn  posti ených;

- podpo it ú ast osob se zdravotním posti ením ve volbách (voli i a kandidáti)
- podpora p ístupnosti volebních kampaní;
- podpora p ístupu k volbám.

EDF p ipravilo p íru ku pro vedení kampaní v dob  voleb pro organizace zdravotn
posti ených a dotazník, zam ený na p ístupnost volebních kampaní, místností a voleb
samotných. Celému procesu je v nován prostor i na webu:
http://www.edf-feph.org/EP_elections_2004/about.htm

14. PODÍL NA INNOSTI SOCIÁLNÍ PLATFORMY

Zástupci EDF se aktivn  podílí na innosti Platformy evropských sociální neziskových a
nevládních organizací a ú astní se v jejích pracovních skupinách i ídících orgánech.

15. SPOLUPRÁCE S NOVÝMI LENSKÝMI A KANDIDÁTSKÝMI
ZEM MI

Hlavními zále itostmi ve vztahu k projektu budování akceschopnosti byly:

- jednání p edsed  v Budape ti v ervenci 2004;
- Náv t va zástupc  10 národních rad na jednání meziparlamentní skupiny pro

zdravotní posti ení v zá í 2004.

http://www.edf-feph.org/EP_elections_2004/about.htm


Za finan ní podpory Irska jako p edsednické zem , nav tívil editel EDF Kypr a Maltu.
Pracovní náv t va delegací t chto zemí v Bruselu se konala v zá í 2004 a v obou zemích se
bude v íjnu konat informa ní seminá  o EU.

EDF zalo ila zvlá tní fond na podporu národních rad v Bulharsku a Rumunsku. Poda ilo se
získat 11 000  (Dánsko, Francie, ecko, pan lsko).

16. INNOST MIMO EVROPSKOU UNII

a) Organizace spojených národ

Prezident EDF se zú astnil 3. a 4. jednání Ad hoc výboru v New Yorku. Celých jednání (4
týdny) se zú astnil editel EDF.

P ítomni byli i dal í lenové EDF, v t inou ve vládních delegacích.

EDF bylo p izváno k vým n  názor  s Pracovní skupinou pro Úmluvy rady Evropy (COHOM).
Jednání se dvakrát zú astnili funkcioná i EDF.

Prezident a editel EDF se v New Yorku sekali s editelkou Odboru zdravotního posti ení
v rámci G  pro zam stnanost a sociální v ci. Projednávali mo nost upo ádat evropský
regionální seminá   mezinárodní úmluv .

b) Rada Evropy

editel EDF reprezentoval EDF na jednání Výboru Rady Evropy pro zdravotní posti ení; mimo
jiné se projednával Evropský ak ní plán o zdravotním posti ení a roz í ení jeho ú innosti do
v ech 45 lenských zemí Rady Evropy.

17. NÁVRHY PROJEKT  P EDLO ENÉ EDF

a) Podpora projektu Info handicap o p ístupnosti pro v echny

Cílem projektu je konkrétní realizace zám r  Evropského ak ního plánu o zdravotním
posti ení v oblasti p ístupnosti a zvolený postup sleduje doporu ení uvedená ve zpráv
nezávislých expert  2010: Evropa p ístupná pro v echny . P edpokládané akce:

i) posílení komunikace mezi zásadními zájmovými skupinami;
ii) P íprava publikace o p ístupnosti/prost edí pro v echny,které budou moci vyu ívat

orgány místní samosprávy a zájemci o zakázky ve vztahu k výzvám v rámci
Sm rnic EU o ve ejných zakázkách;

iii) P íprava a zaji t ní výukových materiál  pro profesionály;
iv) Podpora vým ny informací a nejlep ích praktik mezi klí ovými zainteresovanými

skupinami ve ve ejných zakázkách a oblasti p ístupnosti.

b) P íprava návrhu mediální sít

Tento projekt EDF p ipravuje ve spolupráci s Fórem zam stnavatel  zdravotn  posti ených
Velké Británie.



c) Návrh na zapojení oblasti zdravotního posti ení do hlavního proudu
na regionální a místní úrovni

Na základ  rozhodnutí, p ijatého p edsednictvem ve Var av , p ipravuje EDF projekt s vý e
uvedeným názvem. Do projektu se zapojí EDF a 10 národních rad EDF a Evropská rada m st
a region .


