MIKS
SEE OLULINE ON?

Euroopas puudub puuetega inimestel
sageli teiste inimestega samaväärne
juurdepääs paljudele esmatähtsatele
toodetele ja teenustele. Euroopa
juurdepääsetavuse akti on vaja selle
olukorra parandamiseks.
Paljudes ELi liikmesriikides on juba
juurdepääsetavust reguleerivad
seadused olemas, aga ELi tasandil
mitte. Euroopa juurdepääsetavuse akt
peaks tagama toodete ja teenuste
juurdepääsetavuse minimaalsel
tasemel kõigis ELi liikmesriikides.
Euroopa juurdepääsetavuse akti
vastuvõtmine saab olema ELi jaoks
suur samm 80 miljoni puuetega
elaniku kaasamise suunas kooskõlas
ÜRO puuetega inimeste õiguste
konventsiooniga, mille on ratifitseerinud
EL ja kõik liikmesriigid peale Iirimaa.

35 square de Meeûs
1000 Brüssel – Belgia
tel + 32 2 282 46 00
fax + 32 2 282 46 09
info@edf-feph.org
www.edf-feph.org

JUURDEPÄÄSETAVUS?

TEGUTSEME!

KUIDAS SEE

MIS ON EUROOPA
JUURDEPÄÄSETAVUSE AKT?

Euroopa juurdepääsetavuse akt on
ettepanek luua õigusakt, mis muudaks
paljud Euroopa Liidus (ELis) pakutavad
tooted ja teenused puuetega inimestele
juurdepääsetavamaks. EAF teeb
kampaaniatööd juurdepääsetavuse akti
ettepaneku vastuvõtmiseks, et sellest
saaks niipea kui võimalik siduv õigusakt.
Juurdepääsetavuse akti ettepane
näeb ette õiguslikult siduva direktiivi
vastuvõtmist, mis tähendab, et ELi
liikmesriigid oleksid kohustatud
selle sätted siseriiklikku õigusesse
üle võtma. Ettepanek näeb ette
ainult teatud toodete ja teenuste
juurdepääsetavuse tagamist.

PEAMISED NÄITED
• Nutitelefonid, tahvelarvutid ja arvutid
• Piletimüügi- ja registreerumisautomaadid
• Telerid ja teleprogrammid
• Pangateenused ja sularahaautomaadid
• E-raamatud
• E-poed

EAF arvab, et juurdepääsetavuse akti
eelnõu kohaldamisala tuleks laiendada
rohkematele puuetega inimeste
igapäevaelus olulistele valdkondadele,
näiteks juurdepääsetavaid
tooteid ja teenuseid sisaldavatele
hoonetele. Kuidas peaksid puuetega
inimesed jõudma juurdepääsetava
sularahaautomaadini, kui nad panka
sissegi ei pääse?
SOOVIME TUGEVAT AMBITSIOONIKAT
EUROOPA JUURDEPÄÄSETAVUSE AKTI

EL
JA LIIKMESRIIGID

Euroopa
Komisjoni
ettepanek

Teadlikkuse tõstmine
juurdepääsetavusest
ja kampaaniatöö akti
avaldamiseks

EAF-i esialgne vastus
Arutelu Euroopa
Parlamendis ja
ELi nõukogus

EAF teeb ettepanekuid
teksti parandamiseks

MIS ON EAF-I ROLL?
3 PRIORITEETI

if there is agreement
Koostöös Euroopa partneritega EAF
• tõstab teadlikkust Juurdepääsetavuse
tähtsusest puuetega inimeste
kaasamiseks ja aktiivseks osalemiseks
ühiskondlikus elus,
• jätkab kampaaniatööd vaba liikumise
edendamiseks ja,
• kutsub üles looma ambitsioonikat
juurdepääsetavuse akti, mis muudaks
sisuliselt 80 miljoni puuetega inimese
elu Euroopas.

Akti vastuvõtmine

Ülevõtmine
liikmesriikides

· Akti kohaldamisala
laiendamine rohkematele
toodetele ja teenustele
· Lihtsa erandite tegemise
vältimine
· Kiire ülevõtmine kõigi ELi
liikmesriikide poolt

EAF ja selle liikmed
toetavad akti
rakendamist

JUURDEPÄÄSETAVAMAD TOOTED
JA TEENUSED EUROOPA PUUETEGA
INIMESTELE

