EZ MIÉRT
FONTOS ?

Az Europàban lévö mozgàssérültek gyakran
nehezen tudnak hozzàjutni a különbözö
alapvetö szolgàltatàsokhoz amivel az emberek
rendelkeznek. Az europai « Acte » (Tett)
szükséges, hogy ezt a helyzetet a
megközelitést illetöen megjavitsàk.
Szàmos tagàllamok màr rendelkeznek
törvényekkel a megközelithetöséget illetöen,
de ugyanakkor nem létezik még europai
törvény a tàrgyal kapcsolatban. Az europai
Acte a megközelithetöséget illetöen
kellenne, hogy jutasson egy minimàlis nivot
a megközelithetöség eredményeknek a
szolgàlatàban, amik megadjàk a lehetöséget,
hogy az europai Union (Szövetség) összes
tagàllamaiban tudjanak közlekedni.
Az europai « Acte » elfogadàsa a
megközelithetöséget illetöen nagy fejlödési
lépés lenne az Europai Union (Szövetség)
szàmàra, a 80 millio mozgàssérültek
befogadàsànak a fejlödésében, megfelelöen
az ENSZ megegyezésének a mozgàssérültek
jogait illetöen és jovàhagyva az Europai Union
és az összes tagàllamai àltal, kivéve Irorszàg.

35 square de Meeûs
1000 Brussels - Belgium
Puh. + 32 2 282 46 00
Faksi + 32 2 282 46 09
info@edf-feph.org
www.edf-feph.org

Az Europai Union
(‘Szövetzég) pénz
tàmogatàsàval

MEGKÖZELITHETÖSÉG ?

CSELEKEDJÜNK !!

HOGYAN MÜKÖDIK ?

MIT TARTALMAZ AZ EUROPAI
« ACTE » AZ ELÉRHETÖSÉGET
ILLETÖEN ?

Az Europai « Acte » az elérhetöséget
illetöen egy törvény javaslat, aminek a cèlja,
hogy a különbözö eredmények, szolgàltatàsok
az Europai Union-ban (Szövetség) elérhetöbbek
legyenek a mozgàssérültek szàmàra. Az
FEPH tevékenykedik, hogy a javaslat ellegyen
fogadva, hogy az europai « Acte » az
elérhetést illetöen a leggyorsabban kényszeritö
törvénnyé vàljon.
Az Europai « Acte » javaslata az
elérhetöséget illetöen utasitàsi formàt
kap, ami jogilag kényszer, és ami azt jelenti,
hogy a tagàllamai az Europai Union-nak kell,
hogy alkamazàk a törvénynek a tartalmàt. A
javaslat szerint csak bizonyos termékek és
szolgàltatàsok lehetnek elérhetök.
A KÖVETKEZÖ DOLGOKROL VAN SZO:
• Smartphones, tablettes és szàmitogépek
• Pènzjegy oszto és kicsekkezés-becsekkezés
oszlopok
• Televiziok és összes tévé programok (Tnt, kabel)
• Banki rendszer és az automatai osztok
• Elektromos könyvek
• Vàsàrlàs Interneten

FEPH becsülése szerint az Europai « Acte
» javaslat az elérhetöséget illetöen kikell
legyen terjesztve màs fontos területekre
a mozgàssérültek mindennapi életében,
nevezetesen az épületekre kapcsolatban az
elérhetöségi termékekkel és szolgàltatàsokkal.
Hogyan tud egy mozgàssérült hozzàjutni az
automatikus pénzosztohoz, hogy ha maga a
bank nem elérhetö ?
EGY ERÖS, AMBICIOS EUROPAI
« ACTE »-OT AKARUNK.

MI A SZEREPE AZ FEPH-NAK ?
(MOZGÀSSÉRÜLTEK EUROPAI FORUMA)?
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FEPH kezdö vàlasza
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Europai
Parlamentben
Es as Europai Union
Tanàcsànàl

Ha megtudnak
egyezkedni
FEHP és as összes europai tagjai:
• Erzékeltetik a fontossàgàt a
mozgàssérültek aktiv részvételének a
tàrsadalomban, aminek a feltétele az
elérhetöség
• Folytatja a « mozgàs » szabadsàg
kampànyait
• Kérése egy ambicios europai « Acte »
(Tett) ami valoban egy vàltozàsàst hoz
a 80 millio europai mozgàssérültek
életében.

Erzékelteti az
elérhetöség
fontossàgàt és
kampànyt folytat a
törvény elfogadàsàra

Lagen antas

Végrehajtàs az
Europai Union
tagàllamaiban

FEPH javasolja a
szöveg megjobbitàsàt

3 ELSÖBBSÉG :
· Kiterjeszteni az « Acte »
hatàsterületét, hogy még
több termék és szolgàltatàs
legyen belefoglalva
· Semmiféle kivételt nem
engedélyezni
· Meghatàrozott dàtum gyors
érvénybelépése minden
tagàllamban

FEPH és a tagjai
tàmogatjàk a törvény
végrehajtàsàt

TERMÉKEK ÉS SZOLGÀLTATÀSOK
A MOZGÀS SÉRÜLTEK TÖBB
ELÉRHETÉSÉRE

