KODĖL
TAI YRA SVARBU?

Neįgalieji Europoje dažnai turi sunkumų
prieinant prie esminių produktų ir paslaugų,
lyginant su kitais žmonėmis. «Prieinamumo
aktas» reikalingas pakeisti šią situaciją.
Nors daug ES valstybių jau turi kai kurius
prieinamumo teisės aktus, bet nėra ES
įstatymo dėl prieinamumo.
Europos Prieinamumo Aktas turėtų
garantuoti minimalų prieinamumo lygį
prie produktų bei paslaugų, ir galėtų
galioti visose ES Narėse Valstybėse.
Priėmus Prieinamumo Aktą bus padarytas
didelis ES žingsnis integruojant savo 80
milijonų neįgaliųjų pagal JT Konvenciją
apie Neįgaliųjų Teises, kurią ES ir Valstybės
Dalyvės, išskyrus Airiją, jau ratifikavo.

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

VEIK!
PRIEINAMUMAS ?

KAIP TAI VEIKIA?

KAS YRA EUROPOS
PRIEINAMUMO AKTAS?

Europos Prieinamumo Aktas yra teisinis
pasiūlymas, kuris neįgaliesiems padidintų
prieinamumą prie daugybės produktų ir
paslaugų Europos Sąjungoje (ES). EDF - tai
kampanija, siūlanti kuo greičiau priimti
«Prieinamumo Aktą» kaip bendrą įstatymą.
sastavljen jeSiūlomas Prieinamumo
Aktas turi Direktyvos formą, kuri teisiškai
įpareigoja ES Nares valstybes priimti
Akto nuorodas. Pasiūlymas įpareigoja,
kad kiekvienas produktas ir paslauga būtų
prieinama.

TAI SVARBIAUSIA:
• Išmanieji telefonai, planšetės ir kompiuteriai
• Bilietavimo ir registravimo įranga
• Televizija ir TV programėlės
• Bankomatai ir ATM
• E-knygos
• Internetinė prekyba

EDF mano, kad «Prieinamum Akto» ribos
turi būti išplėstos, kad įtrauktų daugiau
sričių, kurios svarbios kiekvieną neįgaliųjų
dieną, tokios kaip statiniai prie vietų, kur
produktai ir paslaugos yra prieinamos.
Kaip neįgalusis prieis prie pasiekiamo
bankomato, jeigu banko pastatas jiems
neprieinamas?

ES IR
VALSTYBĖS NARĖS

Europos
komisijos
pasiūlymas

Akto publikavimo
prieinamumo
kampanijos
įsisavinimo augimas

EDF pradinis atsakas
MES NORIME AMBICINGO EUROPOS
PRIEINAMUMO AKTO

KOKS EDF VAIDMUO?

Diskusija
Europos
Parlamente ir ES
Taryboje

3 DIDŽIAUSI PRIORITETAI:

ar yra sutartis
Kartu su visais Europos nariais, EDF:
• didina sąmoningumą to, kad
prieinamumas yra sąlyga įtraukti
neįgaliuosius ir jiems aktyviai dalyvauti
visuomenėje.
• tęsia Judėjimo Laisvės kampaniją,
• reikalauja ambicingo Prieinamumo
Akto, kuris pakeis 80 milijonų neįgaliųjų,
gyvenančių Europoje, gyvenimą.

EDF siūlo teksto
pagerinimą

Akto pritaikymas

Įgyvendinkite tai
ES Valstybėse
Narėse

· Išplėsti Akto pritaikymo
sritį, įtraukiant daugiau
produktų ir paslaugų
· Nesuteikia lengvų
išskirtum ų
· Pašalina laikotarpį,
kad būtų galima greitai
įgyvendinti visose ES
Valstybėse Narėse

EDF ir jo rėmėjai
palaiko Akto
įgyvendinimo planą.

DIDESNIS PRIEINAMUMAS
NEĮGALIESIEMS PRIE PRODUKTŲ
IR PASLAUGŲ EUROPOJE

