KĀPĒC TAS IR SVARĪGI?

Cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā bieži vien
grūti piekļūt daudziem pamatproduktiem
un pakalpojumiem vienlīdzīgi ar citiem
cilvēkiem. Šīs situācijas uzlabošanai
nepieciešams Pieejamības akts.
Kamēr daudzām ES dalībvalstīs jau ir
zināmā veidā pieejamības likumdošana,
ES nav likuma par pieejamību. Eiropas
Pieejamības aktam jānodrošina
minimālais pieejamības līmenis, kad
runa par produktiem un pakalpojumiem,
lai tie varētu cirkulēt visās ES
dalībvalstīs.
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Pieejamības akta pieņemšana būs nozīmīgs
solis ES, lai veicinātu tās 80 miljonu cilvēku
ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā
atbilstoši ANO Konvencijai par personu
ar invaliditāti tiesībām, ko ES un visas
dalībvalstis, izņemot Īriju, ratificējušas.

Dibinājusi Eiropas
Savienība
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AKTS!

KĀ TAS NOTIEK?

KAS IR EIROPAS
PIEEJAMĪBAS AKTS?

Eiropas Pieejamības akts ir priekšlikums
par likumu, kas padarītu daudzus produktus
un pakalpojumus Eiropas Savienībā (ES)
pieejamākus cilvēkiem ar invaliditāti. EDF
(Eiropas invalīdu forums) īsteno kampaņu,
lai priekšlikums tiktu pieņemts, tādējādi
Pieejamības aktam kļūstot par saistošu
likumu cik vien drīz iespējams..
Pieejamības akta priekšlikums kļūst
par Direktīvu, kas ir juridiski saistoša,
nozīmējot, ka ES dalībvalstīm jāpiemēro
tas, kas minēts Aktā. Priekšlikums paredz,
ka pieejamiem jābūt tikai noteiktiem
produktiem un pakalpojumiem.
TIE GALVENOKĀRT IR:
• Viedtālruņi, planšetdatori un datori
• Biļešu automāti un reģistrācijas automāti
• Televizori un TV programmas
• Bankas pakalpojumi un bankas automāti
• E-grāmatas
• Lepirkšanās internetā

EDF uzskata, ka Pieejamības akta
priekšlikuma ietvaram jātiek
paplašinātam, iekļaujot vairāk sfēru,
kas svarīgas ikdienas dzīvē cilvēkiem ar
invaliditāti, piemēram, ap pieejamajiem
produktiem pakalpojumiem esošās ēkas. Kā
cilvēki ar invaliditāti lai piekļūst pieejamam
bankas automātam, ja bankas ēka viņiem
nav pieejama?
MĒS VĒLAMIES SPĒCĪGU, PLAŠU EIROPAS
PIEEJAMĪBAS AKTU

KĀDA IR EDF LOMA?

ES UN DALĪBVALSTIS
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Kopā ar tās biedriem visā Eiropā EDF:

• turpina kampaņu par brīvu pārvietošanos,
• aicina pieņemt plašu Pieejamības aktu,
kas patiesi izmainīs 80 miljonu cilvēku ar
invaliditāti dzīvi Eiropā.

EDF iesaka teksta
uzlabojumus
3 GALVENĀS PRIORITĀTES:

Ja tiek panākta
vienošanās,

• padziļina izpratni par pieejamības nozīmi
kā nosacījumu, lai cilvēki ar invaliditāti
iekļautos un aktīvi piedalītos sabiedrības
dzīvē,

Padziļina izpratni
par pieejamību un
īsteno kampaņu Akta
publicēšanai

Akts tiek pieņemts

Īstenošana
ES dalībvalstīs

· Akta ietvara
paplašināšana, ietverot
vairāk produktu un
pakalpojumu
· Nepieļaut viegli
pieņemamus izņēmumus
· Skaidri noteikts periods
drīzai īstenošanai visās ES
dalībvalstīs

EDF un tā biedri
atbalsta Akta
īstenošanu

VAIRĀK PIEEJAMU PRODUKTU
UN PAKALPOJUMU CILVĒKIEM AR
INVALIDITĀTI EIROPĀ

