GĦALIEX
HUWA IMPORTANTI?
Il-persuni b’diżabilitajiet fl-Ewropa ta’ spiss
ikollhom diffikultajiet biex jaċċessaw ħafna
prodotti u servizzi bażiċi fuq bażi ugwali
ma’ persuni oħra. L-Att dwar l-Aċċessibbiltà
huwa meħtieġ biex tittejjeb din issitwazzjoni.
Filwaqt li ħafna Stati Membri tal-UE
diġà għandhom xi tip ta’ leġiżlazzjoni dwar
l-aċċessibbiltà, ma hemm l-ebda dritt talUnjoni dwar l-aċċessibbiltà. L-Att Ewropew
dwar l-Aċċessibbiltà għandu jipprovdi
livell minimu ta’ aċċessibbiltà f’dak li
għandu x’jaqsam ma’ prodotti u servizzi
biex b’hekk dawn ikunu jistgħu jiġu
ċċirkolati fl-Istati Membri kollha tal-UE.
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L-adozzjoni tal-Att dwar l-Aċċessibbiltà ser
ikun pass kbir għall-UE biex tiġi promossa
l-inklużjoni tat-80 miljun persuna tagħha
b’diżabilitajiet, f’konformità mal-Konvenzjoni
tan-NU dwar id-Drittijiet ta’ Persuni
b’Diżabilità li l-UE u l-Istati Membri kollha
bl-eċċezzjoni tal-Irlanda, irrattifikaw.
Dibinājusi Eiropas
Savienība

AĊĊESSIBBILTÀ?

AĠIXXI!

KĀ TAS NOTIEK?

X’INHUWA L-ATT EWROPEW
DWAR L-AĊĊESSIBBILTÀ?

L-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà
huwa proposta għal liġi li tagħmel ħafna
prodotti u servizzi fl-Unjoni Ewropea (UE)
aktar aċċessibbli għall-persuni b’diżabilità.
L-EDF qed joħloq kampanji għall-proposta
li għandha tiġi adottata biex b’hekk l-Att
dwar l-Aċċessibbiltà jsir liġi vinkolanti malajr
kemm jista’ jkun.
L-Att dwar l-Aċċessibbiltà propost jieħu
l-forma ta’ Direttiva, li legalment hija
vinkolanti, li jfisser li l-Istati Membri talUE għandhom obbligu biex japplikaw
dak li jsemmi l-Att. Il-proposta tbassar li
ċerti prodotti u servizzi biss jeħtieġ li jkunu
aċċessibbli.
DAWN HUMA PRIMARJAMENT:
• Smartphones, tablets u kompjuters
• Magni tal-biljetti u magni taċ-check-in
• Televiżjonijiet u programmi tat-TV
• Servizzi tal-bank u ATMs
• Kotba elettroniċi
• Xiri onlajn

L-EDF jaħseb li l-iskop talAtt dwar l-Aċċessibbiltà propost għandu
jitwessa’ biex jinkludi aktar oqsma li
huma importanti għall-ħajja ta’ kuljum ta’
l-persuni b’diżabilitajiet, bħal pereżempju
l-bini madwar l-prodotti u s-servizzi
aċċessibbli. Il-persuni b’diżabilità kif se
jaslu sa ATM aċċessibbli jekk il-bini tal-bank
mhuwiex aċċessibbli għalihom?
AĦNA RRIDU EDF B’SAĦĦTU U L-ATT
EWROPEW DWAR L-AĊĊESSIBBILTÀ

X’INHUWA R-RWOL TAL-EDF?

L-UE
U L-ISTATI

Proposta
tal-Kummissjoni
Ewropea

AMBIZZJUŻ rispons
inizjali
Diskussjoni
fil-Parlament
Ewropew u
l-Kunsill tal-UE

Adozzjoni tal-Att

• iqajjem kuxjenza dwar l-importanza ta’
aċċessibbiltà bħala kundizzjoni
għall-inklużjoni u l-parteċipazzjoni attiva
tal-persuni b’diżabilità fis-soċjetà,
• ikompli joħloq kampanji għal-Libertà ta’
Moviment,
• jitlob li jkun hemm Att dwar l-Aċċessibbiltà
ambizzjuż li jġib differenza reali fil-ħajjiet
ta’ 80 miljun persuna b’diżabilità fl-Ewropa.

L-EDF jissuġġerixxi
titjib tat-test
3 PRIJORITAJIET EWLENIN:

jekk ikun hemm
ftehim
Flimkien mal-membri tiegħu madwar
l-Ewropea kollha, l-EDF:

It-tqajjim ta’ kuxjenza
dwar l-aċċessibbiltà u
jsiru kampanji għallpubblikazzjoni tal-Att

Jidħol fis-seħħ flIstati Membri t
al-UE

· It-twessigħ tal-ambitu
tal-Att għall-inklużjoni ta’
aktar prodotti u servizzi
· Ma jkunux permessi
eċċezzjonijiet faċli
· Żmien ċar għal
implimentazzjoni
mgħaġġla fl-Istati Membri
kollha tal-UE

L-EDF u l-membri
tiegħu jappoġġjaw
l-implimentazzjoni
tal-Att

AKTAR PRODOTTI U SERVIZZI
AĊĊESSIBBLI GĦALL-PERSUNI
B’DIŻABILITAJIET FL-EWROPA

