ZAKAJ JE
POMEMBEN?

Invalidne osebe v Evropai imajo, v
primerjavi z drugimi, pogosto težave z
enakopravnnim dostopanjem do številnih
osnovnih proizvodov in storitev. Akt o
dostopnosti je nujen za izboljšanje te
situacije.
Kljub dejstvu, da v številnih državah članicah
EU zakonodaja s področja dostopnosti
že obstaja, v Eni nobenega zakona o
dostopnosti. Evropski akt o dostopnosti
bi moral zagotoviti najnižjo stopnjo
dostopnosti na področju proizvodoV in
storitev tako, da se lahko razširijo po
vseh državah članicah EU.
Prilagajanje Akta o dostopnosti bo velik
korak EU za promocijo vključenosti njenih
80 milijonov invadilnih oseb in je v skladu
s konvencijo ZN o Pravicah invalidnih oseb
ki so jo ratificirale vse države članice EU, z
izjemo Irske.
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DOSTOPNOST?

REAGIRAJ!

KAKO DELUJE?

KAJ JE EVROPSKI AKT O
DOSTOPNOSTI?

Evropski akt o dostopnosti je predlog
zakona, ki bi osebam z invalidnostjo naredil
dostopnejše številne proizvode in storitve
v Evropski uniji (EU). EDF si prizadeva, da
bi Akt o dostopnosti sprejeli in bi čimprej
postal zavezujoč zakon.

EDF meni, da bi okvir predlaganega
Akta o dostopnosti morali razširiti in
tako vključiti več področij, pomembnih
v vsakodnevnem življenju oseb z
invalidnostjo, na primer dostopnost stavbv
okolici dostopnih dobrin in storitev. Kako
lahko invalidna oseba doseže dostopen
bankomat, če je stavba, v kateri je banka
nedostopna
ŽELIMO AMBICIOZNO ZASTAVLJEN
AKT O DOSTOPNOSTI.

KAKŠNA JE VLOGA EDF?

Predlagana oblika Akta o dostopnosti
je direktiva, ki je legalno zavezujoča. To
pomeni, da morajo države članice EU
obvezno izvajati zapisano v Aktu. Predlog
predvideva dostopnost samo določenih
storitev in produktov

EDF, skupaj s svojimi člani po celi Evropi:

VEČINOMA GRE ZA:

• ozavešča o pomembnosti dostopnosti,
participacijo v druži oseb s posebnimi
potrebami,

• Pametne telefone, tablice in računalnike
• Avtomate za prodajo kart in prijavo
• Televizijo in TV programe
• Bančništvo in bančne avtomate
• E-knjige
• Spletno nakupovanje

EU & DRŽAVE
ČLANICE

Predlog
Evropske
komisije

Prvotni odziv EDF
Razprava na
Evropskem
parlamentu in na
koncilu EU

• poziva k ambicioznem Aktu o
dostopnosti, ki bo pripomogel k resnični
spremembi v življenju 80 milijonov oseb
z invalidnostjo v Evropi.

EDF predlaga
izboljšave besedila
3 PRIORITETE:

v primeru
sporazuma


• nadaljuje
kampanjo za Svobodo
Gibanja,

Povečanje zavedanja
problematike
dostopnosti in
kampanija za objavo
Akta

Sprejetje Akta

Izvajanje
v državah
članicah EU

· Razširjanje okvirja Akta, z
namenom vključitve več
produktov in storitev
· prepoved lahkih izjem
· Jasen časovni okvir za hitro
implementacijo v vseh
državah članicah

EDF in njeni člani
podpirajoimple
mentacijo Akta

VEČ DOSTOPNIH PROIZVODOV
IN STORITEV ZA OSEBE Z
INVALIDNOSTJO V EVROPI

