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Pakeitimas

1.

Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo
plačiau naudotų funkcinių
sutrikimų turintys asmenys,
įskaitant neįgaliuosius, jos
teikiamos:

1

a)

pateikiant informaciją apie
paslaugos veikimą ir jos
prieinamumo charakteristikas ir
priemones:
informacijos turinys turi būti
teikiamas tokia teksto forma, kurią
naudotojas galėtų naudoti, kad
sugeneruotų alternatyvius
pagalbinius formatus, kurie galėtų
būti pateikiami įvairiai ir keliomis
juslėmis atpažįstamu būdu;
turi būti pateikiama alternatyvų
netekstiniam turiniui;
elektroninė informacija, įskaitant
susijusias internetines prietaikas,
reikalingas paslaugai teikti, teikiama
pagal b punktą.
nuosekliai ir tinkamai užtikrinant
interneto svetainių prieinamumą, kad
naudotojai galėtų jas pastebėti,
naudoti ir suprasti (įskaitant
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį
ir interaktyvumą), prireikus
užtikrinant prieinamą elektroninę
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b)

Siekiant, kad paslaugomis kuo
plačiau pagrįstai naudotųsi
neįgalieji, jos teikiamos taip, kad
atitiktų I skirsnio C dalyje nustatytus
funkcinių savybių reikalavimus, ir
apima:
informaciją apie susijusios paslaugos
veikimą ir jos prieinamumo
charakteristikas ir priemones;

elektroninę informaciją, įskaitant
susijusias internetines programas,
reikalingas atitinkamai paslaugai
teikti, kuri teikiama pagal b punktą.
nuoseklų ir tinkamą interneto
svetainių prieinamumą, kad
naudotojai galėtų jas pastebėti,
naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę
pritaikyti pateikiamą turinį ir
interaktyvumą), prireikus užtikrinant
prieinamą elektroninę alternatyvą ir

AM\1133997LT.docx

LT

PE605.628v01-00
Suvienijusi įvairovę

LT

alternatyvą ir taip, kad būtų
palengvintas sąveikumas su įvairia
naudotojo programine įranga ir
pagalbinėmis technologijomis
Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
c)

įskaitant funkcijas, veiklą,
strategijas ir procedūras bei
paslaugos teikimo pakeitimus, kuriais
atsižvelgiama į funkcinių sutrikimų
turinčių asmenų poreikius.

taip, kad būtų palengvintas
sąveikumas su įvairia naudotojo
programine įranga ir pagalbinėmis
technologijomis Sąjungos ir
tarptautiniu lygmenimis;
funkcijas, veiklą, strategijas,
procedūras bei paslaugos teikimo
pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į
neįgaliųjų poreikius; tai turi būti
pasiekta teikiant pažangaus bilietų
pardavimo paslaugas (elektroninė
rezervacija, bilietų užsakymas ir kt.),
keleivių informaciją realiuoju laiku
(tvarkaraščius, informaciją apie
transporto sutrikimus,
jungiamuosius maršrutus, tolesnę
kelionę kitų rūšių transportu ir
pan.), papildomą informaciją apie
paslaugas (pvz., stočių darbuotojus,
sugedusius liftus ar paslaugas,
kurios laikinai nebeteikiamos);
ca) mobiliaisiais įrenginiais teikiamas
paslaugas, pažangų bilietų
pardavimą ir informaciją realiuoju
laiku;
c)

Or. en
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