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Predlog spremembe  294 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – točka A 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, 

lahko čim več predvidljivo 

uporabljajo. To je mogoče doseči z:  

1 Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih invalidi lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen, kar se doseže z 

izpolnjevanjem zahtev glede 

funkcionalne učinkovitosti iz dela C 

oddelka I in vključuje: 

(a) zagotavljanje informacij o delovanju 

storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

(a) informacije o delovanju zadevne 

storitve ter njenih značilnostih v zvezi 

z dostopnostjo in uporabljeni opremi; 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot 

enega čutila; 

 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  
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(iii) v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za 

zagotavljanje storitve;  

(aa) v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno s tem povezanimi 

spletnimi aplikacijami, potrebnimi 

za zagotavljanje zadevne storitve; 

(b) spletišča z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

dojemanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; obenem pa 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni 

Unije in mednarodni ravni; 

 

(b) spletišča z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

dojemanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; obenem pa 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni 

Unije in mednarodni ravni; 

(c) vključevanje funkcij, praks, politik in 

postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s 

funkcijskimi omejitvami. 

 

(c) funkcije, prakse, politike, postopke in 

spremembe pri opravljanju storitev, 

namenjenih zadovoljevanju potreb 

invalidov, kar je treba doseči z 

zagotavljanjem pametnega izdajanja 

vozovnic (elektronska rezervacija, 

nakup vozovnic, itd.), obveščanja 

potnikov v realnem času (časovni 

razporedi, obveščanje o motnjah v 

prometu, povezovalne storitve, 

nadaljevanje potovanja z drugimi 

načini prevoza itd.) in dodatnih 

informacij o storitvi (npr. o osebju na 

postajah, dvigalih v okvari ali 

storitvah, ki začasno niso na voljo); 

 (ca) storitve na osnovi mobilnih naprav, 

sistemi pametnega izdajanja 

vozovnic in obveščanja v realnem 

času; 

Or. en 

 

 


