
 

Ligipääsetavus: ELis pakutavate toodete ja
teenuste kasutamise hõlbustamine
 

Euroopa ligipääsetavuse akti eesmärk on tagada, et üha rohkem tooteid ja teenuseid
oleksid kättesaadavad ka eakatele ja puudega inimestele. Vaata videot.
 
Euroopa Parlament kiitis 14. märtsil heaks uued normid, et parandada kogu ELis eakate ja
puuetega inimeste igapäevaelu ning luua õiglasem ja kaasavam Euroopa. Nüüd on õigusakti
jõustumiseks vaja veel nõukogu heakskiitu.
 
Parem ligipääs toodetele ja teenustele
 
ELis elab rohkem kui 80 miljonit puuetega inimest ning paljudel neist on raske kasutada selliseid
igapäevaseid seadmeid nagu nutitelefonid, arvutid ja e-raamatud. Samuti on neil keeruline
kasutada näiteks pileti- või sularahaautomaate.
 
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis nõutakse, et EL ja selle liikmesriigid tagaksid
kõigi jaoks võrdse ligipääsetavuse. Põhitoodete ja -teenuste suhtes ühiste ligipääsetavusnõuete
kehtestamiseks on vaja ELi meetmeid.
 
Euroopa ligipääsetavuse aktis kehtestatakse standardid järgmistele põhitoodetele ja -
teenustele:
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Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social
https://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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pileti- ja registreerimisautomaadid 
sularahaautomaadid ja muud makseterminalid 
arvutid ja operatsioonisüsteemid 
nutitelefonid, tahvelarvutid ja televisiooniseadmed 
ligipääs audiovisuaalmeedia teenustele, e-raamatud 
e-kaubandus 
mõned transporditeenuste aspektid 
elektrooniline side, sealhulgas hädaabinumber 112
 

Ettevõtjatele ja tarbijatele avanevad võimalused
 
Ühiste ELi standardite olemasolu hoiab ära probleemid, mis tekiksid, kui iga liikmesriik
kehtestaks erinevad normid. See teeb ligipääsetavate toodete ja teenuste müügi ELis ja
välisriikides ettevõtjatele lihtsamaks ja huvipakkuvamaks.
 
Uued normid soodustavad ettevõtjate konkurentsi ning edendavad ligipääsetavate toodete ja
teenuste vaba liikumist. See omakorda peaks suurendama ligipääsetavate toodete ja teenuste
valikut ning vähendama nende hinda.
 
Erandid mikroettevõtjatele
 
Ettevõtjate puhul võetakse arvesse nende suurust ja piiratud ressursse ning seetõttu
kohaldatakse erandeid mõnede mikroettevõtjate suhtes, kellel on vähem kui kümme töötajat ja
kelle aastakäive või bilansimaht ei ületa kahte miljonit eurot.
 
Siiski ergutatakse ka neid ettevõtjaid tootma ja levitama tooteid ning osutama teenuseid, mis on
uute ligipääsetavusnõuetega kooskõlas.
 
ELi liikmesriigid peavad andma sellistele mikroettevõtjatele õigusaktide järgimist hõlbustavaid
suuniseid.
 
Loe meie ülevaadet sellest, kuidas Euroopa Liit edendab rahvatervist.
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eli-tervishoiupoliitika/20190705STO56307/eli-rahvatervise-parandamise-meetmed
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0278(COD)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-european-accessibility-act
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603973/EPRS_BRI(2017)603973_EN.pdf

