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6 – 7 oktoober 2017 Narvas ja Tallinnas 

EUROOPA LIGIPÄÄSETAVUSE DIREKTIIV–  
MUUDAME LIGIPÄÄSETAVUSE REAALSUSEKS  

Euroopa Ligipääsetavuse direktiivi eelnõu keskendub e-teenuste nagu e-kaubandus, 
makseterminalid, piletimüügi- ja registreerumisautomaadid, telerid ja teleprogrammid, e-raamatud, 
nutiseadmed jm ligipääsetavusele, samuti sellele, kuidas on tagatud ligipääs nendele teenustele 

füüsilises keskkonnas.  

Tegemist on Euroopa Komisjoni ettepanekuga luua õigusakt, mis muudaks Euroopa Liidus (ELis) 

pakutavad tooted ja teenused puuetega inimestele ligipääsetavamaks. Euroopa puuetega inimeste 
organisatsioonid teevad kampaaniatööd ligipääsetavuse akti ettepaneku vastuvõtmiseks, et sellest 
saaks siduv õigusakt. 

Andmaks omapoolne panus arutellu, korraldab Eesti Puuetega Inimest Koda (EPIKoda) koostöös 
Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga Riigikantselei ja KÜSK-i toetusel 6.-7. oktoobril 

ligipääsetavusele keskenduva konverentsi, mis on ka Eesti Euroopa Liidu nõukogu 
eesistumise ametlikus kavas. Konverentsi kahel päeval on 200 osalejat, puuetega inimeste 

liikumise aktivistid, valdkonna eksperdid mitmetest Euroopa Liidu riikidest, Euroopa Komisjonist, 
Eesti avaliku ja erasektori esindajad, külalised Vene Föderatsioonist.  

Konverents käsitleb ligipääsetavust laiemalt kui ainult Euroopa Komisjoni ettepanekut. 

Vaatleme, kuidas paremini kohalikul tasandil tagada keskkonna ligipääsetavus, arutame, kuidas 

jõuab arusaam ligipääsetavusest otsustajateni ning kas ligipääsetavus on inimõigus – 

kust läheb piir, millest alates võib öelda – seda saame või ei saa teha. 

Esimesel konverentsipäeval, 6.oktoobril Narvas saame ülevaate Euroopa ligipääsetavuse 

direktiivi eelnõust ning selle ettepaneku hetkeseisust. Kogume infot ja arutame, kuidas puuetega 

inimeste, kohaliku kogukonna ja erasektori koostöös saavutada parem ligipääsetavuse olukord 

kõikjal Eestis. Jagame häid erasektori praktikaid ligipääsetavuse arendamisel ning teadlikkuse 

tõstmisel.  

Teisel konverentsipäeval, 7.oktoobril Tallinnas teeme kokkuvõtte Narvas räägitust ning vaatame 

tulevikku – kuidas Euroopa tasand ja Eesti eesistumine saaks paremini ligipääsetavuse teemat 

edasi viia, kaasates siseriikliku ja kohaliku tasandi.   

Olete väga oodatud konverentsil osalema ja panustama oma valdkondliku kogemusega. Ootame 

teenuste pakkujaid nagu e-teenused, pangandus, transport, samuti KOV-ide ehitus- ja 

arendusspetsialiste, ministeeriumite esindajaid ja poliitikuid ning loomulikul kasutajaid ja 

disainereid, kes teavad, kuidas leida parimad lahendused.  

Konverentsi töökeelteks Narvas on eesti, inglise ja vene, Tallinnas eesti ja inglise.  


