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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W przypadku instytucji sektora publicznego dostępność sieci ma istotne znaczenie, by 
docierać do obywateli oraz realizować powinności publiczne. Niestety nieujednolicone 
podejścia krajowe do kwestii dostępności sieci stwarzają bariery dla rynku wewnętrznego.

We wniosku Komisji w sprawie dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego proponuje się ujednolicone 
podejście europejskie w zakresie określenia wymogów dla konkretnych rodzajów organów 
sektora publicznego.

Sprawozdawca z zadowoleniem odnosi się do faktu, że Komisja ma zamiar wspierać zbliżenie 
krajowych środków w tym zakresie oraz ograniczenia niepewności programistów 
internetowych oraz w pełni go popiera. Jest on zdania, że użytkownicy powinni mieć szerszy 
dostęp do internetowych usług sektora publicznego, w tym do treści audiowizualnych stron 
internetowych. W związku z tym uważa on za konieczne zwrócenie szczególnej uwagi na 
starzejącą się ludność Unii Europejskiej, która jest coraz większą kategorią obywateli, a także 
na osoby niepełnosprawne. W jego mniemaniu powinno się dołożyć wszelkich starań, by 
uniknąć marginalizacji cyfrowej tych grup społecznych.

Sprawozdawca pozytywnie odnosi się do faktu, że obecny wniosek dowodzi prawdziwej woli 
politycznej wprowadzenia w życia zobowiązań wynikających z Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych (UNCRPD). Ubolewa on jednak, że wniosek obejmuje zaledwie 12 
rodzajów stron internetowych organów publicznych oraz że nie poświęcono w nim 
dostatecznie dużo uwagi działaniom oświatowym i kulturalnym, pomimo faktu, że sektory te 
mają ogromne znaczenie dla życia obywateli. Dlatego też sprawozdawca uważa, że konieczne 
jest dodanie tego typu stron internetowych w załączniku.

Jest on również zdania, że potrzebne będą dalsze działania, aby rozszerzyć zakres wniosku i 
zapewnić dostępność wszystkich stron i usług internetowych organów sektora publicznego.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Dostępność sieci wiąże się z zasadami i 
technikami, jakie należy stosować 
w ramach tworzenia stron internetowych, 

(2) Dostępność sieci wiąże się z zasadami i 
technikami, jakie należy stosować 
w ramach tworzenia stron internetowych, 
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tak aby ich treść była dostępna dla 
wszystkich użytkowników, szczególnie dla 
osób o ograniczeniach funkcjonalnych, w 
tym dla osób niepełnosprawnych. Treść 
stron internetowych obejmuje informacje 
tekstowe i nietekstowe, a także pobieranie 
formularzy i dwukierunkową interakcję, 
np. przetwarzanie formularzy cyfrowych, 
uwierzytelnianie i transakcje, takie jak 
obsługa spraw i płatności.

tak aby ich treść była dostępna dla 
wszystkich użytkowników, w tym dla osób 
niepełnosprawnych i osób starszych. Treść 
stron internetowych obejmuje informacje 
tekstowe i nietekstowe, a także pobieranie 
formularzy i dwukierunkową interakcję, 
np. przetwarzanie formularzy cyfrowych, 
uwierzytelnianie i transakcje, takie jak 
obsługa spraw i płatności.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Osoby starsze są zagrożone 
marginalizacją cyfrową z powodu takich 
czynników, jak brak umiejętności w 
dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) oraz brak 
dostępu do internetu. Unijny program e-
Integracja ma na celu zapewnienie 
wszystkim grupom użytkowników 
najlepsze możliwości korzystania z 
internetu oraz zapoznania się z ICT. W 
Europejskiej agendzie cyfrowej proponuje 
się szereg środków wspierających 
korzystanie z nowych ICT przez słabsze 
grupy użytkowników, np. osoby starsze.

Or. en



PA\939479PL.doc 5/8 PE513.263v01-00

PL

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie mobilności i integracji 
osób niepełnosprawnych oraz europejskiej 
strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 
2010 -20201 podkreśla się, że innowacyjne 
gospodarki oparte na wiedzy nie mogą 
rozwijać się bez treści i form 
niedostępnych dla osób 
niepełnosprawnych podlegających 
wiążącym przepisom prawnym, takich jak 
strony internetowe dla osób niewidomych, 
treści z napisami dla osób niesłyszących, 
w tym usługi medialne, usługi internetowe 
dla osób posługujących się językiem 
migowym, aplikacje do smartfonów oraz 
pomoce dotykowe i głosowe w mediach 
publicznych.
______________
1 Dz.U. C 131 E z 8.5.2013, s. 9.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Obywatele powinni czerpać korzyści z 
szerszego dostępu do usług sektora 
publicznego online oraz otrzymywać 
usługi i informacje, które ułatwią im 
korzystanie z przysługujących im praw w 
całej Unii, w szczególności z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium Unii oraz swobody 

(15) Obywatele powinni czerpać korzyści z 
szerszego dostępu do usług sektora 
publicznego online oraz otrzymywać 
usługi i informacje, które ułatwią im
codzienne życie i korzystanie z 
przysługujących im praw w całej Unii, w 
szczególności z prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium 
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przedsiębiorczości i świadczenia usług. Unii oraz swobody przedsiębiorczości i 
świadczenia usług.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zbliżenie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących dostępności 
stron internetowych instytucji sektora 
publicznego dla wszystkich 
użytkowników, szczególnie dla osób 
o ograniczeniach funkcjonalnych, w tym 
dla osób niepełnosprawnych.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zbliżenie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących dostępności
treści, w tym treści audiowizualnych, stron 
internetowych instytucji sektora 
publicznego dla wszystkich 
użytkowników, w tym dla osób 
niepełnosprawnych i osób starszych.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
zakres stosowania niniejszej dyrektywy na 
inne rodzaje stron internetowych sektora 
publicznego niż te, o których mowa w ust. 
2.

3. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
zakres stosowania niniejszej dyrektywy na 
inne rodzaje stron internetowych sektora 
publicznego niż te, o których mowa w ust. 
2, takie jak strony internetowe 
zawierające treści kulturalne.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie opracowują 
nowe rozwiązania z dziedziny ICT, które 
są przyjazne dla użytkownika i 
przewidziane dla osób niepełnosprawnych 
i osób starszych, propagują również 
szkolenia i kształcenie, aby poprawić 
wiedzę tych osób z zakresu technologii 
cyfrowych.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje 
również działania podjęte zgodnie z art. 6.

3. Przedmiotowe sprawozdanie musi 
zostać opublikowane i obejmuje również 
działania podjęte zgodnie z art. 6.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Edukacja publiczna

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Działalność kulturalna

Or. en


