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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pre orgány verejného sektora je veľmi dôležité, aby boli dostupné na internete, pretože tak 
majú možnosť oslovovať občanov a plniť si svoje verejné povinnosti. Bohužiaľ, neexistujúca 
harmonizácia vnútroštátnych prístupov k internetovej dostupnosti vytvára na vnútornom trhu 
prekážky. 

V návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o dostupnosti webových stránok orgánov 
verejného sektora, ktorý predložila Komisia, sa navrhuje harmonizovaný európsky prístup, 
ktorým sa ustanovujú požiadavky pre isté druhy orgánov verejného sektora. 

Spravodajca víta a plne podporuje zámer Komisie podporiť aproximáciu vnútroštátnych 
opatrení a znížiť neistotu pre tvorcov webových stránok. Nazdáva sa, že všetci používatelia 
by mali mať možnosť využívať možnosti rozsiahlejšieho prístupu k online službám verejného 
sektora vrátane audiovizuálnemu obsahu webových stránok. V tejto súvislosti sa domnieva je 
potrebné venovať osobitnú pozornosť starnúcemu obyvateľstvu v Európskej únii, ktoré tvorí 
čoraz širšiu kategóriu občanov, ako aj skupine občanov so zdravotným postihnutím. Podľa 
jeho názoru by sa mala pozorne zvážiť možnosť, ako zabrániť „digitálnemu vylúčeniu“ týchto 
skupín.

Víta skutočnosť, že súčasný návrh preukazuje skutočnú politickú vôľu preniesť do praxe 
záväzky dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že návrh sa vzťahuje iba na webové stránky 12 druhov orgánov 
verejného sektora a že návrh Komisie sa dostatočne nezaoberá činnosťami v oblasti 
vzdelávania a kultúry, a to i napriek skutočnosti, že tieto odvetvia zohrávajú v živote občanov 
dôležitú úlohu. Preto sa spravodajca nazdáva, že je potrebné doplniť tieto druhy webových 
stránok do prílohy. 

Spravodajca je presvedčený, že budú potrebné aj ďalšie opatrenia na rozšírenie rozsahu 
pôsobnosti návrhu a na zabezpečenie dostupnosti všetkých webových stránok a internetovo 
orientovaných služieb poskytovaných orgánmi verejného sektora.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Dostupnosť webových stránok sa 
vzťahuje na zásady a techniky, ktoré je 
potrebné dodržiavať pri tvorbe webových 

(2) Dostupnosť webových stránok sa 
vzťahuje na zásady a techniky, ktoré je 
potrebné dodržiavať pri tvorbe webových 
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stánok tak, aby bol obsah na nich dostupný 
pre všetkých používateľov, predovšetkým 
pre ľudí s funkčnými obmedzeniami
vrátane osôb so zdravotným postihnutím. 
Obsah webových stránok zahŕňa 
informácie v textovej aj netextovej podobe, 
ako aj sťahovanie formulárov a 
dvojsmernú interakciu, napríklad 
spracovávanie digitálnych formulárov, 
autentifikáciu a transakcie ako riešenie 
prípadov a platby.

stánok tak, aby bol obsah na nich dostupný 
pre všetkých používateľov vrátane 
používateľov so zdravotným postihnutím a 
starších osôb. Obsah webových stránok 
zahŕňa informácie v textovej aj netextovej 
podobe, ako aj sťahovanie formulárov a 
dvojsmernú interakciu, napríklad 
spracovávanie digitálnych formulárov, 
autentifikáciu a transakcie ako riešenie 
prípadov a platby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Vzhľadom na faktory, akými sú 
nedostatok zručností v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií a žiadny prístup k internetu, 
hrozí starším ľuďom digitálne vylúčenie. 
Cieľom programu EÚ pre digitálnu 
integráciu je zabezpečiť, aby mali všetky 
skupiny používateľov čo najlepšie 
príležitosti používať internet a oboznámiť 
sa s informačnými a komunikačnými 
technológiami. V Digitálnej agende pre 
Európu sa navrhuje škála opatrení na 
presadzovanie využívania nových IKT 
znevýhodnenými skupinami používateľov,
akými sú starší ľudia. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) V uznesení Európskeho parlamentu 
z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení 
osôb so zdravotným postihnutím 
a Európskej stratégii pre oblasť 
zdravotného postihnutia 2010 – 2020 sa 
uvádza, že inovatívne hospodárstvo 
založené na poznatkoch sa nemôže 
rozvíjať bez dostupného obsahu 
regulovaného záväznými právnymi 
predpismi, ako sú dostupné webové 
stránky pre nevidiacich a obsah 
s titulkami pre sluchovo postihnuté osoby, 
online služby pre osoby dorozumievajúce 
sa posunkovou rečou, aplikácie pre 
inteligentné mobilné telefóny 
(smartphone) a hmatové a hlasové 
pomôcky vo verených médiách.
______________
1 Ú. v. EÚ C 131 E, 8.5.2013, s. 9.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Občania by mali profitovať zo širšieho 
prístupu k online službám verejného 
sektora a mali by dostávať služby a 
informácie, vďaka ktorým budú môcť 
ľahšie vykonávať svoje práva na celom 
území Únie, predovšetkým právo na 
slobodný pohyb a pobyt na území EÚ a ich 
právo usadiť sa a poskytovať služby.

(15) Občania by mali profitovať zo širšieho 
prístupu k online službám verejného 
sektora a mali by dostávať služby a 
informácie, vďaka ktorým budú môcť 
ľahšie viesť svoj každodenný život a 
vykonávať svoje práva na celom území 
Únie, predovšetkým právo na slobodný 
pohyb a pobyt na území EÚ a ich právo 
usadiť sa a poskytovať služby.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Cieľom tejto smernice je aproximovať 
zákony, právne predpisy a správne 
ustanovenia členských štátov týkajúce sa 
dostupnosti obsahu webových stránok 
verejných orgánov pre všetkých 
používateľov, predovšetkým pre ľudí s 
funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím.

1. Cieľom tejto smernice je aproximovať 
zákony, právne predpisy a správne 
ustanovenia členských štátov týkajúce sa 
dostupnosti obsahu , a to 
i audiovizuálneho obsahu, webových 
stránok verejných orgánov pre všetkých 
používateľov, predovšetkým pre ľudí s 
funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím a starších ľudí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu rozšíriť uplatňovanie 
tejto smernice aj na iné typy webových 
stránok verejného sektora, než sú typy 
uvedené v odseku 2. 

3. Členské štáty môžu rozšíriť uplatňovanie 
tejto smernice aj na iné typy webových 
stránok verejného sektora, než sú typy 
uvedené v odseku 2, napr. webové stránky 
s kultúrnym obsahom. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty vytvoria nové, ľahko 
používateľné riešenia IKT, určené pre 
osoby so zdravotným postihnutím, a budú 
podporovať výučbu a vzdelávanie 
s cieľom zvýšiť ich digitálne znalosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Táto správa sa vzťahuje aj na opatrenia 
vykonané podľa článku 6. 

3. Táto správa sa musí uverejniť a 
vzťahuje sa aj na opatrenia vykonané 
podľa článku 6. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Príloha – bod 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a) verejné vzdelávanie

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Príloha – bod 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12a) činnosti v oblasti kultúry

Or. en


