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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Trend směrem k digitální společnosti 
poskytuje uživatelům nové způsoby 
přístupu k informacím a službám. 
Poskytovatelé informací a služeb, mezi něž 
patří subjekty veřejného sektoru, stále více 
využívají internet k vytváření, 
shromažďování a poskytování široké škály 
informací a služeb on-line, které mají pro 
veřejnost zásadní význam.

(1) Trend směrem k digitální společnosti 
poskytuje uživatelům nové způsoby 
přístupu k informacím a službám. 
Poskytovatelé informací a služeb, mezi něž 
patří subjekty veřejného sektoru, stále více 
využívají internet k vytváření, 
shromažďování a poskytování široké škály 
informací a služeb on-line, které mají pro 
veřejnost zásadní význam. V této 
souvislosti je velmi důležité zabezpečení 
předávání informací a ochrana osobních 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Přístupnost internetových stránek se 
zakládá na zásadách a postupech, které 
mají být při tvorbě internetových stránek 
dodržovány, aby byl obsah těchto stránek 
přístupný pro všechny uživatele, zejména 
osoby s funkčním omezením, včetně osob 
se zdravotním postižením. Obsah 
internetových stránek zahrnuje textové i 
netextové informace a dále stahování 
formulářů a dvoustrannou interakci, 

vypouští se
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např. zpracování digitálních formulářů, 
ověřování pravosti a transakce, jako je 
vyřizování záležitostí a plateb.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Akční plán „eGovernment“ na období 
2011–2015 vypracovaný Komisí vyzývá k 
rozvoji služeb elektronické správy, které
zajišťují začlenění a dostupnost.

(3) Akční plán „eGovernment“ na období 
2011–2015 vypracovaný Komisí vyzývá k 
rozvoji služeb elektronické správy, které 
zajišťují začlenění a dostupnost. Zároveň 
je zapotřebí vynaložit větší úsilí na 
efektivní provádění politiky začleňování 
občanů do informační společnosti (e-
Inclusion), jež si klade za cíl zmírnit 
rozdíly ve využívání informačních a 
komunikačních technologií a toto 
využívání podporovat, a to za účelem 
překonání vyloučení a zlepšení 
hospodářské výkonnosti, pracovních 
příležitostí, kvality života, sociální účasti a 
soudržnosti, včetně demokratických 
konzultací.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Ve svém sdělení „Digitální agenda pro 
Evropu“ Komise oznámila, že internetové 
stránky veřejného sektoru by měly být plně 
přístupné do roku 2015.

(4) Ve svém sdělení „Digitální agenda pro 
Evropu“, iniciativa v rámci strategie 
Evropa 2020, Komise oznámila, že 
internetové stránky veřejného sektoru by 
měly být plně přístupné do roku 2015.



PE510.606v01-00 4/9 PA\934816CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Je velmi důležité, aby byly zvýšeny 
synergie mezi stěžejními iniciativami, jako 
jsou „Digitální agenda pro Evropu“, 
„Agenda pro nové dovednosti a pracovní 
místa“, „Unie inovací“, „Mládež v 
pohybu“, „Evropa účinněji využívající 
zdroje“ a „Evropská platforma pro boj 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení“.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropská strategie pro pomoc osobám 
se zdravotním postižením 2010–2020 
vychází z úmluvy OSN a obsahuje opatření 
v několika prioritních oblastech, včetně 
přístupnosti internetu, s cílem „zajistit 
přístupnost zboží, služeb (včetně 
veřejných) a pomůcek pro osoby se 
zdravotním postižením“.

(7) Evropská strategie pro pomoc osobám 
se zdravotním postižením 2010–2020, jež 
si klade za cíl odstranit překážky, které 
osobám se zdravotním postižením brání v 
rovnocenné účasti ve společnosti, vychází 
z úmluvy OSN a obsahuje opatření v 
několika prioritních oblastech, včetně 
přístupnosti internetu, s cílem „zajistit 
přístupnost zboží, služeb (včetně 
veřejných) a pomůcek pro osoby se 
zdravotním postižením“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Rychle rostoucí trh přístupnosti 
internetových stránek tvoří řada 
hospodářských subjektů, k nimž patří 
subjekty zabývající se tvorbou 
internetových stránek nebo vývojem 
softwarových nástrojů k vytváření, 
spravování a testování internetových 
stránek, dále subjekty zabývající se 
vývojem uživatelských nástrojů, například 
internetových prohlížečů a souvisejících 
pomocných technologií, subjekty 
provádějící ověřovací služby a 
poskytovatelé odborné přípravy.

(9) Rychle rostoucí trh přístupnosti 
internetových stránek tvoří řada 
hospodářských subjektů, k nimž patří 
subjekty zabývající se tvorbou 
internetových stránek nebo vývojem 
softwarových nástrojů k vytváření, 
spravování a testování internetových 
stránek, dále subjekty zabývající se 
vývojem uživatelských nástrojů, například 
internetových prohlížečů a souvisejících 
pomocných technologií, subjekty 
provádějící ověřovací služby a 
poskytovatelé odborné přípravy. V této 
souvislosti je velmi důležité úsilí 
vynakládané v rámci Velké koalice pro 
digitální pracovní místa, která navazuje 
na balíček týkající se zaměstnanosti a 
oslovuje odborníky v oblasti informačních 
a komunikačních technologií, přičemž si 
klade za cíl reagovat na rozdíly v 
dovednostech, včetně gramotnosti a 
pracovních dovedností, v odvětví IKT.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Soulad s požadavky na přístupnost 
internetových stránek by měl být neustále 
sledován, od původní tvorby internetové 
stránky subjektů veřejného sektoru po 
všechny následné aktualizace jejího 
obsahu. Harmonizovaná metodika 
sledování by zahrnovala způsob, jak 

(24) Soulad s požadavky na přístupnost 
internetových stránek by měl být neustále 
sledován, od původní tvorby internetové 
stránky subjektů veřejného sektoru po 
všechny následné aktualizace jejího 
obsahu. Harmonizovaná metodika 
sledování by zahrnovala způsob, jak 
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jednotně ve všech členských státech ověřit 
míru souladu internetové stránky s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek, dále výběr reprezentativních 
vzorků a četnost sledování. Členské státy 
by měly každoročně podávat zprávu o 
výsledcích sledování a obecněji o seznamu 
opatření přijatých k provádění této 
směrnice.

jednotně ve všech členských státech ověřit 
míru souladu internetové stránky s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek, dále výběr reprezentativních 
vzorků a četnost sledování. Členské státy 
by měly každoročně podávat zprávu o 
výsledcích sledování a obecněji o seznamu 
opatření přijatých k provádění této 
směrnice, jenž bude přístupný veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Díky harmonizovanému rámci by se 
měly omezit překážky podnikání na 
vnitřním trhu pro odvětví tvorby 
internetových stránek a zároveň by se pro 
vlády a jiné subjekty měly snížit náklady 
na produkty a služby související s 
přístupností internetových stránek.

(25) Díky harmonizovanému rámci by se 
měly omezit překážky podnikání na 
vnitřním trhu pro odvětví tvorby 
internetových stránek a zároveň by se pro 
vlády a jiné subjekty měly snížit náklady 
na produkty a služby související s 
přístupností internetových stránek, což by 
přispělo k hospodářskému růstu a 
zaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení příslušných 
ustanovení této směrnice by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Přezkumné řízení by mělo být použito pro 
definici metodiky, kterou by členské státy 

(27) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení příslušných 
ustanovení této směrnice by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Přezkumné řízení by mělo být použito pro 
definici metodiky, kterou by členské státy 
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měly používat ke sledování souladu 
dotčených internetových stránek s těmito 
požadavky. Pro určení způsobů, jak by 
členské státy měly Komisi podávat zprávy 
o výsledcích tohoto sledování, by měl být 
použit poradní postup. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

měly používat ke sledování souladu 
dotčených internetových stránek s těmito 
požadavky. Pro určení způsobů, jak by 
členské státy měly Komisi podávat zprávy 
o výsledcích tohoto sledování, by měl být 
použit poradní postup. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
složení poradního výboru uvedeného v 
článku 9, co se týče účasti osob se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je sblížení právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se přístupnosti obsahu 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru pro všechny uživatele, zejména 
osoby s funkčním omezením včetně osob 
se zdravotním postižením.

1. Cílem této směrnice je sblížení právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se přístupnosti obsahu 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru pro všechny uživatele, zejména 
osoby s funkčním omezením včetně osob 
se zdravotním postižením i starších osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Přístupnost internetových stránek 
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odkazuje na zásady a postupy, které mají 
být při tvorbě internetových stránek 
dodržovány, aby byl obsah daných stránek 
přístupný pro všechny uživatele, včetně 
osob se zdravotním postižením a starších 
osob. Obsah internetových stránek 
zahrnuje textové i netextové informace a 
dále stahování formulářů a dvoustrannou 
interakci, např. zpracování digitálních 
formulářů, ověřování pravosti a 
transakce, jako je vyřizování záležitostí a 
plateb.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 
porozumět jim, přičemž bude přizpůsoben 
obsah, prezentace a interakce, a v případě 
nutnosti poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy;

a) jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 
porozumět jim, včetně osob se zdravotním 
postižením a starších osob, přičemž bude 
přizpůsoben obsah, prezentace a interakce 
a v případě nutnosti poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy spolupracují za podpory 
Komise na úrovni Unie s daným odvětvím 
a zúčastněnými subjekty občanské 
společnosti, aby pro účely ročního 
podávání zpráv podle čl. 7 odst. 4 byl 

4. Členské státy spolupracují za podpory 
Komise na úrovni Unie s daným odvětvím, 
sociálními partnery a zúčastněnými 
subjekty občanské společnosti, aby pro 
účely ročního podávání zpráv podle čl. 7 
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přezkoumán vývoj trhu a technologií a 
pokrok v přístupnosti internetových stránek 
a aby docházelo k výměně osvědčených 
postupů.

odst. 4 byl přezkoumán vývoj trhu a 
technologií a pokrok v přístupnosti 
internetových stránek a aby docházelo k 
výměně osvědčených postupů. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována 
konkurenceschopnosti společností v 
daném odvětví, zejména MSP, aby jejich 
fungování nebylo vystaveno žádné další 
zátěži.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Příloha – bod 13 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) Informování veřejnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Příloha – bod 14 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) Pohotovostní služby (112)

Or. en


