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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 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 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Trend kształtujący społeczeństwo 
cyfrowe zapewnia użytkownikom nowe 
sposoby dostępu do informacji i usług. 
Podmioty udostępniające informacje i 
świadczące usługi, takie jak instytucje 
sektora publicznego, w coraz większym 
stopniu posługują się internetem w celu 
tworzenia, gromadzenia i udostępniania 
szerokiego zakresu informacji i świadczenia 
w trybie online usług o zasadniczym 
znaczeniu dla społeczeństwa.

(1) Trend kształtujący społeczeństwo 
cyfrowe zapewnia użytkownikom nowe 
sposoby dostępu do informacji i usług. 
Podmioty udostępniające informacje i 
świadczące usługi, takie jak instytucje 
sektora publicznego, w coraz większym 
stopniu posługują się internetem w celu 
tworzenia, gromadzenia i udostępniania 
szerokiego zakresu informacji i świadczenia 
w trybie online usług o zasadniczym 
znaczeniu dla społeczeństwa. W tym 
kontekście bezpieczeństwo przekazywana 
informacji oraz ochrona danych osobowych 
mają olbrzymie znaczenie.

Or. en

Poprawka 2

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, 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 

skreślony
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formularzy i dwukierunkową interakcję, np. 
przetwarzanie formularzy cyfrowych, 
uwierzytelnianie i transakcje, takie jak 
obsługa spraw i płatności.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W planie działań na rzecz administracji 
elektronicznej na lata 2011-2015 Komisja 
wzywa do podjęcia działań zmierzających do 
tworzenia usług administracji elektronicznej 
zapewniających integracyjność i dostępność.

(3) W planie działań na rzecz administracji 
elektronicznej na lata 2011-2015 Komisja 
wzywa do podjęcia działań zmierzających do 
tworzenia usług administracji elektronicznej 
zapewniających integracyjność i dostępność. 
Jednocześnie konieczne jest podjęcie 
większych wysiłków w celu skutecznego 
wdrożenia polityki e-Integracji mającej na 
celu zmniejszenie różnic w korzystaniu z 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT) i propagowanie  korzystania z ICT w 
celu rozwiązania problemu wykluczenia, 
poprawy wyników gospodarczych, a także 
możliwości zatrudnienia, jakości życia, 
uczestnictwa społecznego i spójności 
społecznej, w tym konsultacji 
demokratycznych.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie pt. „Europejska agenda 
cyfrowa” Komisja zapowiada, iż strony 
internetowe instytucji publicznych powinny 
być w pełni dostępne do roku 2015.

(4) W komunikacie pt. „Europejska agenda 
cyfrowa”, inicjatywie w ramach strategii 
„Europa 2020”, Komisja zapowiada, iż 
strony internetowe instytucji publicznych 
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powinny być w pełni dostępne do roku 2015.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niezwykle ważne jest, by zwiększyć 
synergię między inicjatywami przewodnimi, 
takimi jak „Europejska agenda cyfrowa”, 
„Nowe umiejętności w nowych miejscach 
pracy”, „Unia innowacji”, „Mobilna 
młodzież”, „Europa efektywnie korzystająca 
z zasobów” oraz „Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym”.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Europejska strategia w sprawie 
niepełnosprawności 2010-2020 opiera się na 
konwencji ONZ i zawiera działania w kilku 
obszarach priorytetowych, w tym także
w obszarze dostępności sieci, których celem 
jest „zapewnienie dostępności towarów, 
usług, także publicznych, oraz urządzeń 
wspomagających dla osób 
niepełnosprawnych”.

(7) Europejska strategia w sprawie 
niepełnosprawności 2010-2020, mająca na 
celu przełamanie barier utrudniających 
osobom niepełnosprawnym udział na 
równych warunkach w społeczeństwie,
opiera się na konwencji ONZ i zawiera 
działania w kilku obszarach priorytetowych, 
w tym także w obszarze dostępności sieci, 
których celem jest „zapewnienie dostępności 
towarów, usług, także publicznych, oraz 
urządzeń wspomagających dla osób 
niepełnosprawnych”.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Szybko rozwijający się rynek usług 
dostępności sieci obejmuje szereg 
podmiotów gospodarczych, takich jak 
podmioty programujące strony internetowe 
lub tworzące oprogramowanie do budowania 
stron internetowych, zarządzania nimi i ich 
testowania, podmioty tworzące aplikacje 
klienckie, takie jak wyszukiwarki 
internetowe i związane z nimi technologie 
wspomagające, podmioty wdrażające usługi 
certyfikacji i podmioty szkolące dostawców 
usług.

(9) Szybko rozwijający się rynek usług 
dostępności sieci obejmuje szereg 
podmiotów gospodarczych, takich jak 
podmioty programujące strony internetowe 
lub tworzące oprogramowanie do budowania 
stron internetowych, zarządzania nimi i ich 
testowania, podmioty tworzące aplikacje 
klienckie, takie jak wyszukiwarki 
internetowe i związane z nimi technologie 
wspomagające, podmioty wdrażające usługi 
certyfikacji i podmioty szkolące dostawców 
usług. W tym kontekście olbrzymie 
znaczenie mają wysiłki podejmowane w 
ramach Wielkiej Koalicji na rzecz miejsc 
pracy w sektorze cyfrowym, która jest 
elementem pakietu dotyczącego 
zatrudnienia, dotyczy specjalistów w 
dziedzinie ICT i ma na celu zaradzenie 
brakom w kwalifikacjach, w tym w zakresie 
umiejętności korzystania z ICT oraz 
umiejętności pracy z wykorzystaniem ICT.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Należy na bieżąco monitorować 
zgodność z wymogami dostępności sieci, od 
momentu utworzenia strony internetowej 
instytucji sektora publicznego poprzez 
wszelkie dalsze aktualizacje jej treści. 
Zharmonizowana metodyka monitorowania 

(24) Należy na bieżąco monitorować 
zgodność z wymogami dostępności sieci, od 
momentu utworzenia strony internetowej 
instytucji sektora publicznego poprzez 
wszelkie dalsze aktualizacje jej treści. 
Zharmonizowana metodyka monitorowania 



PA\934816PL.doc 7/11 PE510.606v01-00

PL

będzie obejmować sposób weryfikacji – na 
jednolitej zasadzie we wszystkich państwach 
członkowskich – stopnia zgodności strony 
internetowej z wymogami dostępności sieci, 
zbiór reprezentatywnych próbek oraz 
cykliczność monitorowania. Państwa 
członkowskie powinny składać coroczne 
sprawozdania na temat wyników 
monitorowania, a w bardziej ogólnym ujęciu, 
na temat wykazu działań podjętych w 
zastosowaniu niniejszej dyrektywy.

będzie obejmować sposób weryfikacji – na 
jednolitej zasadzie we wszystkich państwach 
członkowskich – stopnia zgodności strony 
internetowej z wymogami dostępności sieci, 
zbiór reprezentatywnych próbek oraz 
cykliczność monitorowania. Państwa 
członkowskie powinny składać coroczne 
sprawozdania na temat wyników 
monitorowania, a w bardziej ogólnym ujęciu, 
na temat wykazu działań podjętych w 
zastosowaniu niniejszej dyrektywy, który to 
wykaz powinien być ogólnie dostępny.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Dzięki zharmonizowanym ramom 
branża programistów internetowych powinna 
napotykać mniej barier dla funkcjonowania 
na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym 
ograniczeniu kosztów ponoszonych przez 
instytucje rządowe i samorządowe oraz 
innych nabywców produktów i usług 
związanych z dostępnością sieci.

(25) Dzięki zharmonizowanym ramom 
branża programistów internetowych powinna 
napotykać mniej barier dla funkcjonowania 
na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym 
ograniczeniu kosztów ponoszonych przez 
instytucje rządowe i samorządowe oraz 
innych nabywców produktów i usług 
związanych z dostępnością sieci, co 
przyczyni się do wzrostu gospodarczego i 
wzrostu zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania odpowiednich 
przepisów niniejszej dyrektywy należy 

(27) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania odpowiednich 
przepisów niniejszej dyrektywy należy 
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przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. 
W odniesieniu do określania metodyki, jaką 
powinno stosować państwo członkowskie do 
monitorowania zgodności przedmiotowych 
stron internetowych ze wspomnianymi 
wymogami, należy zastosować procedurę 
sprawdzającą. W odniesieniu do określania 
zasad sprawozdawczości państw 
członkowskich dla Komisji na temat 
wyników takiego monitorowania należy 
zastosować procedurę doradczą. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. 
W odniesieniu do określania metodyki, jaką 
powinno stosować państwo członkowskie do 
monitorowania zgodności przedmiotowych 
stron internetowych ze wspomnianymi 
wymogami, należy zastosować procedurę 
sprawdzającą. W odniesieniu do określania 
zasad sprawozdawczości państw 
członkowskich dla Komisji na temat 
wyników takiego monitorowania należy 
zastosować procedurę doradczą. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję. Specjalną uwagę należy 
poświęcić składowi komitetu doradczego, o 
którym mowa w art. 9, w odniesieniu do 
udziału osób niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 11

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 stron internetowych 
instytucji sektora publicznego dla wszystkich 
użytkowników, szczególnie dla osób o 
ograniczeniach funkcjonalnych, w tym dla 
osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Or. en



PA\934816PL.doc 9/11 PE510.606v01-00

PL

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dostępność sieci wiąże się z zasadami i 
technikami, jakie należy stosować przy 
tworzeniu stron internetowych, tak aby ich 
treść była dostępna dla wszystkich 
użytkowników, również dla osób 
niepełnosprawnych i dla 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 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w sposób spójny i adekwatny do ich 
percepcji, obsługi i zrozumienia przez 
użytkowników, z uwzględnieniem 
możliwości dostosowania sposobu 
prezentacji treści i interakcji, włącznie z 
zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej 
alternatywy elektronicznej;

a) w sposób spójny i adekwatny do ich 
percepcji, obsługi i zrozumienia przez 
użytkowników, z uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych, osób starszych, a także
możliwości dostosowania sposobu 
prezentacji treści i interakcji, włącznie z 
zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej 
alternatywy elektronicznej;

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie współpracują na 
poziomie unijnym z zainteresowanymi 
stronami reprezentującymi branżę i 
społeczeństwo obywatelskie, przy wsparciu 
ze strony Komisji, w celu dokonywania 
przeglądu zmian rynkowych i 
technologicznych oraz postępów w zakresie 
dostępności sieci na potrzeby 
sprawozdawczości rocznej, o której mowa w 
art. 7 ust. 4, oraz w celu wymiany 
najlepszych praktyk.

4. Państwa członkowskie współpracują na 
poziomie unijnym z zainteresowanymi 
stronami reprezentującymi branżę, 
partnerów społecznych i społeczeństwo 
obywatelskie, przy wsparciu ze strony 
Komisji, w celu dokonywania przeglądu 
zmian rynkowych i technologicznych oraz 
postępów w zakresie dostępności sieci na 
potrzeby sprawozdawczości rocznej, o której
mowa w art. 7 ust. 4, oraz w celu wymiany 
najlepszych praktyk. Szczególną uwagę 
należy poświęcić konkurencyjności 
przedsiębiorstw w tym sektorze, zwłaszcza 
MŚP, tak aby nie nakładać dodatkowych 
obciążeń związanych z ich 
funkcjonowaniem.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 13 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Podawanie informacji do wiadomości 
publicznej

Or. en
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 14 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Służby ratownicze pod numerem 112

Or. en


