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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Trend smerujúci k vzniku digitálnej 
spoločnosti znamená, že používatelia majú 
k dispozícii nové spôsoby prístupu 
k informáciám a službám. Poskytovatelia 
informácií a služieb, napríklad orgány 
verejného sektora, v čoraz väčšej miere 
využívajú internet ako na prostriedok na 
vytváranie, zhromažďovanie a poskytovanie 
širokej škály informácií a služieb online, 
ktoré majú pre verejnosť zásadný význam.

(1) Trend smerujúci k vzniku digitálnej 
spoločnosti znamená, že používatelia majú 
k dispozícii nové spôsoby prístupu 
k informáciám a službám. Poskytovatelia 
informácií a služieb, napríklad orgány 
verejného sektora, v čoraz väčšej miere 
využívajú internet ako prostriedok na 
vytváranie, zhromažďovanie a poskytovanie 
širokej škály informácií a služieb online, 
ktoré majú pre verejnosť zásadný význam. V 
tejto súvislosti má veľký význam 
bezpečnosť prenosu informácií a ochrana 
osobných údajov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

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 
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 

vypúšťa sa



PE510.606v01-00 4/10 PA\934816SK.doc

SK

interakciu, napríklad spracovávanie 
digitálnych formulárov, autentifikáciu a 
transakcie ako riešenie prípadov a platby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia vo svojom Európskom akčnom 
pláne pre elektronickú verejnú správu na 
roky 2011 – 2015 požaduje kroky zamerané 
na rozvinutie služieb elektronickej verejnej 
správy, ktorá bude zaručovať všeobecnú 
integráciu a dostupnosť.

(3) Komisia vo svojom Európskom akčnom 
pláne pre elektronickú verejnú správu na 
roky 2011 – 2015 požaduje kroky zamerané 
na rozvinutie služieb elektronickej verejnej 
správy, ktorá bude zaručovať všeobecnú 
integráciu a dostupnosť. Zároveň je potrebné 
vyvíjať väčšie úsilie o účinné presadzovanie 
politiky digitálnej integrácie, ktorej cieľom 
je znížiť medzery vo využívaní IKT a 
podporovať využívanie IKT v záujme 
prekonania digitálneho vylúčenia a 
zlepšenia hospodárskej výkonnosti, 
pracovných príležitostí, kvality života, 
sociálnej účasti a sociálnej súdržnosti 
vrátane demokratických konzultácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Vo svojom oznámení „Digitálna agenda 
pre Európu“ Komisia oznámila, že webové 
stránky verejného sektora by mali byť 
všetkým úplne dostupné do roku 2015.

(4) Vo svojom oznámení „Digitálna agenda 
pre Európu“, iniciatíva Európa 2020,
Komisia oznámila, že webové stránky 
verejného sektora by mali byť všetkým úplne 
dostupné do roku 2015.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Osobitne dôležité je zvýšiť počet 
synergií medzi hlavnými iniciatívami, ako 
sú Digitálna agenda pre Európu, Program 
pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, 
Únia inovácií, Mládež v pohybe, Európa 
efektívne využívajúca zdroje a Európska 
platforma proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európska stratégia pre oblasť 
zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020 
vychádza z dohovoru OSN a obsahuje 
činnosti vo viacerých prioritných oblastiach 
vrátane dostupnosti webových stránok, 
pričom jej cieľom je „zaručiť bezbariérový 
prístup k tovarom, službám vrátane 
verejných služieb a k asistenčným 
pomôckam pre ľudí so zdravotným 
postihnutím“.

(7) Európska stratégia pre oblasť 
zdravotného postihnutia na roky 2010 –
2020, ktorej cieľom je prelomiť bariéry 
zabraňujúce osobám so zdravotným 
postihnutím v účasti na spoločenskom 
živote na rovnakej úrovni ako ostatní,
vychádza z dohovoru OSN a obsahuje 
činnosti vo viacerých prioritných oblastiach 
vrátane dostupnosti webových stránok, 
pričom jej cieľom je „zaručiť bezbariérový 
prístup k tovarom, službám vrátane 
verejných služieb a k asistenčným 
pomôckam pre ľudí so zdravotným 
postihnutím“.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Rýchlo rastúci trh v oblasti dostupnosti 
webových stránok zahŕňa celú škálu 
hospodárskych aktérov, ku ktorým patria 
tvorcovia webových stránok alebo 
softvérových nástrojov na tvorbu, riadenie a 
testovanie webových stránok, tvorcovia 
používateľských agentov, ako napríklad 
webových prehliadačov a súvisiacich 
asistenčných technológií, prevádzkovatelia 
certifikačných služieb a poskytovatelia 
programov odborného vzdelávania.

(9) Rýchlo rastúci trh v oblasti dostupnosti 
webových stránok zahŕňa celú škálu 
hospodárskych aktérov, ku ktorým patria 
tvorcovia webových stránok alebo 
softvérových nástrojov na tvorbu, riadenie a 
testovanie webových stránok, tvorcovia 
používateľských agentov, ako napríklad 
webových prehliadačov a súvisiacich 
asistenčných technológií, prevádzkovatelia 
certifikačných služieb a poskytovatelia 
programov odborného vzdelávania. V tejto 
súvislosti má veľký význam úsilie v rámci 
Veľkej koalície pre digitálne pracovné 
miesta, následnej iniciatívy k balíku pre 
zamestnanosť, ktorá sa obracia na 
špecialistov v oblasti IKT a jej cieľom je 
reagovať na medzery v schopnostiach a 
zručnostiach vrátane počítačovej 
gramotnosti a zručností v oblasti IKT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Súlad s požiadavkami na dostupnosť 
webových stránok by sa mal nepretržite 
monitorovať od pôvodného vytvorenia 
webovej stránky orgánu verejného sektora a 
počas všetkých následných aktualizácií jej 
obsahu. Harmonizovaná metodika 
monitorovania by zahŕňala spôsob overenia 
(jednotný vo všetkých členských štátoch) 
stupňa súladu webovej stránky 
s požiadavkami na dostupnosť webových 
stránok, získavania reprezentatívnych 
vzoriek a periodicity monitorovania. Členské 

(24) Súlad s požiadavkami na dostupnosť 
webových stránok by sa mal nepretržite 
monitorovať od pôvodného vytvorenia 
webovej stránky orgánu verejného sektora a 
počas všetkých následných aktualizácií jej 
obsahu. Harmonizovaná metodika 
monitorovania by zahŕňala spôsob overenia 
(jednotný vo všetkých členských štátoch) 
stupňa súladu webovej stránky 
s požiadavkami na dostupnosť webových 
stránok, získavania reprezentatívnych 
vzoriek a periodicity monitorovania. Členské 
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štáty by mali každoročne podávať správu 
o výsledkoch monitorovania a konkrétnejšie 
o zozname opatrení, ktoré prijali v záujme 
vykonávania tejto smernice.

štáty by mali každoročne podávať verejne 
dostupnú správu o výsledkoch 
monitorovania a konkrétnejšie o zozname 
opatrení, ktoré prijali v záujme vykonávania 
tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) V harmonizovanom rámci by odvetvie 
tvorcov webových stránok malo čeliť 
menšiemu počtu prekážok pri svojom 
pôsobení na vnútornom trhu a zároveň by sa 
mali znížiť náklady vládam a ďalším 
stranám, ktoré zaobstarávajú výrobky 
a služby súvisiace s dostupnosťou webových 
stránok.

(25) V harmonizovanom rámci by odvetvie 
tvorcov webových stránok malo čeliť 
menšiemu počtu prekážok pri svojom 
pôsobení na vnútornom trhu a zároveň by sa 
mali znížiť náklady vládam a ďalším 
stranám, ktoré zaobstarávajú výrobky 
a služby súvisiace s dostupnosťou webových 
stránok, čo by prispelo k hospodárskemu 
rastu a zamestnanosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Na Komisiu by sa mali preniesť 
vykonávacie právomoci, aby sa zabezpečili 
jednotné podmienky vykonávania 
príslušných ustanovení tejto smernice. 
Postup preskúmania by sa mal použiť pri 
vymedzení metodiky, podľa ktorej by 
členské štáty mali postupovať pri 
monitorovaní toho, či dotknuté webové 
stránky spĺňajú uvedené požiadavky. 
Konzultačný postup by sa mal použiť pri 
určení modalít, podľa ktorých by členské 

(27) Na Komisiu by sa mali preniesť 
vykonávacie právomoci, aby sa zabezpečili 
jednotné podmienky vykonávania 
príslušných ustanovení tejto smernice. 
Postup preskúmania by sa mal použiť pri 
vymedzení metodiky, podľa ktorej by 
členské štáty mali postupovať pri 
monitorovaní toho, či dotknuté webové 
stránky spĺňajú uvedené požiadavky. 
Konzultačný postup by sa mal použiť pri 
určení modalít, podľa ktorých by členské 
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štáty mali Komisii podávať správy o 
výsledku tohto monitorovania. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie.

štáty mali Komisii podávať správy o 
výsledku tohto monitorovania. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie. Pokiaľ 
ide o účasť osôb so zdravotným 
postihnutím, osobitná pozornosť by sa mala 
venovať poradenskému výboru uvedenému 
v článku 9.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

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 webových stránok 
verejných orgánov pre všetkých 
používateľov, predovšetkým pre ľudí s 
funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím a starších osôb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Dostupnosť webových stránok sa 
vzťahuje na zásady a techniky, ktoré je 
potrebné dodržiavať pri tvorbe webových 
stánok tak, aby bol obsah na nich dostupný 
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všetkým používateľom 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 13

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) jednotným a primeraným spôsobom, 
ktorý umožní používateľom tieto stránky 
rozpoznať, používať ich a pochopiť, ktorý 
zabezpečí možnosť prispôsobiť spôsob 
prezentácie obsahu a funkcií interakcie 
a v prípade potreby dostupnú elektronickú 
alternatívu,

(a) jednotným a primeraným spôsobom, 
ktorý umožní používateľom, okrem iného 
osobám so zdravotným postihnutím a 
starším osobám, tieto stránky rozpoznať, 
používať ich a pochopiť, a ktorý tiež 
zabezpečí možnosť prispôsobiť spôsob 
prezentácie obsahu a funkcií interakcie 
a v prípade potreby dostupnú elektronickú 
alternatívu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty s podporou Komisie 
spolupracujú na úrovni Únie so 
zainteresovanými stranami z priemyselného 
sektora a občianskej spoločnosti s cieľom na 
účely ročného podávania správ uvedeného 
v článku 7 ods. 4 preskúmať vývoj na trhu 
a technologický vývoj, ako aj pokrok 
dosiahnutý pri dostupnosti webových stránok 

4. Členské štáty s podporou Komisie 
spolupracujú na úrovni Únie so 
zainteresovanými stranami z priemyselného 
sektora, sociálnymi partnermi  a zástupcami 
občianskej spoločnosti s cieľom na účely 
ročného podávania správ uvedeného v článku 
7 ods. 4 preskúmať vývoj na trhu 
a technologický vývoj, ako aj pokrok 
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a výmene najlepších postupov. dosiahnutý pri dostupnosti webových stránok 
a výmene najlepších postupov. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať 
konkurencieschopnosti podnikov, najmä 
malých a stredných podnikov, a to tak, aby 
sa na ich fungovanie neuvaľovali ďalšie 
bremená.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Príloha – odsek 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Informovanie verejnosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Príloha – odsek 14 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Pohotovostné služby 112

Or. en


