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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Dostopnost v spletu je za organe javnega sektorja zelo pomembna, saj lahko tako dosežejo 

državljane in izpolnijo svojo odgovornost do javnosti. Neusklajeni nacionalni pristopi k 

spletni dostopnosti ustvarjajo ovire na notranjem trgu.  

 

Predlog Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč organov 

javnega sektorja predvideva harmoniziran evropski pristop k opredelitvi zahtev za nekatere 

vrste javnih organov.  

 

Pripravljavec mnenja pozdravlja in v celoti podpira namero Komisije, da bi se zavzela za 

približanje nacionalnih ukrepov in večjo gotovost za oblikovalce spletnih mest. Prepričan je, 

da bi morali imeti vsi uporabniki boljši dostop do spletnih storitev javnega sektorja – tudi do 

avdiovizualnih vsebin na spletnih mestih. Glede na to meni, da bi bilo treba posebno 

pozornost posvetiti starajočemu se prebivalstvu Evropske unije, ki postaja vse številnejša 

skupina državljanov, in invalidom. Še posebej bi se bilo treba potruditi, da se prepreči 

„digitalna izključenost“ teh skupin. 

 

Pozdravlja, da je aktualni predlog izraz resnične politične volje, da se v praksi udejanjijo 

zaveze iz konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (UNCRPD). Obžaluje pa, da se 

predlog Komisije nanaša samo na 12 vrst spletišč javnih organov in da so izobraževalne in 

kulturne dejavnosti v njem pomanjkljivo obravnavane, čeprav imata ta dva sektorja velik 

pomen za življenja državljanov. Pripravljavec mnenja zato ocenjuje, da bi bilo treba tovrstna 

spletišča dodati v prilogo.  

 

Prav tako je prepričan, da bo treba predlog še razširiti in zagotoviti dostopnost vseh spletišč in 

spletnih storitev organov javnega sektorja. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 

pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Spletna dostopnost se nanaša na načela 

in tehnike, ki jih je treba upoštevati pri 

izdelavi spletišč, da se zagotovi dostopnost 

vsebin na teh straneh vsem uporabnikom, 

zlasti osebam s funkcijskimi omejitvami, 
vključno z invalidi. Vsebine spletišč 

vsebujejo besedilne in nebesedilne 

(2) Spletna dostopnost se nanaša na načela 

in tehnike, ki jih je treba upoštevati pri 

izdelavi spletišč, da se zagotovi dostopnost 

vsebin na teh straneh vsem uporabnikom, 

vključno z invalidi in starejšimi. Vsebine 

spletišč vsebujejo besedilne in nebesedilne 

informacije in omogočajo prenašanje 
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informacije kot tudi prenašanje obrazcev in 

dvostransko interakcijo, npr. obdelavo 

digitalnih obrazcev, avtentikacijo in 

transakcije, kot so obravnavanje primerov 

in plačila. 

obrazcev in dvostransko interakcijo, npr. 

obdelavo digitalnih obrazcev, avtentikacijo 

in transakcije, kot so obravnavanje 

primerov in plačila. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Starejšim grozi digitalna izključenost, 

ker ne znajo uporabljati informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij in nimajo 

dostopa do interneta. Program EU za e-

vključenost naj bi vsem skupinam 

uporabnikov ponudil čim boljše možnosti 

za uporabo interneta ter jih seznanil z 

informacijskimi in komunikacijskimi 

tehnologijami. Digitalna agenda za 

Evropo predvideva sklop ukrepov za 

spodbujanje uporabe informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij v prikrajšanih 

skupinah, kot so starejši.  

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Evropski parlament je v resoluciji z 

dne 25. oktobra 2011 o mobilnosti in 

vključevanju invalidov ter evropski 

strategiji o invalidnosti 2010–20201 

poudaril, da se inovativna gospodarstva, 

ki temeljijo na znanju, ne morejo razviti 

brez invalidom dostopnih vsebin in oblik, 

na primer slepim dostopnih spletišč ter 

podnaslovljenih vsebin za naglušne, 

vključno z množičnimi mediji, spletnimi 

storitvami za uporabnike znakovnih 

jezikov, programi za pametne telefone ter 
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zvočnimi in taktilnimi pripomočki v javnih 

medijih. 

 ______________ 

 1 UL C 131 E, 8.5.2013, str. 9. 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8b) V evropski digitalni agendi je 

poudarjena potreba po pozitivnem 

ukrepanju, da bi invalidom olajšali dostop 

do kulturnih vsebin kot temeljnega 

elementa polnega evropskega 

državljanstva, poziva pa tudi k celovitemu 

uresničevanju načel, določenih v 

memorandumu o soglasju o digitalnem 

dostopu za invalide. V celoti dostopni 

dokumenti, ki so na razpolago na javnih 

spletiščih, kot so poročila, knjige, 

zakonodajna besedila, itd., lahko 

pomembno prispevajo k temu cilju tudi 

prek razvijanja znanj in spretnosti ter 

ponudnikov storitev na evropski ravni in 

zaželenih ukrepov podpore zasebnemu 

sektorju za spodbujanje naložb v tej smeri.  

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Zagotavljanje spletne nevtralnosti je 

bistvenega pomena, da bodo spletišča 

javnega sektorja ostala dostopna zdaj in v 

prihodnje ter da bo internet ostal odprt. 
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Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Da bi se ta razdrobljenost odpravila, je 

treba nacionalne ukrepe približati na ravni 

Unije na podlagi sporazuma o zahtevah 

glede dostopnosti do spletišč organov 

javnega sektorja. S tem bi se zmanjšala 

negotovost za razvijalce spletišč in 

spodbudila interoperabilnost. Tehnološko 

nevtralne zahteve glede dostopnosti ne 

bodo ovirale inovacij, ampak bi jih 

verjetno celo spodbujale. 

(13) Da bi se ta razdrobljenost odpravila, je 

treba nacionalne ukrepe približati na ravni 

Unije na podlagi sporazuma o zahtevah 

glede dostopnosti do spletišč organov 

javnega sektorja. S tem bi se zmanjšala 

negotovost za razvijalce spletišč in 

spodbudila interoperabilnost. Tehnološko 

nevtralne zahteve glede dostopnosti, ki 

bodo temeljile na odprtih standardih, ne 

bodo ovirale inovacij, ampak bi jih 

verjetno celo spodbujale. Priporoča se 

zlasti sprejemanje nelastniških 

mednarodnih standardov, tako za 

pripravo vsebin kot tudi za načine 

njihovega katalogiziranja in 

identifikacije. 

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Harmoniziran pristop bi moral 

organom javnega sektorja v Uniji in 

podjetjem med drugim omogočiti, da z 

zagotavljanjem spletnih storitev ustvarijo 

gospodarske in socialne koristi za večje 

število državljanov in potrošnikov. Te bi 

morale povečati potencial notranjega trga 

proizvodov in storitev spletne dostopnosti. 

Posledična rast trga bi morala podjetjem 

omogočiti, da prispevajo h gospodarski 

rasti in ustvarjanju delovnih mest v Uniji. 

Okrepitev notranjega trga bi morala še bolj 

pritegniti naložbe v Uniji. Cenejše 

(14) Harmoniziran pristop bi moral 

organom javnega sektorja v Uniji in 

podjetjem med drugim omogočiti, da z 

zagotavljanjem spletnih storitev ustvarijo 

gospodarske in socialne koristi za večje 

število državljanov in potrošnikov. Te bi 

morale povečati potencial notranjega trga 

proizvodov in storitev spletne dostopnosti 

ter spodbuditi dokončanje digitalnega 

notranjega trga. Posledična rast trga bi 

morala podjetjem omogočiti, da prispevajo 

h gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih 

mest v Uniji. Okrepitev notranjega trga bi 
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zagotavljanje spletne dostopnosti bi moralo 

zagotoviti koristi javnim organ. 

morala še bolj pritegniti naložbe v Uniji. 

Cenejše zagotavljanje spletne dostopnosti 

bi moralo zagotoviti koristi javnim organ. 

 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Državljani bi morali imeti širši dostop 

do spletnih storitev javnega sektorja ter 

razpolagati s storitvami in informacije, s 

katerimi bi lažje uveljavljali pravice v 

Uniji, zlasti pravico do prostega gibanja in 

prebivanja na ozemlju Unije ter pravico do 

svobode ustanavljanja in zagotavljanja 

storitev. 

(15) Državljani bi morali imeti širši dostop 

do spletnih storitev javnega sektorja in do 

informativnih, kulturnih in razvedrilnih 

vsebin, ki jim omogočajo celovito 

vključevanje na družbeni in poklicni 

ravni, ter razpolagati s storitvami in 

informacijami, ki bi jim olajšale vsakdanje 

življenje in s katerimi bi lažje uveljavljali 

svoje pravice v Uniji, zlasti pravico do 

prostega gibanja in prebivanja na ozemlju 

Unije, pravico do obveščenosti ter 

ustanavljanja in opravljanja storitev. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Cilj te direktive je približevanje zakonov 

in drugih predpisov držav članic o 

dostopnosti vsebin spletišč organov 

javnega sektorja vsem uporabnikom, zlasti 

osebam s funkcijskimi omejitvami, 
vključno z invalidi. 

1. Cilj te direktive je približevanje zakonov 

in drugih predpisov držav članic o 

dostopnosti vsebin, tudi avdiovizualnih, na 

spletiščih organov javnega sektorja za vse 

uporabnike, vključno z invalidi in 

starejšimi. 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice lahko v uporabo te 

direktive razen spletišč iz odstavka 2 

vključijo tudi druge vrste spletišč organov 

javnega sektorja. 

3. Države članice lahko v uporabo te 

direktive razen spletišč iz odstavka 2 

vključijo tudi druge vrste spletišč organov 

javnega sektorja, vključno s spletnimi 

stranmi s kulturno vsebino ali 

izobraževalnimi, znanstvenimi ali 

raziskovalnimi informacijami. 

 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) na način, ki omogoča lažjo 

interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi agenti in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni. 

(b) na način, ki omogoča lažjo 

interoperabilnost na osnovi odprtih 

standardov z različnimi uporabniškimi 

agenti in podpornimi tehnologijami na 

ravni Unije in mednarodni ravni. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice na področju 

informacijske in komunikacijske 

tehnologije zagotavljajo nove, 

uporabnikom prijazne rešitve, namenjene 

invalidom in starejšim, ter skrbijo za 

njihovo usposabljanje in izobraževanje, da 

se izboljša njihovo digitalno znanje. 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 4 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Države članice predvidijo kazni za 

spletišča organov javnega sektorja, ki ne 

upoštevajo predpisov iz te direktive glede 

dostopnosti. 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice vsako leto poročajo o 

rezultatih spremljanja, ki so ga opravile v 

skladu z odstavkom 4, vključno z 

merilnimi podatki in po potrebi seznamom 

spletišč iz člena 1(3). 

2. Države članice eno leto po objavi te 

direktive in nato vsaki dve leti poročajo o 

rezultatih spremljanja, ki so ga opravile v 

skladu z odstavkom 4, vključno z 

merilnimi podatki in po potrebi seznamom 

spletišč iz člena 1(3). 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. To poročilo vsebuje tudi ukrepe, 

izvedene v skladu s členom 6.  

3. To poročilo, ki vsebuje tudi ukrepe, 

izvedene v skladu s členom 6, se objavi.  

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Priloga – točka 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Dajatve iz naslova socialne varnosti: 

dodatek za brezposelnost, otroški dodatki, 

zdravstveni stroški (povračila ali 

neposredna poravnava), štipendije za 

(3) Dajatve iz naslova socialne varnosti: 

dodatek za brezposelnost, otroški dodatki, 

zdravstveni stroški (povračila ali 

neposredna poravnava), štipendije za 
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dijake in študente dijake in študente ter pokojnine 

 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Priloga – točka 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Osebni dokumenti: potni list ali 

vozniško dovoljenje 

(4) Osebni dokumenti: potni list, osebna 

izkaznica ali vozniško dovoljenje 

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Priloga – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Prošnja za gradbeno dovoljenje (6) Prošnja za gradbeno dovoljenje in 

priglasitev del 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Priloga – točka 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Javno šolstvo 

 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Priloga – točka 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Vpis v višje izobraževanje ali na 

univerzo 

(10) Vpis v poklicno in višje izobraževanje 

ali na univerzo ter prijava k izpitom 
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Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Priloga – točka 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Prijava na razpise za delovna mesta 

v javnem sektorju 

 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Priloga – točka 10 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10b) Vpis v osnovnošolsko in 

srednješolsko izobraževanje ter prijava h 

končnim preskusom 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Priloga – točka 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Kulturne dejavnosti 

 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Priloga – točka 12 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12b) Storitve javnega prevoza 

 

 



 

PE513.263v02-00 12/13 AD\1005032SL.doc 

SL 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Priloga – točka 12 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12c) Javne poštne storitve 

 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Priloga – točka 12 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12d) Javne storitve obveščanja o volilnih 

postopkih 

 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Priloga – točka 12 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12e) Storitve javne preskrbe z energijo 

 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Priloga – točka 12 f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12f) Javne komunikacijske storitve 

 



 

AD\1005032SL.doc 13/13 PE513.263v02-00 

 SL 

POSTOPEK 

Naslov Dostopnost spletišč organov javnega sektorja 

Referenčni dokumenti COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD) 

Pristojni odbor 

 Datum razglasitve na zasedanju 

IMCO 

10.12.2012 
   

Mnenje pripravil 

 Datum razglasitve na zasedanju 

CULT 

10.12.2012 

Pripravljavec/-ka mnenja 

 Datum imenovanja 

Zoltán Bagó 

9.1.2013 

Datum sprejetja 17.10.2013    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

22 

0 

0 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Zoltán Bagó, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, 

Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma 

McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Martina Michels, Marek 

Henryk Migalski, Doris Pack, Monika Panajotova (Monika 

Panayotova), Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Sabine 

Verheyen, Milan Zver 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Iosif Matula, Mitro Repo 

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Ioan Enciu, Gerben-Jan Gerbrandy 

 
 


