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Předmět: Vytvoření Rady EU pro přístupnost

Po přijetí evropského aktu přístupnosti je nyní důležité zajistit, aby všechny členské státy v plném 
rozsahu uplatňovaly veškeré právní předpisy týkající se přístupnosti a aby nepřetržitě monitorovaly 
spotřebitelská práva osob se zdravotním postižením a osob s funkčními omezeními, např. seniorů.

Rada EU pro přístupnost by orgánům EU, tvůrcům politik a členským státům poskytovala odborné 
informace o přístupnosti a vydávala by i politická doporučení, která by se opírala o vědecká fakta a 
připomínky nejvíce dotčených skupin, jako jsou osoby se zdravotním postižením a senioři. Rada by 
mohla být pověřena rovněž vypracováváním podpůrných technických specifikací o přístupnosti pro 
konkrétní politiky a právní předpisy EU, vedením konzultací s držiteli práv a se zúčastněnými 
stranami, pomocí členským státům a orgánům EU s harmonizovaným uplatňováním zásady 
přístupnosti v zájmu jednotného trhu a zvyšováním informovanosti o významu přístupnosti pro 
inkluzivní společnost.

Může Komise přiblížit své stanovisko k vytvoření Rady EU pro přístupnost, jejímž úkolem by bylo 
sledovat uplatňování právních předpisů EU upravujících přístupnost a všem občanům a spotřebitelům 
zajistit rovný přístup ke zboží a službám, což má pro osoby se zdravotním postižením a seniory 
naprosto zásadní význam? 


