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Przedmiot: Utworzenie unijnej rady ds. dostępu 

Po przyjęciu europejskiego aktu w sprawie dostępności ważne jest, aby wszystkie państwa 
członkowskie w pełni wdrożyły wszystkie przepisy dotyczące dostępności i stale monitorowały prawa 
konsumentów osób z niepełnosprawnościami i osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, takich jak 
osoby starsze.

Unijna rada ds. dostępu przekazywałaby instytucjom UE, decydentom politycznym i państwom 
członkowskim specjalistyczne informacje na temat dostępności, w tym zalecenia polityczne oparte na 
dowodach naukowych i informacjach pochodzących od najbardziej dotkniętych grup, takich jak osoby 
z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Rada mogłaby również odpowiadać za opracowanie 
specyfikacji technicznych dotyczących dostępności w celu wsparcia konkretnych polityk i przepisów 
UE, prowadzenie konsultacji z posiadaczami praw i zainteresowanymi stronami, wspieranie państw 
członkowskich i instytucji UE we wdrażaniu dostępności w zharmonizowany sposób z korzyścią dla 
jednolitego rynku oraz podnoszenie świadomości na temat znaczenia dostępności dla społeczeństw 
integracyjnych.

Czy Komisja może wyjaśnić swoje stanowisko w sprawie utworzenia unijnej rady ds. dostępu, której 
zadaniem będzie monitorowanie wdrażania prawodawstwa UE w zakresie dostępności oraz 
zapewnienie równego dostępu do towarów i usług wszystkim obywatelom i konsumentom, co ma 
szczególne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych?


