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Vec: Zriadenie rady EÚ pre prístupnosť

V nadväznosti na prijatie Európskeho aktu o prístupnosti je dôležité zabezpečiť, aby všetky členské 
štáty v plnej miere vykonávali všetky právne predpisy týkajúce sa prístupnosti a nepretržite 
monitorovali spotrebiteľské práva osôb so zdravotným postihnutím a osôb s funkčnými 
obmedzeniami, ako sú starší ľudia.

Rada EÚ pre prístupnosť by poskytovala inštitúciám EÚ, tvorcom politík a členským štátom odborné 
informácie o prístupnosti vrátane politických odporúčaní založených na vedeckých dôkazoch a na 
základe podnetov od najpostihnutejších skupín, ako sú osoby so zdravotným postihnutím a starší 
ľudia. Rada by tiež mohla byť poverená vypracovaním technických špecifikácií prístupnosti na 
podporu konkrétnych politík a právnych predpisov EÚ, vykonávaním konzultácií s držiteľmi práv a 
zainteresovanými stranami, poskytovaním pomoci členským štátom a inštitúciám EÚ pri 
harmonizovanom vykonávaní prístupnosti v prospech jednotného trhu a zvyšovaním povedomia o 
význame prístupnosti pre inkluzívne spoločnosti.

Môže Komisia vysvetliť svoje stanovisko k zriadeniu rady EÚ pre prístupnosť určenej na 
monitorovanie vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti prístupnosti a zabezpečenie rovnakého 
prístupu k tovaru a službám pre všetkých občanov a spotrebiteľov, čo je mimoriadne dôležité pre 
osoby so zdravotným postihnutím a starších ľudí?


