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Zadeva: Ustanovitev odbora EU za dostopnost

Zdaj, ko je bil sprejet evropski akt o dostopnosti, je pomembno zagotoviti, da vse države članice v 
celoti izvajajo zakonodajo v zvezi z dostopnostjo in stalno spremljajo pravice potrošnikov invalidov in 
oseb s funkcijskimi omejitvami, kot so starejši.

Odbor EU za dostopnost bi institucijam EU, oblikovalcem politike in državam članicam zagotavljal 
posebne informacije o dostopnosti, vključno s političnimi priporočili na podlagi znanstvenih dokazov in 
prispevkov najbolj prizadetih skupin, kot so invalidi in starejše osebe. Odbor bi bil lahko pristojen tudi 
za razvoj tehničnih specifikacij o dostopnosti v podporo posebnim politikam in zakonodaji EU, za 
posvetovanja z imetniki pravic in deležniki, pomoč državam članicam in institucijam EU pri usklajenem 
izvajanju dostopnosti v korist enotnega trga ter za ozaveščanje o pomenu dostopnosti za vključujoče 
družbe.

Ali lahko Komisija pojasni svoje stališče glede ustanovitve odbora EU za dostopnost, katerega namen 
je spremljanje izvajanja zakonodaje EU o dostopnosti ter zagotavljanje enakega dostopa do blaga in 
storitev za vse državljane in potrošnike, kar je še posebej pomembno za invalide in starejše osebe?


