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LYHYET PERUSTELUT

Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuus on erityisen tärkeää, koska sen 
avulla kansalaiset saavat tietoja julkisen sektorin toiminnasta ja julkinen sektori voi täyttää 
julkiset velvollisuutensa. On valitettavaa, että verkkosisällön saavutettavuutta koskevien 
jäsenvaltioiden lähestymistapojen erilaisuus luo esteitä sisämarkkinoilla.

Komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta ehdotetaan yhtenäistettyä eurooppalaista 
lähestymistapaa, jolla määrätään tietyntyyppisiä julkisen sektorin elimiä koskevista 
vaatimuksista.

Valmistelija pitää myönteisenä ja tukee varauksetta komission aikomusta edistää kansallisten 
toimien lähentämistä ja vähentää verkkosivujen kehittäjien kokemaa epävarmuutta. 
Valmistelija katsoo, että kaikkien käyttäjien olisi päästävä hyötymään laajemmin julkisen 
sektorin verkkopalveluista, verkkosivujen audiovisuaalinen sisältö mukaan lukien. Tässä 
yhteydessä esittelijä katsoo, että on välttämätöntä kiinnittää erityistä huomiota väestön 
ikääntymiseen Euroopan unionissa, erilaisten kansalaisryhmien jatkuvaan lisääntymiseen sekä 
vammaisiin henkilöihin. Esittelijä katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
mainittujen ryhmien ”digitaalisen syrjäytymisen” välttämiseen.

Esittelijä pitää myönteisenä, että käsiteltävänä oleva ehdotus osoittaa aitoa poliittista tahtoa 
panna käytännössä täytäntöön vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksen mukaiset sitoumukset. Valmistelija pitää kuitenkin 
valitettavana sitä, että ehdotus kattaa vain 12 erityyppisen julkisen sektorin elimen 
verkkosivut ja että koulutus ja kulttuuritoiminta eivät sisälly kokonaisuudessaan komission 
ehdotukseen siitä huolimatta, että mainitut toimialat vaikuttavat erityisen merkittävästi 
kansalaisten elämään. Valmistelija katsoo näin ollen, että viimeksi mainitut julkisen sektorin 
toimialat on lisättävä liitteeseen.

Valmistelija katsoo, että ehdotuksen soveltamisalan laajentaminen edellyttää 
lisätoimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa pääsy kaikille julkisen sektorin verkkosivuille ja 
verkkopalveluihin.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Verkkosisällön saavutettavuudella 
tarkoitetaan periaatteita ja tekniikoita, joita 
olisi noudatettava verkkosivustojen 
kehittämisessä, jotta sivustojen sisältö olisi
kaikkien ja erityisesti toimintarajoitteisten 
ja vammaisten henkilöiden käytettävissä. 
Verkkosivustojen sisältöön kuuluu 
tekstuaalista ja ei-tekstuaalista tietoa, 
lomakkeiden lataamista ja kaksisuuntaista 
vuorovaikutusta, kuten digitaalisten 
lomakkeiden käsittelyä, todentamista sekä 
tapausten käsittelyn ja maksujen 
suorittamisen kaltaisia toimia.

(2) Verkkosisällön saavutettavuudella 
tarkoitetaan periaatteita ja tekniikoita, joita 
verkkosivustojen kehittämisessä olisi 
noudatettava, jotta sivustojen sisältö olisi 
kaikkien, myös vammaisten ja
ikääntyneiden henkilöiden käytettävissä. 
Verkkosivustojen sisältöön kuuluu 
tekstuaalista ja ei-tekstuaalista tietoa, 
lomakkeiden lataamista ja kaksisuuntaista 
vuorovaikutusta, kuten digitaalisten 
lomakkeiden käsittelyä, todentamista sekä 
tapausten käsittelyn ja maksujen 
suorittamisen kaltaisia toimia.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ikääntyneet henkilöt ovat 
digitaalisen syrjäytymisen vaarassa muun 
muassa tieto- ja 
viestintäteknologiataitojen ja 
verkkoyhteyden puuttumisen vuoksi. 
Tietoyhteiskuntaan osallistumista 
koskevan EU:n ohjelman tarkoituksena 
on varmistaa, että kaikilla 
käyttäjäryhmillä on optimaaliset 
mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja ja 
tutustua tieto- ja viestintäteknologiaan. 
Euroopan digitaalistrategiassa ehdotetaan 
useita toimia, joilla edistetään uusien 
tieto- ja viestintäpalvelujen käyttöä 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
keskuudessa, ikääntyneet henkilöt 
mukaan lukien.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Vammaisten liikkuvuudesta ja 
osallistamisesta sekä Euroopan 
vammaisstrategiasta 2010–20201

25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa 
Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 
korostetaan, että innovointiin ja tietoon 
perustuvat taloudet eivät voi kehittyä 
ilman vammaisille tarkoitettuja 
velvoittavalla lainsäädännöllä säädeltyjä 
sisältöjä ja rakenteita, kuten 
näkövammaisille tarkoitetut esteettömät 
verkkosivut, kuulovammaisille tarkoitetut 
tekstitetyt sisällöt, myös 
joukkotiedotusvälineiden palveluissa, 
verkossa olevat palvelut viittomakieltä 
käyttäville, älypuhelinsovellukset ja 
kosketuksella ja äänellä toimivat 
apuvälineet julkisissa tiedotusvälineissä.
______________
1 EUVL C 131 E, 8.5.2013, s. 9.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Euroopan digitaalistrategiassa 
korostetaan, että on tärkeää toteuttaa 
positiivisia toimia, joilla autetaan 
vammaisia pääsemään osallisiksi 
kulttuurisisällöistä, koska tämä on 
olennainen osa EU:n täyttä 
kansalaisuutta, ja edellytetään, että 
vammaisten pääsyä digitaalisiin 
sisältöihin koskevassa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistettuja 
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periaatteita noudatetaan kaikilta osin. 
Julkisille verkkosivustoille käytettäviksi 
asetettujen asiakirjojen, kuten raporttien, 
kirjojen, lainsäädäntötekstien, 
selontekojen jne. laatiminen siten, että se 
mahdollistaa niiden laajan 
saavutettavuuden, voi myötävaikuttaa 
merkittävästi tämän tavoitteen 
saavuttamiseen ja samalla edistää
osaamisen ja palveluyritysten kehittämistä 
EU:n tasolla, yhdistettynä yksityissektoria 
tukevien toimien toteuttamiseen tähän 
alaan tehtävien investointien lisäämiseksi.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Verkon neutraaliuden takaaminen 
on olennaisen tärkeää, jotta julkisen 
sektorin verkkosivustot säilyvät 
saavutettavina ja jotta internet säilyy 
avoimena.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kansallisten toimenpiteiden 
lähentäminen unionin tasolla julkisen 
sektorin elinten verkkosivustojen 
saavutettavuutta koskevien yhteisesti 
sovittujen vaatimusten pohjalta on 
välttämätöntä pirstaloitumisen 
lopettamiseksi. Lähentäminen vähentäisi 
verkkopalvelujen kehittäjien epävarmuutta 
ja edistäisi yhteentoimivuutta. 
Teknologiariippumattomat 

(13) Kansallisten toimenpiteiden 
lähentäminen unionin tasolla julkisen 
sektorin elinten verkkosivustojen 
saavutettavuutta koskevien yhteisesti 
sovittujen vaatimusten pohjalta on 
välttämätöntä pirstaloitumisen 
lopettamiseksi. Lähentäminen vähentäisi 
verkkopalvelujen kehittäjien epävarmuutta 
ja edistäisi yhteentoimivuutta. 
Teknologiariippumattomat ja avoimiin 
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saavutettavuusvaatimukset eivät estä 
innovointia vaan mahdollisesti jopa 
lisäävät sitä.

standardeihin perustuvat 
saavutettavuusvaatimukset eivät estä 
innovointia vaan mahdollisesti jopa 
lisäävät sitä. Erityisesti kehotetaan 
hyväksymään sekä sisältöjen tuottamista 
että niiden luetteloimista ja määrittämistä 
koskevia kansainvälisiä standardeja, jotka 
eivät ole omistusoikeuden alaisia.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Yhdenmukaistetun lähestymistavan 
ansiosta myös unionin julkisen sektorin 
elimet ja yritykset voisivat hyötyä 
taloudellisesti ja sosiaalisesti 
verkkopalvelujen tarjoamisen 
laajentamisesta kattamaan suuremman 
joukon kansalaisia ja asiakkaita. Tämä 
lisännee verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevien tuotteiden ja palvelujen 
sisämarkkinoiden potentiaalia. Tästä 
johtuvan markkinoiden kasvun ansiosta 
yritykset voisivat edistää talouskasvua ja 
työpaikkojen luomista unionin alueella 
Sisämarkkinoiden vahvistaminen tekisi 
unionista houkuttelevamman 
investointikohteen. Viranomaiset 
hyötyisivät siitä, että verkkosisällön 
saavutettavuus olisi edullisempi toteuttaa.

(14) Yhdenmukaistetun lähestymistavan 
ansiosta myös unionin julkisen sektorin 
elimet ja yritykset voisivat hyötyä 
taloudellisesti ja sosiaalisesti 
verkkopalvelujen tarjoamisen 
laajentamisesta kattamaan suuremman 
joukon kansalaisia ja asiakkaita. Tämä 
lisännee verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevien tuotteiden ja palvelujen 
sisämarkkinoiden potentiaalia ja edistää 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
päätökseen saattamista. Tästä johtuvan 
markkinoiden kasvun ansiosta yritykset 
voisivat edistää talouskasvua ja 
työpaikkojen luomista unionin alueella 
Sisämarkkinoiden vahvistaminen tekisi 
unionista houkuttelevamman 
investointikohteen. Viranomaiset 
hyötyisivät siitä, että verkkosisällön 
saavutettavuus olisi edullisempi toteuttaa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Kansalaiset hyötyisivät julkisen 
sektorin verkkopalvelujen laajemmasta 
saavutettavuudesta ja saisivat palveluja ja 
tietoja, jotka auttaisivat heitä käyttämään 
oikeuksiaan kaikkialla unionissa, erityisesti 
oikeutta liikkua ja valita asuinpaikka 
vapaasti unionin alueella, 
sijoittautumisvapautta ja palvelujen 
tarjoamisen vapautta.

(15) Kansalaiset hyötyisivät julkisen 
sektorin verkkopalvelujen laajemmasta 
saavutettavuudesta, ja heillä olisi oltava 
pääsy tieto-, kulttuuri- ja 
viihdesisältöihin, joiden avulla he voivat 
integroitua täysimääräisesti sosiaalisesti 
ja ammatillisesti, ja saisivat palveluja ja 
tietoja, jotka auttaisivat heitä päivittäin
käyttämään oikeuksiaan kaikkialla 
unionissa, erityisesti oikeutta liikkua ja 
valita asuinpaikka vapaasti unionin 
alueella, oikeutta tiedon saantiin, 
sijoittautumisvapautta ja palvelujen 
tarjoamisen vapautta.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
sisällön saavutettavuutta kaikkien 
käyttäjien ja erityisesti 
toimintarajoitteisten, kuten vammaisten,
henkilöiden parissa.

1. Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
sisällön saavutettavuutta kaikkien 
käyttäjien, kuten vammaisten ja 
ikääntyneiden henkilöiden parissa, 
audiovisuaalinen sisältö mukaan lukien.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat laajentaa tämän 
direktiivin soveltamisalan koskemaan 
myös muuntyyppisiä julkisen sektorin 
elinten verkkosivustoja kuin 2 kohdassa 

3. Jäsenvaltiot voivat laajentaa tämän 
direktiivin soveltamisalan koskemaan 
myös muuntyyppisiä julkisen sektorin 
elinten verkkosivustoja kuin 2 kohdassa 
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tarkoitettuja verkkosivustoja. tarkoitettuja verkkosivustoja, mukaan 
luettuina verkkosivustot, jotka sisältävät 
kulttuuria tai koulutukseen liittyvää 
tietoa, tieteellistä tietoa ja tutkimustietoa.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tavalla, joka helpottaa 
yhteentoimivuutta erilaisten 
asiakassovellusten ja avustavien 
teknologioiden kanssa unionin ja 
kansainvälisellä tasolla.

(b) tavalla, joka helpottaa 
yhteentoimivuutta avoimien standardien 
pohjalta erilaisten asiakassovellusten ja 
avustavien teknologioiden kanssa unionin 
ja kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tarjottava tieto- ja 
viestintäteknologian ratkaisuja, jotka ovat 
käyttäjäystävällisiä ja jotka on tarkoitettu 
vammaisille ja ikääntyneille henkilöille, ja 
niiden on edistettävä koulutusta ja 
opetusta, joilla edistetään näiden 
henkilöiden digitaalista osaamista.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on määrättävä 
seuraamuksia niille julkisten elinten 
verkkosivustoille, joilla ei noudateta tässä 
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direktiivissä vahvistettuja 
verkkosivustojen saavutettavuutta 
koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava vuosittain
kertomus 4 kohdan mukaisesti toteutetun 
valvonnan tuloksista. Kertomukseen on 
sisällytettävä mittausaineisto ja tarvittaessa 
luettelo 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista 
verkkosivustoista.

2. Jäsenvaltioiden on annettava vuoden 
kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta 
ja sen jälkeen joka toinen vuosi kertomus 
4 kohdan mukaisesti toteutetun valvonnan 
tuloksista. Kertomukseen on sisällytettävä 
mittausaineisto ja tarvittaessa luettelo 
1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista 
verkkosivustoista.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kertomuksen on katettava myös 
6 artiklan nojalla toteutetut toimet.

3. Kertomus on julkaistava ja sen on 
katettava myös 6 artiklan nojalla toteutetut 
toimet.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Sosiaaliturvaetuudet: 
työttömyyskorvaukset, lapsilisät, 
sairauskulut (takautuva korvaaminen tai 
suora korvaus), opintotuet.

(3) Sosiaaliturvaetuudet: 
työttömyyskorvaukset, lapsilisät, 
sairauskulut (takautuva korvaaminen tai 
suora korvaus), opintotuet ja eläkkeet.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Henkilökohtaiset asiakirjat: passi tai 
ajokortti

(4) Henkilökohtaiset asiakirjat: passi, 
henkilökortti tai ajokortti

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Rakennuslupahakemukset (6) Rakennuslupahakemukset tai ilmoitus 
rakennustöistä

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Julkinen opetus

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) Ilmoittautuminen korkea-asteen 
koulutukseen tai yliopistoon

(10) Ilmoittautuminen ammatilliseen 
koulutukseen ja korkea-asteen 
koulutukseen tai yliopistoon ja 
ilmoittautuminen kokeisiin
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Ilmoittautuminen julkista virkaa 
koskevaan kilpailuun

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 10 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Ilmoittautuminen perus- ja 
keskiasteen koulutukseen sekä 
loppukokeisiin

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kulttuuritoiminta

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Julkiset liikennepalvelut
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Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Julkiset postipalvelut

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Vaaleja koskevat julkiset 
tiedotuspalvelut

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 e) Julkiset energiapalvelut

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 f) Julkiset viestintäpalvelut



PE513.263v02-00 14/14 AD\1005032FI.doc

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuus

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

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO
10.12.2012

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT
10.12.2012

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Zoltán Bagó
9.1.2013

Hyväksytty (pvä) 17.10.2013

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

22
0
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

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 Panayotova, Marco Scurria, 
Hannu Takkula, László Tőkés, Sabine Verheyen, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Iosif Matula, Mitro Repo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

Ioan Enciu, Gerben-Jan Gerbrandy


