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KORT BEGRUNDELSE

Webtilgængelighed er af stor betydning for offentlige organer, da det giver dem mulighed for 
at nå ud til borgerne og hjælper dem med at leve op til deres offentlige ansvar. Desværre 
skaber de ikke-harmoniserede nationale tilgange til webtilgængelighed barrierer på det indre 
marked. 

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af 
offentlige organers websteder omhandler en harmoniseret europæisk tilgang til at fastlægge 
krav for visse typer af offentlige organer.  

Ordføreren glæder sig over og støtter til fulde Kommissionens intention om at fremme en 
indbyrdes tilnærmelse af de nationale foranstaltninger og mindske usikkerheden blandt 
webudviklerne. Han mener, at alle brugere bør få adgang til en bredere vifte af offentlige 
onlinetjenester, herunder webstedernes audiovisuelle indhold.  I denne sammenhæng mener 
han, at det er nødvendigt at være særligt opmærksom på den aldrende befolkning i Den 
Europæiske Union, som udgør en til stadighed voksende kategori af borgere, såvel som på 
personer med handicap.   Efter hans opfattelse bør der tages omhyggeligt hensyn til at undgå 
"digital udstødelse" af disse befolkningsgrupper. 

Han glæder sig over, at det aktuelle forslag giver udtryk for en oprigtig politisk vilje til at 
gennemføre forpligtelserne i FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap i 
praksis.  Han beklager dog, at forslaget kun dækker 12 typer af offentlige organers websteder, 
og at uddannelse og kulturelle aktiviteter ikke i tilstrækkeligt omfang er dækket i 
Kommissionens forslag, på trods af at disse sektorer har stor indflydelse på borgernes liv.  
Derfor mener ordføreren, at det disse typer websteder bør føjes til bilaget. 

Ordføreren mener, at der stadig vil være behov for yderligere foranstaltninger til at øge 
forslagets rækkevidde og for at sikre tilgængeligheden af alle offentlige organers websteder 
og webbaserede tjenester.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Webtilgængelighed har at gøre med de 
principper og teknikker, man skal tage 

(2) Webtilgængelighed har at gøre med de 
principper og teknikker, der skal tages 
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højde for, når man udvikler websteder, for 
at gøre deres indhold tilgængeligt for alle 
brugere, særligt brugere med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap. Websteders indhold 
omfatter både tekstlig og ikke-tekstlig 
information, og også download af 
formularer og interaktion, f.eks. udfyldning 
af digitale formularer, autentifikation og 
transaktioner såsom sagsbehandling og 
betalinger.

højde for i udviklingen af websteder, for at
gøre deres indhold tilgængeligt for alle 
brugere, herunder personer med handicap 
og ældre. Websteders indhold omfatter 
både tekstlig og ikke-tekstlig information, 
og også download af formularer og 
interaktion, f.eks. udfyldning af digitale 
formularer, autentifikation og transaktioner 
såsom sagsbehandling og betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Ældre risikerer at blive udsat for 
digital udstødelse grundet faktorer som 
f.eks. manglende færdigheder inden for 
informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) og 
adgang til internettet.  EU-programmet 
om e-inddragelse har til formål at sikre, at 
alle brugergrupper får optimale 
muligheder for at bruge internettet og for 
at blive kyndige inden for informations-
og kommunikationsteknologi. Den 
digitale dagsorden for Europa indeholder 
forslag til en række foranstaltninger til at 
fremme brugen af ny IKT blandt dårligt 
stillede brugere såsom ældre. 

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Europa-Parlamentets beslutning af 
25. oktober 2011 om mobilitet og 
integrering af personer med handicap og 
den europæiske handicapstrategi for 
2010-20201 understreger, at innovative og 
videnbaserede økonomier ikke kan 
udvikle sig uden bindende lovgivning om 
indhold og form, der er tilgængeligt for 
personer med handicap, f.eks. websteder, 
der er tilgængelige for blinde, og indhold 
med undertekster for hørehæmmede, 
herunder massemedietjenester og 
onlinetjenester for personer, der benytter 
tegnsprog, smartphone-applikationer og 
taktile og lydbaserede hjælpemidler inden 
for offentlige medier.
______________
1 EUT C 131 af 8.5.2013, s. 9.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Borgerne vil få adgang til en bredere 
vifte af offentlige onlinetjenester, og de vil 
modtage information og tjenesteydelser, 
der gør det nemmere for dem at udøve 
deres rettigheder i hele EU, særlig retten til 
at færdes og opholde sig frit på Unionens 
område samt deres etableringsfrihed og ret 
til fri udveksling af tjenesteydelser.

(15) Borgerne vil få adgang til en bredere 
vifte af offentlige onlinetjenester, og de vil 
modtage information og tjenesteydelser, 
der hjælper dem i deres hverdag og gør 
det nemmere for dem at udøve deres 
rettigheder i hele EU, særlig retten til at 
færdes og opholde sig frit på Unionens 
område samt deres etableringsfrihed og ret 
til fri udveksling af tjenesteydelser.
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Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv har til formål at sikre en 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser 
vedrørende tilgængeligheden af offentlige 
organers websteder for alle brugere,
særligt brugere med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap.

1. Dette direktiv har til formål at sikre en 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser 
vedrørende tilgængeligheden af offentlige 
organers websteder, herunder deres 
audiovisuelle indhold, for alle brugere, 
herunder personer med handicap og ældre.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan vælge at anvende 
direktivet på andre typer af offentlige 
organers websteder end dem, der henvises 
til i stk. 2. 

3. Medlemsstaterne kan vælge at anvende 
direktivet på andre typer af offentlige 
organers websteder end dem, der henvises 
til i stk. 2, f.eks. websteder med kulturelt 
indhold. 

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal udvikle nye 
IKT-løsninger, som er brugervenlige og 
beregnet til handicappede og ældre, og 
fremme uddannelse med henblik på at øge 
deres digitale viden. 

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Rapporten skal også dække de tiltag, der 
er gennemført i medfør af artikel 6. 

3. Rapporten skal offentliggøres og skal 
også dække de tiltag, der er gennemført i 
medfør af artikel 6. 

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Bilag  –  punkt 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Offentlig uddannelse

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Bilag  –  punkt 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Kulturelle aktiviteter

Or. en


