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LÜHISELGITUS

Veebi käideldavus on avaliku sektori asutuste jaoks väga oluline, kuna see võimaldab neil 
jõuda kodanikeni ja täita oma avalik-õiguslikke kohustusi. Kahjuks loovad liikmesriikide 
ühtlustamata lähenemisviisid veebi käideldavusele takistusi siseturul. 

Komisjoni ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori 
asutuste veebisaitide käideldavuse kohta soovitatakse ühtlustatud Euroopa lähenemist, et 
kehtestada nõuded teatavat liiki avaliku sektori asutustele. 

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle edendada riigisiseste 
meetmete ühtlustamist ja vähendada veebisaitide arendajate ebakindlust ning toetab seda 
täielikult. Arvamuse koostaja on seisukohal, et kasutajad peaksid saama avaliku sektori 
internetiteenustele, sealhulgas veebisaitide audiovisuaalsele sisule laialdasema juurdepääsu. 
Sellega seoses on ta arvamusel, et tuleb pöörata erilist tähelepanu Euroopa Liidu vananevale 
rahvastikule, kuna eakate osakaal Euroopa kodanike seas järjest suureneb, aga ka puudega 
inimestele. Erilist tähelepanu tuleks seega pöörata nende inimrühmade digitaalse tõrjutuse 
vältimisele.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt selle üle, et käesolev ettepanek näitab tõelist poliitilist 
tahet viia tegelikkuses täide Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste 
konventsioonist tulenevad kohustused. Ta peab siiski kahetsusväärseks, et ettepanek hõlmab 
ainult 12 liiki avaliku sektori asutuste veebisaite ning et komisjoni ettepanek ei hõlma 
piisavalt haridus- ja kultuurimeetmeid, kuigi nendel sektoritel on kodanike elus suur tähtsus. 
Seepärast leiab arvamuse koostaja, et lisasse tuleks lisada kõnealused veebisaitide liigid. 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et on vaja täiendavaid meetmeid ettepaneku 
reguleerimisala laiendamiseks ning juurdepääsu tagamiseks kõigile avaliku sektori asutuste 
veebisaitidele ja veebipõhistele teenustele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Veebi käideldavus hõlmab põhimõtteid 
ja tehnikaid, mida tuleb järgida veebisaidi 
konstrueerimisel, et teha kõnealuste 

(2) Veebi käideldavus hõlmab põhimõtteid 
ja tehnikaid, mida tuleb järgida veebisaidi 
konstrueerimisel, et teha kõnealuste 
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veebisaitide sisu käideldavaks kõikidele 
kasutajatele, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas
puuetega inimestele. Veebisaitide sisu 
hõlmab nii tekstilist kui ka mittetekstilist 
teavet, vormide allalaadimist ja 
kahesuunalist suhtlust, nt digitaalsete 
vormide töötlemine, autentimine ning 
tehingud, nagu juhtumite käsitlemine ja 
maksed.

veebisaitide sisu käideldavaks kõikidele 
kasutajatele, sealhulgas puudega inimestele
ja eakatele. Veebisaitide sisu hõlmab nii 
tekstilist kui ka mittetekstilist teavet, 
vormide allalaadimist ja kahesuunalist 
suhtlust, nt digitaalsete vormide 
töötlemine, autentimine ning tehingud, 
nagu juhtumite käsitlemine ja maksed.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Eakaid ohustab digitaalne tõrjutus, 
kuna neil puuduvad info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia alased 
teadmised ja juurdepääs internetile. ELi 
programmi „E-kaasatus” eesmärk on 
tagada, et kõigil kasutajarühmadel oleksid 
võimalikult head interneti kasutamise 
ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaga 
tutvumise võimalused. Euroopa digitaalne 
tegevuskava sisaldab hulgaliselt meetmeid 
uue info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutuse 
edendamiseks ebasoodsas olukorras 
olevate inimkonna rühmade seas, nagu 
eakad. 

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 
2011. aasta resolutsioonis puuetega 
isikute liikuvuse ja kaasamise ning 
Euroopa puuetega inimeste strateegia 
2010–2020 kohta1 rõhutatakse, et 
innovatiivne ja teadmistepõhine majandus 
ei saa kujuneda ilma puuetega inimestele 
juurdepääsetava sisu ja vormita, mida 
reguleerivad siduvad õigusaktid, näiteks 
pimedatele ligipääsetavad veebilehed ja 
subtiitritega varustatud sisu 
kuulmispuudega inimestele, sealhulgas 
massimeediateenused, viipekeelt 
kasutavatele inimestele mõeldud 
veebipõhised teenused, nutitelefoni 
rakendused ning puute- ja häälega 
avaliku meedia abiseadmed.
______________
ELT C 131 E, 8.5.2013, lk 9.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kodanikud saaksid avaliku sektori 
internetiteenustele laialdasema juurdepääsu 
ning neile osutataks teenuseid ja antaks 
teavet, mis võimaldab nautida kõikjal 
liidus oma õigusi, eelkõige õigust liikuda ja 
elada vabalt liidu territooriumil ning 
asutamisvabadust ja vabadust osutada 
teenuseid.

(15) Kodanikud saaksid avaliku sektori 
internetiteenustele laialdasema juurdepääsu 
ning neile osutataks teenuseid ja antaks 
teavet, mis lihtsustab nende igapäevaelu 
ja võimaldab nautida kõikjal liidus oma 
õigusi, eelkõige õigust liikuda ja elada 
vabalt liidu territooriumil ning 
asutamisvabadust ja vabadust osutada 
teenuseid.



PE513.263v01-00 6/8 PA\939479ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide õigus- ja 
haldusnorme, milles käsitletakse avaliku 
sektori asutuste veebisaitide käideldavust
kõikide kasutajate, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas
puuetega inimeste jaoks.

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide õigus- ja 
haldusnorme, milles käsitletakse
juurdepääsu avaliku sektori asutuste 
veebisaitide sisule, sealhulgas 
audiovisuaalsele sisule, kõikide kasutajate, 
sealhulgas puudega inimeste ja eakate
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad laiendada 
käesoleva direktiivi reguleerimisala muud 
kui lõikes 2 osutatud tüüpi avaliku sektori 
veebisaitidele.

3. Liikmesriigid võivad laiendada 
käesoleva direktiivi reguleerimisala muud 
kui lõikes 2 osutatud tüüpi avaliku sektori 
veebisaitidele, nagu kultuurisisuga 
veebisaidid.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid arendavad uusi info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi, 
mis on kasutajasõbralikud ning sobivad 
kasutamiseks puudega inimestele ja 
eakatele, ning edendavad koolitusi ja 
teavitustegevust nende digitaalsete 
teadmiste parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõnealune aruanne hõlmab ka artikli 6 
kohaselt võetud meetmeid.

3. Kõnealune aruanne tuleb avaldada ja 
see hõlmab ka artikli 6 kohaselt võetud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Teavitustegevus

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Kultuuritegevus

Or. en


