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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.

Or. en

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 
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mukaan lukien.

Or. en

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.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kansalaiset hyötyisivät julkisen 
sektorin verkkopalvelujen laajemmasta 

(15) Kansalaiset hyötyisivät julkisen 
sektorin verkkopalvelujen laajemmasta 
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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.

saavutettavuudesta ja saisivat palveluja ja 
tietoja, jotka auttaisivat heitä päivittäin
käyttämään oikeuksiaan kaikkialla 
unionissa, erityisesti oikeutta liikkua ja 
valita asuinpaikka vapaasti unionin 
alueella, sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta.

Or. en

Tarkistus 5

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.

Or. en

Tarkistus 6

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 
tarkoitettuja verkkosivustoja. 

3. Jäsenvaltiot voivat laajentaa tämän 
direktiivin soveltamisalan koskemaan 
myös muuntyyppisiä julkisen sektorin 
elinten verkkosivustoja kuin 2 kohdassa 
tarkoitettuja verkkosivustoja, kulttuuria 
sisältävät verkkosivut mukaan lukien. 

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 8

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. 

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
LIITE – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Julkinen opetus

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
LIITE – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kulttuuritoiminta

Or. en


