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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Digitaalisen yhteiskunnan kehittyminen 
tarjoaa käyttäjille uusia tapoja käyttää 
tietoja ja palveluja. Tiedon ja palvelujen 
tarjoajat, kuten julkisen sektorin elimet, 
turvautuvat yhä enemmän internetiin 
tuottaessaan, kerätessään ja jakaessaan 
monenlaisia verkossa tarjottavia tietoja ja 
palveluita, jotka ovat kansalaisille 
välttämättömiä.

(1) Digitaalisen yhteiskunnan kehittyminen 
tarjoaa käyttäjille uusia tapoja käyttää 
tietoja ja palveluja. Tiedon ja palvelujen 
tarjoajat, kuten julkisen sektorin elimet, 
turvautuvat yhä enemmän internetiin 
tuottaessaan, kerätessään ja jakaessaan 
monenlaisia verkossa tarjottavia tietoja ja 
palveluita, jotka ovat kansalaisille 
välttämättömiä. Tietojen toimittamisen 
turvallisuuden ja henkilötietojen suojelun 
merkitys on tässä yhteydessä mitä suurin.

Tarkistus 2

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, 

Poistetaan.
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todentamista sekä tapausten käsittelyn ja 
maksujen suorittamisen kaltaisia toimia.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komission laatimassa Euroopan 
sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelmassa 2011–2015 
kehotetaan toimiin sellaisten sähköisten 
viranomaispalvelujen kehittämiseksi, joilla 
varmistetaan osallistavuus ja esteettömyys.

(3) Komission laatimassa Euroopan 
sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelmassa 2011–2015 
kehotetaan toimiin sellaisten sähköisten 
viranomaispalvelujen kehittämiseksi, joilla 
varmistetaan osallistavuus ja esteettömyys. 
Samalla olisi lisättävä toimia, joilla 
pannaan tehokkaasti täytäntöön 
digitaalista osallisuutta koskeva 
politiikka, jolla pyritään paikkaamaan 
tieto- ja viestintätekniikan käytön 
puutteita ja edistämään tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöä syrjäytymisen 
torjumiseksi ja taloudellisen 
suorituskyvyn, työllisyyden, 
elämänlaadun sekä sosiaalisen 
osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden 
parantamiseksi muun muassa 
demokraattisten kuulemisten avulla.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio ilmoitti tiedonannossaan 
”Euroopan digitaalistrategia”, että 
julkisen sektorin verkkosivustojen olisi 
oltava täysin saavutettavia vuoteen 2015 
mennessä.

(4) Komissio ilmoitti, että julkisen sektorin 
verkkosivustojen ja yleishyödyllisiä 
palveluja kansalaisille tarjoavien 
verkkosivustojen olisi oltava täysin 
saavutettavia vuoteen 2015 mennessä
Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvän 
aloitteen ”Euroopan digitaalistrategia” 
täytäntöönpanemiseksi.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) On erittäin tärkeää lisätä ”Euroopan 
digitaalistrategian”, ”uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelman”, 
”innovaatiounionin”, ”Nuoret liikkeellä” 
-aloitteen, ”resurssitehokkaan Euroopan” 
ja ”köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalaisen foorumin” kaltaisten 
lippulaiva-aloitteiden välistä synergiaa.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja demonstroinnin puiteohjelmalla ja 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalla tuetaan saavutettavuuden 
ongelmiin liittyviä teknisiä ratkaisuja 
koskevaa tutkimusta ja ratkaisujen 
kehittämistä.

(5) Tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja demonstroinnin puiteohjelmalla ja 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmalla tuetaan saavutettavuuden 
ongelmiin liittyviä teknisiä ratkaisuja 
koskevaa tutkimusta ja ratkaisujen 
kehittämistä, kun taas komissio on 6. ja 
7. puiteohjelman puitteissa rahoittanut 
vapaisiin ja avoimen lähdekoodin 
ohjelmistoihin (FOSS) liittyvää 
tutkimusta.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 (7) Euroopan vammaisstrategia 2010–
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perustuu YK:n yleissopimukseen ja sisältää 
toimia useilla ensisijaisilla alueilla, kuten 
verkkosisällön saavutettavuuden alalla, ja 
sen tavoitteena on varmistaa ”tavaroiden, 
palvelujen (julkiset palvelut mukaan 
luettuina) ja apuvälineiden saavutettavuus 
vammaisten kannalta”.

2020, jolla pyritään poistamaan 
vammaisten tasavertaisen 
yhteiskunnallisen osallistumisen esteet,
perustuu YK:n yleissopimukseen ja sisältää 
toimia useilla ensisijaisilla alueilla, kuten 
verkkosisällön saavutettavuuden alalla, ja 
sen tavoitteena on varmistaa ”tavaroiden, 
palvelujen (julkiset palvelut mukaan 
luettuina) ja apuvälineiden saavutettavuus 
vammaisten kannalta”.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevat markkinat kasvavat nopeasti ja 
koostuvat monenlaisista talouden 
toimijoista, kuten toimijoista, jotka 
kehittävät verkkosivustoja tai 
ohjelmistotyökaluja verkkosivustojen 
luomista, hallinnointia ja testaamista 
varten, kehittävät asiakassovelluksia, muun 
muassa verkkoselaimia ja niihin liittyviä 
avustavia teknologioita, tai tarjoavat 
varmennepalveluja ja koulutusta.

(9) Verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevat markkinat kasvavat nopeasti ja 
koostuvat monenlaisista talouden 
toimijoista, kuten toimijoista, jotka 
kehittävät verkkosivustoja tai 
ohjelmistotyökaluja verkkosivustojen 
luomista, hallinnointia ja testaamista 
varten, kehittävät asiakassovelluksia, muun 
muassa verkkoselaimia ja niihin liittyviä 
avustavia teknologioita, tai tarjoavat 
varmennepalveluja ja koulutusta. 
Digitaalitaitojen ja työllisyyden 
edistämiseksi perustetun suuren koalition 
ponnistelut ovat tältä osin erittäin 
tärkeitä: suuri koalitio perustettiin 
työllisyyspaketin jatkotoimena tieto- ja 
viestintätekniikan alan asiantuntijoita 
varten ja se pyrkii paikkaamaan 
osaamisen puutteita tieto- ja 
viestintätekniikan alalla, luku- ja 
ammattitaidon puutteet mukaan luettuina.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Vähäisen kilpailun vuoksi 
verkkosivustojen ja niihin liittyvien 
tuotteiden ja palvelujen ostajat joutuvat 
maksamaan palveluista korkeita hintoja tai 
olemaan riippuvaisia yhdestä ainoasta 
toimittajasta. Toimittajat suosivat usein 
valmistajakohtaisten standardien 
muunnelmia, mikä myöhemmin estää 
asiakassovellusten yhteentoimivuutta ja 
verkkosisällön yleisen saavutettavuuden 
toteutumista unionin laajuisesti. 
Kansallisten lainsäädäntöjen pirstaleisuus 
vähentää hyötyjä, joita voitaisiin saavuttaa 
jakamalla kansallisten ja kansainvälisten 
kumppanien kanssa vastavuoroisesti 
yhteiskunnalliseen ja tekniseen kehitykseen 
mukautumisesta saatuja kokemuksia.

(12) Vähäisen kilpailun vuoksi 
verkkosivustojen ja niihin liittyvien 
tuotteiden ja palvelujen ostajat joutuvat 
maksamaan palveluista korkeita hintoja tai 
olemaan riippuvaisia yhdestä ainoasta 
toimittajasta. Toimittajat suosivat usein 
valmistajakohtaisten standardien 
muunnelmia, mikä myöhemmin estää 
asiakassovellusten yhteentoimivuutta ja 
verkkosisällön yleisen saavutettavuuden 
toteutumista unionin laajuisesti. 
Kansallisten lainsäädäntöjen pirstaleisuus 
vähentää hyötyjä, joita voitaisiin saavuttaa 
jakamalla kansallisten ja kansainvälisten 
kumppanien kanssa vastavuoroisesti 
yhteiskunnalliseen ja tekniseen kehitykseen 
mukautumisesta saatuja kokemuksia. 
Toimittajaloukkujen (vendor lock-in) 
syntymistä voidaan välttää vaatimalla 
ohjelmistotoimittajia noudattamaan 
määriteltyjä standardeja ja kehottamalla 
tilaajia käyttämään ohjelmistotoimittajia, 
jotka julkaisevat tekemiensä ohjelmistojen 
lähdekoodit, mikä myös ehkäisisi julkisten 
järjestelmien vakoilua. Avoimiin 
ohjelmistoihin siirtymisen myötä yhden 
jäsenvaltion tilaamia hyviksi koettuja 
palveluja ja ohjelmistoja voitaisiin 
kopioida muissa jäsenvaltioissa, ja myös 
ohjelmistojen yhteinen kehittäminen 
helpottuisi, mikä puolestaan parantaisi 
ohjelmistojen yhteensopivuutta, laskisi 
tuotantokustannuksia ja nostaisi laatua. 
Lisäksi lähdekoodien julkaiseminen 
edistäisi kilpailua ja helpottaisi 
kilpailuttamista, kun palveluntarjoaja 
voidaan vaihtaa ilman käyttökatkoksia 
palvelussa ja ilman tarvetta palvelun 
täydelliselle uudistamiselle. Julkisten 
verkkopalveluiden kopiointi helpottaisi 
myös vammaisten henkilöiden ja muiden 
erityisten käyttäjäryhmien huomioimista.
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Tarkistus 10

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 
saavutettavuusvaatimukset eivät estä 
innovointia vaan mahdollisesti jopa 
lisäävät sitä.

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

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä direktiivissä määritellyt 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimukset 
ovat teknologiariippumattomia. Niissä 
ainoastaan osoitetaan, minkä 
perustoimintojen on toteuduttava, jotta 
käyttäjä voi havainnoida, käyttää ja
ymmärtää sivustoa ja sen sisältöä. Niissä ei 
eritellä, kuinka tämä on saavutettava ja 
mikä teknologia olisi valittava tietylle 
sivustolle, verkossa esitettävälle tiedolle tai 
sovellukselle. Näin ne eivät haittaa 
innovointia.

(16) Tässä direktiivissä määritellyt 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimukset 
ovat teknologiariippumattomia. Niissä 
ainoastaan osoitetaan, minkä 
perustoimintojen on toteuduttava, jotta 
käyttäjä voi havainnoida, käyttää,
ymmärtää sivustoa ja sen sisältöä ja olla 
vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Niissä 
ei eritellä, kuinka tämä on saavutettava ja 
mikä teknologia olisi valittava tietylle 
sivustolle, verkossa esitettävälle tiedolle tai 
sovellukselle. Näin ne eivät haittaa 
innovointia, ja niissä otetaan huomioon 
pysyvät yhteiskunnalliset ja teknologiset 
muutokset, jotka koskevat 
verkkosisältöjen käyttöä esimerkiksi 
kädessä pidettävien laitteiden yleistyvää 
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käyttöä.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Verkkosisällön saavutettavuuteen 
liittyvän yhteentoimivuuden olisi 
perustuttava yhteisesti hyväksyttyihin ja 
käytettyihin eritelmiin, joiden avulla 
verkkosisällöstä voitaisiin tehdä 
mahdollisimman yhteensopivaa nykyisten 
ja tulevien asiakassovellusten ja avustavien 
teknologioiden kanssa. Tarkemmin 
sanottuna verkkosisällön olisi tarjottava 
asiakassovelluksille luonnollisen kielen, 
rakenteiden, suhteiden ja järjestyksen 
yhteinen sisäinen koodaus sekä tietoa 
mahdollisista sulautetuista käyttöliittymän 
osista. Yhteentoimivuus hyödyttäisi siten 
käyttäjiä, jotka voisivat kaikkialla 
hyödyntää asiakassovelluksiaan 
verkkosivustojen käyttämiseen. He 
saattaisivat hyötyä myös laajemmasta 
valikoimasta ja edullisemmista hinnoista 
koko unionin alueella. Yhteentoimivuus 
hyödyttäisi myös verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien tuotteiden ja 
palvelujen toimittajia ja ostajia.

(17) Verkkosisällön saavutettavuuteen 
liittyvän yhteentoimivuuden olisi 
perustuttava yhteisesti hyväksyttyihin ja 
käytettyihin eritelmiin, joiden avulla 
verkkosisällöstä voitaisiin tehdä 
mahdollisimman yhteensopivaa nykyisten 
ja tulevien asiakassovellusten ja avustavien 
teknologioiden kanssa. Tarkemmin 
sanottuna verkkosisällön olisi tarjottava 
asiakassovelluksille luonnollisen kielen, 
rakenteiden, suhteiden ja järjestyksen 
yhteinen sisäinen koodaus sekä tietoa 
mahdollisista sulautetuista käyttöliittymän 
osista. Verkkopalveluista löytyvien tietojen 
tulee olla saatavilla myös avoimen 
rajapinnan (API) kautta. Avoimella 
rajapinnalla tuetaan tiedonsaantia 
edistävien avustavien teknologioiden sekä 
kolmannen osapuolen innovaatioiden 
syntyä. Yhteentoimivuus hyödyttäisi siten 
käyttäjiä, jotka voisivat kaikkialla 
hyödyntää asiakassovelluksiaan 
verkkosivustojen käyttämiseen. He 
saattaisivat hyötyä myös laajemmasta 
valikoimasta ja edullisemmista hinnoista 
koko unionin alueella. Yhteentoimivuus 
hyödyttäisi myös verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien tuotteiden ja 
palvelujen toimittajia ja ostajia.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Kuten Euroopan digitaalistrategiassa 
korostetaan, viranomaisten olisi tehtävä 
oma osansa verkkosisällön markkinoiden 
edistämisessä. Viranomaiset voivat edistää 
sisältömarkkinoita asettamalla julkisen 
sektorin tiedot saataville läpinäkyvin, 
toimivin ja syrjimättömin ehdoin. Tämä on 
tärkeä innovatiivisten verkkopalveluiden
mahdollisen kasvun lähde.

(18) Kuten Euroopan digitaalistrategiassa 
korostetaan, viranomaisten olisi tehtävä 
oma osansa verkkosisällön markkinoiden 
edistämisessä. Viranomaiset voivat edistää 
sisältömarkkinoita asettamalla julkisen 
sektorin tiedot saataville läpinäkyvin, 
toimivin ja syrjimättömin ehdoin. Näin 
ollen julkisen sektorin tietojen tulee olla 
saavutettavissa alustariippumattomasti. 
On myös varmistettava, että julkiset 
palvelut toimivat mobiililaitteilla, joiden 
määrä lisääntyy kiihtyvästi EU:n alueella 
hiirellä ohjattavien päätelaitteiden 
osuuden laskiessa. Erilaisten 
käyttöjärjestelmien, selainten ja laitteiden 
tasa-arvoinen kohtelu on tärkeä 
innovatiivisten pääte- ja 
verkkoteknologioiden mahdollisen kasvun 
lähde.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden julkisten 
viranomaisten on voitava vaatia, että 
asianomaisten verkkosivustojen on 
toimittava EU-alueelle sijoitetuilla 
palvelimilla, jotta EU:n ulkopuolisten 
tahojen toimesta suoritetulta vakoilulta tai 
tietovuodoilta vältyttäisiin ja 
varmistettaisiin, että EU:n ulkopuoliset 
tahot eivät voi sulkea turvallisuuden 
kannalta merkittäviä palveluita.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Direktiivin tavoitteena olisi oltava, 
että tietynlaisista suurelle yleisölle
välttämättömistä julkisen sektorin elinten
verkkosivustoista tehtäisiin saavutettavia 
yhteisten vaatimusten mukaisesti.
Tällaisia sivustolajeja määriteltiin vuonna 
2001 toteutetussa sähköisiä 
viranomaispalveluja koskeneessa 
vertailussa25, ja liitteessä oleva luettelo 
perustuu näihin lajeihin.

(19) Direktiivin tavoitteena olisi oltava, 
että suurelle yleisölle välttämättömät
julkisen sektorin elinten verkkosivustot 
olisivat kaikilta osin vammaisten 
henkilöiden saavutettavissa, jotta he 
voisivat elää itsenäisesti ja osallistua 
täysimääräisesti kaikkiin elämän osa-
alueisiin, kuten vammaisten henkilöiden 
oikeuksista tehdyssä YK:n 
yleissopimuksessa (UNCRPD) on esitetty.
Tällaisten verkkosivustojen 
tunnistamiseen olisi sisällytettävä 
yleishyödyllisiä palveluja tarjoavat 
verkkosivustot.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten noudattamista 
olisi valvottava jatkuvasti julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen 
kehittämisvaiheesta alkaen aina kaikkiin 
myöhempiin sisältöpäivityksiin asti. 
Yhdenmukaistettuun valvontamenetelmään 
kuuluisi verkkosivustojen verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien vaatimusten 
noudattamisasteen tarkistaminen 
yhdenmukaisin ja kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävin perustein, edustavien otosten 
kerääminen ja valvonnan säännöllisyys. 
Jäsenvaltioiden olisi raportoitava vuosittain 
valvonnan tuloksista ja yleisemmin 
toimista, joita ne ovat toteuttaneet tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

(24) Verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten noudattamista 
olisi valvottava jatkuvasti julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen 
kehittämisvaiheesta alkaen aina kaikkiin 
myöhempiin sisältöpäivityksiin asti. 
Yhdenmukaistettuun valvontamenetelmään 
kuuluisi verkkosivustojen verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien vaatimusten 
noudattamisasteen tarkistaminen 
yhdenmukaisin ja kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävin perustein, edustavien otosten 
kerääminen ja valvonnan säännöllisyys. 
Jäsenvaltioiden olisi raportoitava vuosittain 
valvonnan tuloksista ja yleisemmin 
toimista, joita ne ovat toteuttaneet tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Kyseiset 
kertomukset on julkistettava. Komission 
olisi tehtävä yhteenveto näistä 
kertomuksista ja esitettävä se Euroopan 
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parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Yhdenmukaistettujen puitteiden 
ansiosta sisämarkkinoilla toimimisen esteet 
vähenisivät verkkosivustojen kehittämisen 
alalla, samalla kun viranomaisille ja muille 
verkkosisällön saavutettavuuteen liittyvien 
tuotteiden ja palvelujen hankkijoille 
aiheutuvat kustannukset pienenisivät.

(25) Yhdenmukaistettujen puitteiden 
ansiosta sisämarkkinoilla toimimisen esteet 
vähenisivät verkkosivustojen kehittämisen 
alalla, samalla kun viranomaisille ja muille 
verkkosisällön saavutettavuuteen liittyvien 
tuotteiden ja palvelujen hankkijoille 
aiheutuvat kustannukset pienenisivät, mikä 
tukisi talouskasvua ja työllisyyttä.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin asiaankuuluvien säännösten 
yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. 
Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä 
määriteltäessä menettelyä, jota 
jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
valvoessaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat kyseisten vaatimusten 
mukaisia. Neuvoa-antavaa menettelyä olisi 
käytettävä määritettäessä yksityiskohtaiset 
säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden 
olisi raportoitava komissiolle valvonnan 
tuloksista. Näiden valtuuksien käytössä 
olisi noudatettava yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annettua Euroopan parlamentin ja 

(27) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin asiaankuuluvien säännösten 
yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. 
Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä 
määriteltäessä menettelyä, jota 
jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
valvoessaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat kyseisten vaatimusten 
mukaisia. Neuvoa-antavaa menettelyä olisi 
käytettävä määritettäessä yksityiskohtaiset 
säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden 
olisi raportoitava komissiolle valvonnan 
tuloksista. Näiden valtuuksien käytössä 
olisi noudatettava yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) N:o 182/2011. 
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neuvoston asetusta (EU) N:o 182/2011. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
neuvoa-antavan komitean kokoonpanoon 
vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden 
edustajien osallistumisen suhteen.

Tarkistus 19

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 ja erityisesti 
toimintarajoitteisten, kuten vammaisten, 
henkilöiden sekä ikäihmisten parissa.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vammaisten oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen mukaan vammaisiin 
henkilöihin kuuluvat ne, joilla on 
sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, 
henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä 
vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten 
esteiden kanssa voi estää heidän 
täysimääräisen ja tehokkaan 
osallistumisensa yhteiskuntaan 
yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä 
sellaisten julkisen sektorin elimille 
kuuluvien verkkosivustojen sisällöstä 
saavutettavia, joiden tyypit eritellään 
liitteessä.

2. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä 
sellaisten julkisen sektorin elimille, myös 
yleishyödyllisiä palveluja tuottaville sekä 
liitteessä eritellyille elimille, kuuluvien 
verkkosivustojen sisällöstä saavutettavia.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Verkkosisällön saavutettavuudella 
tarkoitetaan periaatteita ja tekniikoita, 
joita verkkosivustojen kehittämisessä on 
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 23

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’julkisen sektorin elimellä’ direktiivin 
2004/18/EY 1 artiklan 9 kohdassa 
määriteltyjä valtion viranomaisia, 
alueviranomaisia tai paikallisviranomaisia, 
julkisoikeudellisia laitoksia sekä yhden tai 
useamman tällaisen viranomaisen tai yhden 
tai useamman tällaisen julkisoikeudellisen 

(8) ’julkisen sektorin elimellä’
jäsenvaltioissa sijaitsevia unionin elimiä 
(esimerkiksi jäsenvaltioissa sijaitsevat 
komission edustustot ja Euroopan 
parlamentin tiedotustoimistot) sekä
direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan
9 kohdassa määriteltyjä valtion 
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laitoksen muodostamia yhteenliittymiä. viranomaisia, alueviranomaisia tai 
paikallisviranomaisia, julkisoikeudellisia 
laitoksia sekä yhden tai useamman tällaisen 
viranomaisen tai yhden tai useamman 
tällaisen julkisoikeudellisen laitoksen 
muodostamia yhteenliittymiä sekä 
yleishyödyllisiä palveluja ja/tai yleistä 
taloudellista etua koskevia palveluja 
tarjoavia elimiä.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) ’päätelaitteella’ tässä yhteydessä 
mitä tahansa laitetta, jolla voi käyttää 
tässä direktiivissä määriteltyä 
asiakassovellusta.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) ’mobiililaitteilla’ tässä yhteydessä 
kuljetettavia ilman erillistä hiirtä 
kontrolloitavia päätelaitteita.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 c) ’toimittajaloukulla’ tilannetta, jossa 
asiakkaan on niin vaikeaa vaihtaa 
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palveluntarjoajaa, että hänen voidaan 
katsoa olevan riippuvainen 
palveluntarjoajastaan, joka puolestaan 
voi hyödyntää riippuvuussuhdetta 
nostamalla hintoja hyvinkin korkealle 
ennen kuin asiakkaan on kannattavaa 
harkita palveluntarjoajan vaihtamista.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 d) ’alustariippumattomuudella’ tässä 
yhteydessä mahdollisuutta käyttää 
verkkopalvelua mielekkyyden rajoissa 
millä tahansa päätelaitteella olevan 
minkä tahansa käyttöjärjestelmän millä 
tahansa selaimella. Käytännössä 
alustariippumaton palvelu siis noudattaa 
standardeja eikä edellytä esimerkiksi vain 
tietyille selaimille tai käyttöjärjestelmillä 
saatavissa olevia selainlaajennuksia.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) johdonmukaisella ja käyttäjien 
havainnoinnin, käytön ja ymmärtämisen 
kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 
sisällön esittämistä ja vuorovaikutusta 
voidaan mukauttaa, ja tarjoamalla 
saavutettavissa oleva sähköinen 
vaihtoehto;

(a) johdonmukaisella ja käyttäjien, myös 
vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden,
havainnoinnin, käytön ja ymmärtämisen 
kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 
sisällön esittämistä ja vuorovaikutusta 
voidaan mukauttaa;
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Perustelu

Verkkosivustoista olisi tehtävä sellaisia, että ne olisivat kaikkien käyttäjien saavutettavissa, 
sillä näin voidaan varmistaa, että kaikki käyttäjät viittaavat samaan sisältöön.

Tarkistus 29

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 monien erilaisten 
asiakassovellusten, laitteiden ja avustavien 
teknologioiden kanssa unionin ja 
kansainvälisellä tasolla. Erilaisia 
käyttöjärjestelmiä, selaimia ja laitteita on 
kohdeltava tasa-arvoisesti. Julkisen 
sektorin verkkosivustojen on oltava 
saavutettavissa alustariippumattomasti ja 
niiden on oltava luettavissa 
mobiililaitteilla.

Perustelu

Kädessä pidettävien laitteiden yleistyvä käyttö asettaa kyseenalaiseksi perinteisen 
käyttöympäristön, jonka muodostavat mikrotietokone, näyttö, näppäimistö ja hiiri.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 8 artiklan mukaisesti, 
jotta se voi tarvittaessa eritellä tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitetut verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimukset.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 8 artiklan mukaisesti, 
jotta se voi tarvittaessa eritellä tarkemmin 
1 kohdassa tarkoitetut verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimukset, joissa on 
noudatettava teknologianeutraaliuden 
periaatteita ja joilla on helpotettava 
FOSS-ohjelmistojen käyttöä ja 
kehittämistä.
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Perustelu

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific 
requirements on user side it is necessary to foster the development of a platform independent 
solution which does not prefer a certain technology, patent or vendor. Web accessibility to all 
users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain 
devices or regularly upgrade their configurations for the revenue of companies. Accessible 
web contents must not create social barriers by rising additional expenses for some of the 
users or create unnecessary lock-in effects which might place new barriers as well. The 
facilitation of FOSS encourages platform independence, activates communities and FOSS 
engaged companies and therefore ensures a dynamic and quick adaptation to technical 
changes and a great variety of adaptations which mirrors the needs of the public. A demand 
for FOSS does not inflict damage on the principles of technology neutrality as it is a matter of 
licensing and not of a certain technology.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on tuettava 
asianmukaisia mekanismeja, joilla 
järjestetään verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevia kuulemisia asiaankuuluvien 
sidosryhmien kanssa ja tiedotetaan 
verkkosisällön saavutettavuutta koskevan 
politiikan kehityksestä sekä verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten 
täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista 
ja tehdyistä huomioista.

3. Jäsenvaltioiden on tuettava 
asianmukaisia mekanismeja, joilla 
järjestetään verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevia kuulemisia asiaankuuluvien 
sidosryhmien sekä vammaisten ja 
ikääntyneiden henkilöiden etua ajavien 
järjestöjen kanssa ja tiedotetaan 
verkkosisällön saavutettavuutta koskevan 
politiikan kehityksestä sekä verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten 
täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista 
ja tehdyistä huomioista.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on komission tukemina 4. Jäsenvaltioiden on komission tukemina 
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tehtävä unionin tasolla yhteistyötä 
teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmien kanssa tarkastellakseen 7 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua vuosittaista 
raportointia varten markkinoiden ja 
teknologian kehittymistä ja edistymistä 
verkkosisällön saavutettavuudessa sekä 
vaihtaakseen parhaita toimintatapoja.

tehtävä unionin tasolla yhteistyötä 
teollisuuden, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien 
kanssa tarkastellakseen 7 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua vuosittaista 
raportointia varten markkinoiden ja 
teknologian kehittymistä ja edistymistä 
verkkosisällön saavutettavuudessa sekä 
vaihtaakseen parhaita toimintatapoja. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä alan 
yritysten ja etenkin pk-yritysten 
kilpailukykyyn, jotta niiden toiminnalle ei 
aseteta lisätaakkoja.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat vaatia 
turvallisuussyistä, että asianomaiset 
verkkosivustot on sijoitettu unionin 
alueella sijaitseville palvelimille.

Tarkistus 34

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 vuosittain 
kertomus 4 kohdan mukaisesti toteutetun 
valvonnan tuloksista. Kertomukseen on 
sisällytettävä mittausaineisto ja tarvittaessa 
luettelo 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista 
verkkosivustoista. Kyseiset kertomukset on 
julkistettava.
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 ja 5 artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi
tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 3 ja 5 artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle viideksi vuodeksi tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea. Kyseinen 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa komitea. Vammaiset 
ja ikääntyneet henkilöt ja heitä edustavat 
järjestöt on otettava mukaan neuvoa-
antavan komitean toimintaan, jotta 
voidaan tarkastella jatkossa mahdollisia 
verkkosivustojen 
saavutettavuusvaatimuksiin liittyviä 
vaatimuksia. Kyseinen komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa uudelleen kolmen vuoden 
kuluessa siitä, kun direktiivi on tullut 
voimaan.

Komissio tarkastelee tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa uudelleen kolmen vuoden 
kuluessa siitä, kun direktiivi on tullut 
voimaan ja julkistaa tämän tarkastelun 
löydökset.
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Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
lajit

Kyseisten verkkosivustojen luettelo

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 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, asumistuet, 
työkyvyttömyysetuudet, liikennetuet jne. 
sekä sosiaaliturvapalvelut ja -laitokset.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Henkilökohtaiset asiakirjat: passi tai 
ajokortti

(4) Henkilökohtaiset asiakirjat: passi tai 
henkilöllisyystodistukset, ajokortti ja muut 
viranomaisten myöntämät asiakirjat sekä 
muut ammatillista koulutusta tai 
pätevyyttä osoittavat asiakirjat

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 a) Viranomaisille tehtävä ilmoitus 
tulipalotapauksista

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Perusoikeuksista vastaavat virastot 
(esimerkiksi syrjinnänvastaiset elimet, 
viranomaiset, tuomioistuimet ja oikeus-
asiamiehet)

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) Yleiset kirjastot, esimerkiksi 
aineistoluettelot ja hakutyökalut

(8) Yleiset kirjastot, esimerkiksi 
aineistoluettelot, hakutyökalut, 
kansallismuseot ja -galleriat

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) Ilmoittautuminen korkea-asteen 
koulutukseen tai yliopistoon

(10) Ilmoittautuminen korkea-asteen 
koulutukseen tai yliopistoon, tuettuihin 
kouluihin sekä ammattikoulutukseen ja 
oppilaitoksiin
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Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Terveydenhuollon palvelut: 
vuorovaikutteinen neuvonta tarjottavista 
palveluista, potilaiden verkkopalvelut, 
ajanvaraukset.

(12) Terveydenhuollon palvelut: 
kiireellinen lääketieteellinen hoito,
vuorovaikutteinen neuvonta tarjottavista 
palveluista, potilaiden verkkopalvelut, 
ajanvaraukset.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Vammaisille ja ikääntyneille 
henkilöille kohdennetut verkkosivustot

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 12 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Unionin määrärahoja sekä 
kansallisia ja paikallisia tukia koskevat 
tarjouspyynnöt ja ehdotukset

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 12 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 c) Julkinen liikenne

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 13 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13) Yleisölle tiedottaminen

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 14 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14) Numeron 112 hätäpalvelut
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jäsenet

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija 
Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, 
Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric 
Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Stephen Hughes, 
Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, 
Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, 
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth 
Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian 
Ungureanu, Andrea Zanoni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Georges Bach, Kinga Göncz, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, 
Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor


