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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 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 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Udviklingen hen imod et digitalt 
samfund giver brugerne nye muligheder for 
at få adgang til information og 
tjenesteydelser. Udbyderne af information 
og tjenesteydelser, herunder offentlige 
organer, benytter sig i stigende grad af 
internettet til at frembringe, indsamle og 
formidle en bred vifte af oplysninger og 
tjenesteydelser online, som er af yderste 
vigtighed for offentligheden.

(1) Udviklingen hen imod et digitalt 
samfund giver brugerne nye muligheder for 
at få adgang til information og 
tjenesteydelser. Udbyderne af information 
og tjenesteydelser, herunder offentlige 
organer, benytter sig i stigende grad af 
internettet til at frembringe, indsamle og 
formidle en bred vifte af oplysninger og 
tjenesteydelser online, som er af yderste 
vigtighed for offentligheden. I denne 
henseende er sikkerheden ved overførsel 
af oplysninger og beskyttelse af 
personoplysninger af stor betydning.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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formularer og interaktion, f.eks. 
udfyldning af digitale formularer, 
autentifikation og transaktioner såsom 
sagsbehandling og betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I handlingsplanen for e-forvaltning 
2011-2015 opfordrer Kommissionen til, at 
der udvikles e-forvaltningstjenester, der 
sikrer inklusion og tilgængelighed.

(3) I handlingsplanen for e-forvaltning 
2011-2015 opfordrer Kommissionen til, at 
der udvikles e-forvaltningstjenester, der 
sikrer inklusion og tilgængelighed. 
Samtidig er en større indsats nødvendig 
for en effektiv gennemførelse af e-
integrationspolitikken, der sigter mod at 
reducere huller i anvendelsen af ikt og 
fremme brugen af ikt til at overvinde 
udelukkelse og forbedre de økonomiske 
resultater, beskæftigelsesmuligheder, 
livskvalitet samt social deltagelse og 
samhørighed, herunder demokratiske 
høringer.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ifølge Kommissionens meddelelse om 
en digital dagsorden for Europa bør den 
offentlige sektors websteder være 
tilgængelige, når vi når 2015.

(4) Ifølge Kommissionens meddelelse om 
en digital dagsorden for Europa, et Europa 
2020-initiativ, bør den offentlige sektors 
websteder være tilgængelige, når vi når 
2015.
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Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Det er af største betydning at øge 
synergierne mellem flagskibsinitiativerne 
såsom "En digital dagsorden for 
Europa", "Nye kvalifikationer og nye 
job", "Innovation i EU", "Unge på vej", 
"Et ressourceeffektivt Europa" og 
"Europæisk platform mod fattigdom og 
udstødelse".

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den europæiske handicapstrategi 2010-
2020 bygger på FN-konventionen og 
indeholder tiltag inden for en række højt 
prioriterede områder, herunder 
webtilgængelighed med det formål at 
"sikre tilgængelighed i forbindelse med 
varer, tjenester, herunder offentlige 
tjenester, og hjælpemidler for 
handicappede".

(7) Den europæiske handicapstrategi 2010-
2020, som sigter mod at nedbryde de 
barrierer, der forhindrer mennesker med 
handicap i at deltage i samfundet på lige 
fod med andre, bygger på FN-
konventionen og indeholder tiltag inden for 
en række højt prioriterede områder, 
herunder webtilgængelighed med det 
formål at "sikre tilgængelighed i
forbindelse med varer, tjenester, herunder 
offentlige tjenester, og hjælpemidler for 
handicappede".

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det hurtigtvoksende 
webtilgængelighedsmarked omfatter en 
række økonomiske aktører såsom udviklere 
af websteder og softwareværktøjer til 
udvikling, vedligeholdelse og test af 
websider, udviklere af brugeragenter, 
herunder browsere og tilhørende 
kompenserende teknologier, og udbydere 
af certificeringstjenester og kurser.

(9) Det hurtigtvoksende 
webtilgængelighedsmarked omfatter en 
række økonomiske aktører såsom udviklere 
af websteder og softwareværktøjer til 
udvikling, vedligeholdelse og test af 
websider, udviklere af brugeragenter, 
herunder browsere og tilhørende 
kompenserende teknologier, og udbydere 
af certificeringstjenester og kurser. I denne 
henseende er indsatsen i forbindelse med 
den store koalition for digitale jobs, som 
er en opfølgning til beskæftigelsespakken, 
der henvender sig til ikt-eksperter og 
sigter mod at reagere på de manglende 
færdigheder, herunder læse- og 
arbejderfærdigheder i ikt-sektoren, af stor 
betydning.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Overensstemmelsen med kravene om 
webtilgængelighed bør overvåges løbende 
fra den første udvikling af et offentligt 
organs websted til alle efterfølgende 
ajourføringer af webstedets indhold. Der 
bør fastlægges en harmoniseret 
fremgangsmåde for, hvordan 
medlemsstaterne på en ensartet måde 
kontrollerer webstedernes 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, hvordan de indsamler 
repræsentative eksempler, og hvor hyppigt 

(24) Overensstemmelsen med kravene om 
webtilgængelighed bør overvåges løbende 
fra den første udvikling af et offentligt 
organs websted til alle efterfølgende 
ajourføringer af webstedets indhold. Der 
bør fastlægges en harmoniseret
fremgangsmåde for, hvordan 
medlemsstaterne på en ensartet måde 
kontrollerer webstedernes 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, hvordan de indsamler 
repræsentative eksempler, og hvor hyppigt 
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de skal udføre kontrol. Medlemsstaterne 
bør hvert år aflægge rapport om resultatet 
af overvågningen og mere generelt om, 
hvilke foranstaltninger de har truffet til 
gennemførelse af direktivet.

de skal udføre kontrol. Medlemsstaterne 
bør hvert år aflægge rapport om resultatet 
af overvågningen og mere generelt om, 
hvilke foranstaltninger de har truffet til 
gennemførelse af direktivet, og denne skal 
være offentlig tilgængeligt.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Hvis der skabes et indre marked med 
ensartede vilkår, burde webudviklerne 
støde på færre hindringer, og 
myndighederne og andre, der køber 
webtilgængelighedsprodukter og –
tjenesteydelser, burde få lavere 
omkostninger.

(25) Hvis der skabes et indre marked med 
ensartede vilkår, burde webudviklerne 
støde på færre hindringer, og 
myndighederne og andre, der køber 
webtilgængelighedsprodukter og 
-tjenesteydelser, burde få lavere 
omkostninger, hvilket vil bidrage til 
økonomisk vækst og beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af de relevante 
bestemmelser i dette direktiv bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. 
Undersøgelsesproceduren bør anvendes til 
at fastlægge den fremgangsmåde, som 
medlemsstaterne bør benytte til 
overvågning af, om webstederne opfylder 
kravene. Rådgivningsproceduren bør 

(27) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af de relevante 
bestemmelser i dette direktiv bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. 
Undersøgelsesproceduren bør anvendes til 
at fastlægge den fremgangsmåde, som 
medlemsstaterne bør benytte til 
overvågning af, om webstederne opfylder 
kravene. Rådgivningsproceduren bør 
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anvendes til at fastlægge de nærmere 
bestemmelser om medlemsstaternes 
rapportering af resultatet af denne 
overvågning til Kommissionen. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

anvendes til at fastlægge de nærmere 
bestemmelser om medlemsstaternes 
rapportering af resultatet af denne 
overvågning til Kommissionen. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser. Særlig 
opmærksomhed skal rettes mod 
sammensætningen af det rådgivende 
udvalg, der er omhandlet i artikel 9, for så 
vidt angår deltagelse af personer med 
handicap.

Or. en

Ændringsforslag 11

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 for alle brugere, særligt 
brugere med funktionsnedsættelser, 
herunder personer med handicap, og ældre.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Webtilgængelighed har at gøre med de 
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principper og teknikker, der skal tages 
højde for i udviklingen af websteder, for 
at gøre deres indhold tilgængeligt for alle 
brugere, herunder brugere 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, autenticitetsbekræftelse og 
transaktioner såsom sagsbehandling og 
betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) på en ensartet måde, der sikrer, at 
brugerne kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning

a) på en ensartet måde, der sikrer, at 
brugerne, herunder brugere med handicap 
og ældre, kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som endvidere gør det muligt 
at tilpasse præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne samarbejder på EU-
plan, bistået af Kommissionen, med 
interesseparter i industrien og 
civilsamfundet om at overvåge den 
markedsmæssige og teknologiske 

4. Medlemsstaterne samarbejder på EU-
plan, bistået af Kommissionen, med 
interesseparter i industrien, 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 
om at overvåge den markedsmæssige og 
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udvikling og fremskridtene inden for 
webtilgængelighed med henblik på den 
årlige rapportering, jf. artikel 7, stk. 4, samt 
for at udveksle bedste praksis.

teknologiske udvikling og fremskridtene 
inden for webtilgængelighed med henblik 
på den årlige rapportering, jf. artikel 7, stk. 
4, samt for at udveksle bedste praksis. Der 
bør være særligt fokus på 
konkurrenceevnen hos virksomhederne i 
sektoren, navnlig for SMV'erne, så deres 
drift ikke pålægges nogen ekstra byrder.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 13 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Information til offentligheden

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 14 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) 112-alarmtjenester

Or. en


