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PA_Legam

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η τάση προς μια ψηφιακή κοινωνία 
παρέχει στους χρήστες νέους τρόπους 
πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες. 
Οι πάροχοι πληροφοριών και υπηρεσιών, 
όπως οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, 
στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στο 
διαδίκτυο για την παραγωγή, συλλογή και 
παροχή ευρέος φάσματος 
επιγραμμικών/διαδικτυακών πληροφοριών 
και υπηρεσιών, οι οποίες είναι απαραίτητες 
στο κοινό.

(1) Η τάση προς μια ψηφιακή κοινωνία 
παρέχει στους χρήστες νέους τρόπους 
πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες. 
Οι πάροχοι πληροφοριών και υπηρεσιών, 
όπως οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, 
στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στο 
διαδίκτυο για την παραγωγή, συλλογή και 
παροχή ευρέος φάσματος 
επιγραμμικών/διαδικτυακών πληροφοριών 
και υπηρεσιών, οι οποίες είναι απαραίτητες 
στο κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 
ιδιαίτερη σημασία η ασφαλής διαβίβαση 
των πληροφοριών και η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ιστο-προσβασιμότητα αναφέρεται 
σε αρχές και τεχνικές που πρέπει να 
τηρούνται κατά την κατασκευή 
ιστοτόπων, έτσι ώστε το περιεχόμενό 
τους να καθίσταται προσβάσιμο σε όλους 
τους χρήστες, ιδίως σε άτομα με 
λειτουργικούς περιορισμούς, 

διαγράφεται
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συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία. Το περιεχόμενο των ιστοτόπων 
περιλαμβάνει κειμενικές καθώς και μη
κειμενικές πληροφορίες, καθώς επίσης 
και τηλεφόρτωση εντύπων και 
αμφίδρομη λειτουργία, π.χ. επεξεργασία 
ψηφιακών εντύπων, έλεγχο ταυτότητας, 
και συναλλαγές, όπως διεκπεραίωση 
υποθέσεων και πληρωμές.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για 
την ηλε-διακυβέρνηση, 2011-2015 ζητεί 
την ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη 
υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης που να 
εξασφαλίζουν κοινωνική ένταξη και 
προσβασιμότητα.

(3) Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για 
την ηλε-διακυβέρνηση, 2011-2015 ζητεί 
την ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη 
υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης που να 
εξασφαλίζουν κοινωνική ένταξη και 
προσβασιμότητα. Συγχρόνως, απαιτείται 
να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με την 
ηλ-ένταξη, η οποία στοχεύει στη μείωση 
των ελλείψεων στην χρήση των ΤΠΕ, 
καθώς και στην προώθηση της χρήσης 
των ΤΠΕ για την εξάλειψη του 
αποκλεισμού και τη βελτίωση των 
οικονομικών επιδόσεων, των 
δυνατοτήτων απασχόλησης, της 
ποιότητας ζωής, της κοινωνικής 
συμμετοχής και συνοχής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δημοκρατικών διαβουλεύσεων.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στην ανακοίνωσή της «Ψηφιακό 
Θεματολόγιο για την Ευρώπη» η Επιτροπή
ανέφερε ότι οι ιστότοποι του δημόσιου 
τομέα αναμένεται να είναι πλήρως 
προσβάσιμοι το αργότερο το 2015.

(4) Στην ανακοίνωσή της «Ψηφιακό 
Θεματολόγιο για την Ευρώπη», που είναι 
μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή 
ανέφερε ότι οι ιστότοποι του δημόσιου 
τομέα αναμένεται να είναι πλήρως 
προσβάσιμοι το αργότερο το 2015.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
αυξηθούν οι συνέργιες ανάμεσα σε 
εμβληματικές πρωτοβουλίες όπως το 
«ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», 
οι «νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», 
η «Ένωση της καινοτομίας», η «νεολαία 
σε κίνηση» και η «ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
για την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού».

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
αναπηρία, 2010-2020, βασίζεται στη 

(7) Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
αναπηρία, 2010-2020, η οποία στοχεύει 
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σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και 
περιλαμβάνει δράσεις σε διάφορα πεδία 
προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της ιστο-προσβασιμότητας, με στόχο «να 
εξασφαλιστεί δυνατότητα πρόσβασης σε 
αγαθά και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών και των υποβοηθητικών 
συσκευών για άτομα με αναπηρία».

στην εξάλειψη των εμποδίων που 
δυσχεραίνουν την ισότιμη συμμετοχή των 
ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, 
βασίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών και περιλαμβάνει δράσεις σε 
διάφορα πεδία προτεραιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της ιστο-
προσβασιμότητας, με στόχο «να 
εξασφαλιστεί δυνατότητα πρόσβασης σε 
αγαθά και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών και των υποβοηθητικών 
συσκευών για άτομα με αναπηρία».

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ιστο-
προσβασιμότητας περιλαμβάνει σειρά 
οικονομικών φορέων εκμετάλλευσης, όπως 
είναι οι σχεδιαστές ιστοτόπων ή εργαλείων 
λογισμικού για τη δημιουργία, τη 
διαχείριση και τον έλεγχο ιστοσελίδων, οι 
σχεδιαστές πρακτόρων χρηστών, όπως οι 
διαφυλλιστές ιστού και συναφείς 
υποστηρικτικές τεχνολογίες, οι εφαρμογείς 
υπηρεσιών πιστοποίησης και οι πάροχοι 
κατάρτισης.

(9) Η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ιστο-
προσβασιμότητας περιλαμβάνει σειρά 
οικονομικών φορέων εκμετάλλευσης, όπως 
είναι οι σχεδιαστές ιστοτόπων ή εργαλείων 
λογισμικού για τη δημιουργία, τη 
διαχείριση και τον έλεγχο ιστοσελίδων, οι 
σχεδιαστές πρακτόρων χρηστών, όπως οι 
διαφυλλιστές ιστού και συναφείς 
υποστηρικτικές τεχνολογίες, οι εφαρμογείς 
υπηρεσιών πιστοποίησης και οι πάροχοι 
κατάρτισης. Εν προκειμένω, έχουν 
ιδιαίτερη σημασία οι προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο του 
μεγάλου συνασπισμού για τις ψηφιακές 
θέσεις απασχόλησης, ο οποίος αποτελεί 
τη συνέχεια που δόθηκε στη δέσμη 
μέτρων για την απασχόληση, απευθύνεται 
σε ειδικούς στην ΤΠΕ και στοχεύει στην 
αντιμετώπιση ελλείψεων όσον αφορά τις 
δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων του 
αλφαβητισμού και των εργασιακών 
δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης, 
από την αρχική κατασκευή του ιστότοπου 
του οργανισμού του δημόσιου τομέα έως 
όλες τις μετέπειτα επικαιροποιήσεις του 
περιεχομένου του. Με μιαν εναρμονισμένη 
μεθοδολογία παρακολούθησης θα υπάρξει 
τρόπος να εξακριβωθεί, σε ενιαία βάση σε 
όλα τα κράτη μέλη, ο βαθμός 
συμμόρφωσης του ιστότοπου με τις 
απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας, τη 
συλλογή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων 
και την περιοδικότητα της 
παρακολούθησης. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και, γενικότερα, τον 
κατάλογο των δράσεων που 
αναλαμβάνονται σε εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

(24) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης, 
από την αρχική κατασκευή του ιστότοπου 
του οργανισμού του δημόσιου τομέα έως 
όλες τις μετέπειτα επικαιροποιήσεις του 
περιεχομένου του. Με μιαν εναρμονισμένη 
μεθοδολογία παρακολούθησης θα υπάρξει 
τρόπος να εξακριβωθεί, σε ενιαία βάση σε 
όλα τα κράτη μέλη, ο βαθμός 
συμμόρφωσης του ιστότοπου με τις 
απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας, τη 
συλλογή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων 
και την περιοδικότητα της 
παρακολούθησης. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και, γενικότερα, τον 
κατάλογο των δράσεων που 
αναλαμβάνονται σε εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, ο οποίος θα είναι 
προσβάσιμος στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Σε ένα εναρμονισμένο πλαίσιο, οι 
αναπτυξιακοί φορείς του Ιστού αναμένεται 
να αντιμετωπίσουν λιγότερα εμπόδια στη 
λειτουργία τους εντός της εσωτερικής 

(25) Σε ένα εναρμονισμένο πλαίσιο, οι 
αναπτυξιακοί φορείς του Ιστού αναμένεται 
να αντιμετωπίσουν λιγότερα εμπόδια στη 
λειτουργία τους εντός της εσωτερικής 
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αγοράς, ενώ αναμένεται να μειωθεί το 
κόστος για τις κυβερνήσεις και άλλους που 
προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες 
ιστο-προσβασιμότητας.

αγοράς, ενώ αναμένεται να μειωθεί το 
κόστος για τις κυβερνήσεις και άλλους που 
προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες 
ιστο-προσβασιμότητας, κάτι που θα 
οδηγήσει στην οικονομική μεγέθυνση και 
την απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
εξουσίες στην Επιτροπή. Για τον 
καθορισμό της μεθοδολογίας την οποία 
πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη 
για την παρακολούθηση των σχετικών 
ιστότοπων με τις σχετικές απαιτήσεις 
πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία 
εξέτασης. Η συμβουλευτική διαδικασία 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό των όρων σύμφωνα με τους 
οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με το αποτέλεσμα αυτής της 
παρακολούθησης. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(27) Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
εξουσίες στην Επιτροπή. Για τον 
καθορισμό της μεθοδολογίας την οποία 
πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη 
για την παρακολούθηση των σχετικών 
ιστότοπων με τις σχετικές απαιτήσεις 
πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία 
εξέτασης. Η συμβουλευτική διαδικασία 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό των όρων σύμφωνα με τους 
οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με το αποτέλεσμα αυτής της 
παρακολούθησης. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Θα 
πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στη σύσταση της συμβουλευτικής 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 9 
όσον αφορά τη συμμετοχή των ατόμων 
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με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
προσβασιμότητα στο περιεχόμενο 
ιστοτόπων των οργανισμών του δημόσιου 
τομέα για όλους τους χρήστες, ιδίως για 
άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία.

1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
προσβασιμότητα στο περιεχόμενο 
ιστοτόπων των οργανισμών του δημόσιου 
τομέα για όλους τους χρήστες, ιδίως για 
άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία και των ηλικιωμένων..

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η ιστο-προσβασιμότητα αναφέρεται 
σε αρχές και τεχνικές που πρέπει να 
τηρούνται κατά την κατασκευή 
ιστοτόπων, έτσι ώστε το περιεχόμενό 
τους να καθίσταται προσβάσιμο σε όλους 
τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία και των 
ηλικιωμένων. Το περιεχόμενο των 
ιστοτόπων περιλαμβάνει κειμενικές 
καθώς και μη κειμενικές πληροφορίες, 
καθώς επίσης και τηλεφόρτωση εντύπων 
και αμφίδρομη λειτουργία, π.χ. 
επεξεργασία ψηφιακών εντύπων, έλεγχο 
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ταυτότητας, και συναλλαγές, όπως 
διεκπεραίωση υποθέσεων και πληρωμές.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για 
την αντίληψη, το χειρισμό και την 
κατανόηση των χρηστών,
συμπεριλαμβανομένης της 
προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του 
περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, 
εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια 
προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική 
λύση·

(α) κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για 
την αντίληψη, το χειρισμό και την 
κατανόηση των χρηστών,
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία και των ηλικιωμένων, καθώς 
και της προσαρμοστικότητας της 
παρουσίασης του περιεχομένου και της 
αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, 
παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική 
εναλλακτική λύση·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, με τη διευκόλυνση της 
Επιτροπής, συνεργάζονται σε επίπεδο 
Ένωσης με τους ενδιαφερόμενους από τον 
κλάδο και την κοινωνία των πολιτών, 
προκειμένου να εξετάσουν, για τους 
σκοπούς της ετήσιας έκθεσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και την αγορά 
και την πρόοδο στην ιστο-
προσβασιμότητα, καθώς και για να 
ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές.

4. Τα κράτη μέλη, με τη διευκόλυνση της 
Επιτροπής, συνεργάζονται σε επίπεδο 
Ένωσης με τους ενδιαφερόμενους από τον 
κλάδο, τους κοινωνικούς εταίρους και την 
κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να 
εξετάσουν, για τους σκοπούς της ετήσιας 
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 4, τις εξελίξεις στην 
τεχνολογία και την αγορά και την πρόοδο 
στην ιστο-προσβασιμότητα, καθώς και για 
να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές. Θα 
πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
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όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των 
εταιριών του τομέα, ιδίως των ΜΜΕ, 
έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω 
η λειτουργία τους.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – παράγραφος 13 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ενημέρωση του κοινού

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – παράγραφος 14 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) 112 Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Or. en


