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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikumine digitaalühiskonna poole 
pakub kasutajatele uusi viise teabele ja 
teenustele juurdepääsemiseks. Teabe 
pakkujad ja teenuste osutajad, nagu avaliku 
sektori asutused, sõltuvad üha enam 
internetist, et toota, koguda ja pakkuda seal 
mitmesugust inimestele olulist teavet ning 
teenuseid.

(1) Liikumine digitaalühiskonna poole 
pakub kasutajatele uusi viise teabele ja 
teenustele juurdepääsemiseks. Teabe 
pakkujad ja teenuste osutajad, nagu avaliku 
sektori asutused, sõltuvad üha enam 
internetist, et toota, koguda ja pakkuda seal 
mitmesugust inimestele olulist teavet ning 
teenuseid. Seetõttu on teabe edastamise 
turvalisus ja isikuandmete kaitse 
äärmiselt olulised.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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maksed.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon kutsub oma e-valitsuse 
tegevuskavaga 2011–2015 üles võtma 
meetmeid kaasatust ja käideldavust 
tagavate e-valitsuse teenuste 
väljatöötamiseks.

(3) Komisjon kutsub oma e-valitsuse 
tegevuskavaga 2011–2015 üles võtma 
meetmeid kaasatust ja käideldavust 
tagavate e-valitsuse teenuste 
väljatöötamiseks. Samal ajal on rohkem 
vaja ära teha e-kaasamise poliitika 
tõhusaks rakendamiseks, eesmärgiga 
vähendada lünki IKT kasutamises ja 
edendada IKT kasutamist, et nii võidelda 
tõrjutuse vastu, parandada 
majandustulemusi, tööhõivevõimalusi, 
elukvaliteeti, osalemist ühiskonnaelus ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust sh 
demokraatlikke konsultatsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Oma teatises „Euroopa digitaalne 
tegevuskava” märkis komisjon, et avaliku 
sektori veebisaidid peaksid olema 2015. 
aastaks täielikult käideldavad.

(4) Oma teatises „Euroopa digitaalne 
tegevuskava” (mis on üks strateegia 
„Euroopa 2020” algatusi) märkis 
komisjon, et avaliku sektori veebisaidid 
peaksid olema 2015. aastaks täielikult 
käideldavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Äärmiselt oluline on suurendada 
sünergiaid selliste juhtalgatuste vahel, 
nagu „Euroopa digitaalne tegevuskava”, 
„Uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava”, „Innovaatiline liit”, 
„Noorte liikuvus”, „Ressursitõhus 
Euroopa” ning vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa puuetega inimeste strateegia 
2010–2020 põhineb ÜRO konventsioonil 
ja hõlmab eri prioriteetsete valdkondade, 
sealhulgas veebi käideldavusega seotud 
meetmeid, et „tagada puuetega inimestele 
juurdepääs toodetele, teenustele, sealhulgas 
avalikele teenustele ja abivahenditele”.

(7) Euroopa puuetega inimeste strateegia 
2010–2020, mille eesmärk on kõrvaldada
takistused, mis ei võimalda puuetega 
inimestel osaleda ühiskonnaelus teistega 
samadel alustel, põhineb ÜRO 
konventsioonil ja hõlmab eri prioriteetsete 
valdkondade, sealhulgas veebi 
käideldavusega seotud meetmeid, et
„tagada puuetega inimestele juurdepääs 
toodetele, teenustele, sealhulgas avalikele 
teenustele ja abivahenditele”.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kiiresti kasvav veebi käideldavuse turg 
hõlmab paljusid ettevõtjaid, nagu 
veebisaitide või veebilehtede loomiseks, 
haldamiseks ja testimiseks kasutatavate 
tarkvaravahendite arendajad, 
kasutajaagentide, nagu veebibrauserid ja 
seotud tugitehnoloogiad, väljatöötajad, 
sertifitseerimisteenuste rakendajad ning 
koolitajad.

(9) Kiiresti kasvav veebi käideldavuse turg 
hõlmab paljusid ettevõtjaid, nagu 
veebisaitide või veebilehtede loomiseks, 
haldamiseks ja testimiseks kasutatavate 
tarkvaravahendite arendajad, 
kasutajaagentide, nagu veebibrauserid ja 
seotud tugitehnoloogiad, väljatöötajad, 
sertifitseerimisteenuste rakendajad ning 
koolitajad. Seetõttu on väga olulised 
jõupingutused, mida tehakse 
digitaaltöökohtade edendamise suure 
koalitsiooni raames. Digitaaltöökohtade 
edendamise suur koalitsioon on 
tööhõivepaketi jätkumeede ning suunatud 
IKT asjatundjatele, selle eesmärk on 
lahendada kutseoskuste vajakajäämisega 
seotud probleeme, sh digitaalse 
kirjaoskuse ja tööoskustega seotud 
probleeme IKT valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Vastavust veebi käideldavuse nõuetele 
tuleks pidevalt jälgida nii avaliku sektori 
asutuse veebisaidi esialgsel 
konstrueerimisel kui ka selle sisu edasisel 
värskendamisel. Ühtlustatud 
järelevalvemetoodika hõlmab veebisaidi 
käideldavuse nõuetele vastavuse kontrolli, 
mida tehakse kõikides liikmesriikides 
ühtsetel alustel, representatiivse valimi 
kontrolli ja järelevalve korrapärasust.

(24) Vastavust veebi käideldavuse nõuetele 
tuleks pidevalt jälgida nii avaliku sektori 
asutuse veebisaidi esialgsel 
konstrueerimisel kui ka selle sisu edasisel 
värskendamisel. Ühtlustatud 
järelevalvemetoodika hõlmab veebisaidi 
käideldavuse nõuetele vastavuse kontrolli, 
mida tehakse kõikides liikmesriikides 
ühtsetel alustel, representatiivse valimi 
kontrolli ja järelevalve korrapärasust.
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Liikmesriigid peavad esitama igal aastal 
aruande järelevalve tulemuste ja üldisemalt 
käesoleva direktiivi kohaldamisel võetud 
meetmete kohta.

Liikmesriigid peavad esitama igal aastal 
aruande järelevalve tulemuste ja üldisemalt 
käesoleva direktiivi kohaldamisel võetud 
meetmete kohta, mis peab olema 
avalikkusele kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Ühtlustatud raamistikus oleks 
veebisaitide arendajatel vähem tõkkeid 
siseturul tegutsemiseks ning samas 
väheneksid valitsuste ja muude veebi 
käideldavusega seotud toodete ja teenuste 
hankeid korraldavate asutuste kulud.

(25) Ühtlustatud raamistikus oleks 
veebisaitide arendajatel vähem tõkkeid 
siseturul tegutsemiseks ning samas 
väheneksid valitsuste ja muude veebi 
käideldavusega seotud toodete ja teenuste 
hankeid korraldavate asutuste kulud, see 
toetaks majanduskasvu ja tööhõivet.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
asjaomaste sätete rakendamiseks 
ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. 
Kontrollimenetlust tuleks kasutada selleks, 
et määrata kindlaks metoodika, mida 
liikmesriigid peavad kasutama asjaomaste 
veebisaitide kõnealustele nõuetele 
vastavuse kontrollimiseks. 
Nõuandemenetlust tuleks kasutada sellise 
korra kindlaksmääramiseks, mille kohaselt 
liikmesriigid peavad teatama komisjonile 

(27) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
asjaomaste sätete rakendamiseks 
ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. 
Kontrollimenetlust tuleks kasutada selleks, 
et määrata kindlaks metoodika, mida 
liikmesriigid peavad kasutama asjaomaste 
veebisaitide kõnealustele nõuetele 
vastavuse kontrollimiseks. 
Nõuandemenetlust tuleks kasutada sellise 
korra kindlaksmääramiseks, mille kohaselt 
liikmesriigid peavad teatama komisjonile 
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kõnealuse järelevalve tulemused. 
Kõnealuseid rakendamisvolitusi tuleks 
teostada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

kõnealuse järelevalve tulemused. 
Kõnealuseid rakendamisvolitusi tuleks 
teostada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes. Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
artiklis 9 viidatud nõuandva komitee 
koosseisule seoses puuetega inimeste 
kaasamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 11

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 avaliku 
sektori asutuste veebisaitide käideldavust 
kõikide kasutajate, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas 
puuetega inimeste ning eakate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Veebi käideldavus hõlmab 
põhimõtteid ja tehnilisi lahendusi, mida 
tuleb järgida veebisaidi konstrueerimisel, 
et teha kõnealuste veebisaitide sisu 
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käideldavaks kõikidele kasutajatele, 
sealhulgas puuetega 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 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja mõistmist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral käideldava 
elektroonilise alternatiivi;

(a) järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja mõistmist, sealhulgas 
puuetega inimestele ja eakatele, samuti 
nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral käideldava elektroonilise 
alternatiivi;

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid peavad tegema komisjoni 
kaasabil liidu tasandil koostööd sektori ja 
kodanikuühiskonna sidusrühmadega, et 
vaadata artikli 7 lõikes 4 osutatud iga-
aastase aruandluse eesmärgil läbi turu- ja 
tehnoloogiaarengud ja veebi käideldavuse 
alased edusammud ning vahetada parimaid 
tavasid.

4. Liikmesriigid peavad tegema komisjoni 
kaasabil liidu tasandil koostööd sektori, 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 
sidusrühmadega, et vaadata artikli 7 lõikes 
4 osutatud iga-aastase aruandluse 
eesmärgil läbi turu- ja tehnoloogiaarengud 
ja veebi käideldavuse alased edusammud 
ning vahetada parimaid tavasid. Erilist 



PE510.606v01-00 10/10 PA\934816ET.doc

ET

tähelepanu tuleks pöörata sektori 
ettevõtjate konkurentsivõimele, eriti 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, et nende tegevusele ei 
pandaks lisakoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 13 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Avalik teave

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 14 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Hädaabiteenused 112

Or. en


