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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.

Or. en

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, 

Poistetaan.
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lomakkeiden lataamista ja 
kaksisuuntaista vuorovaikutusta, kuten 
digitaalisten lomakkeiden käsittelyä, 
todentamista sekä tapausten käsittelyn ja 
maksujen suorittamisen kaltaisia toimia.

Or. en

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 
varmistetaan digitaalista osallisuutta 
koskevan politiikan tehokas 
täytäntöönpano, ottaen huomioon, että 
tällä politiikalla 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.

Or. en
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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 Eurooppa 2020 
-strategiaan sisältyneen aloitteen 
mukaisesti laatimassaan tiedonannossa
”Euroopan digitaalistrategia”, että julkisen 
sektorin verkkosivustojen olisi oltava 
täysin saavutettavia vuoteen 2015 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksiJohdanto-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.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 
perustuu YK:n yleissopimukseen ja sisältää 
toimia useilla ensisijaisilla alueilla, kuten 
verkkosisällön saavutettavuuden alalla, ja 

(7) Euroopan vammaisstrategia 2010–
2020, jolla pyritään poistamaan 
vammaisten tasavertaisen 
yhteiskunnallisen osallistumisen esteet,
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sen tavoitteena on varmistaa ”tavaroiden, 
palvelujen (julkiset palvelut mukaan 
luettuina) ja apuvälineiden saavutettavuus 
vammaisten kannalta”.

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”.

Or. en

Tarkistus 7

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.

Or. en
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Tarkistus 8

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. 
Kyseinen raportti olisi julkistettava.

Or. en

Tarkistus 9

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.

Or. en
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Tarkistus 10

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 
neuvoston asetusta (EU) N:o 182/2011.

(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. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 9 
artiklassa tarkoitetun neuvoa-antavan 
komitean kokoonpanoon vammaisten 
henkilöiden osallistumisen osalta.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja 

1. Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja 
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hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
sisällön saavutettavuutta kaikkien 
käyttäjien ja erityisesti 
toimintarajoitteisten, kuten vammaisten, 
henkilöiden parissa.

hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
sisällön saavutettavuutta kaikkien 
käyttäjien ja erityisesti 
toimintarajoitteisten, kuten vammaisten, 
henkilöiden sekä ikäihmisten parissa.

Or. en

Tarkistus 12

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.

Or. en

Tarkistus 13

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 

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



PA\934816FI.doc 9/10 PE510.606v01-00

FI

saavutettavissa oleva sähköinen vaihtoehto; voidaan mukauttaa, ja tarjoamalla 
saavutettavissa oleva sähköinen vaihtoehto;

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on komission tukemina 
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.

4. Jäsenvaltioiden on komission tukemina 
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.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 13 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13) Yleisölle tiedottaminen

Or. en
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 14 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14) 112 – Hätäpalvelut 

Or. en


