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MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális társadalom irányába történő 
elmozdulás a tájékoztatáshoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés új 
módjait biztosítja a felhasználók számára. 
A tájékoztatást és a szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók, például a közszektorbeli 
szervezetek egyre növekvő mértékben 
támaszkodnak az internetre a lakosság 
számára nélkülözhetetlen információk és 
szolgáltatások széles körének internetes 
előállításához, gyűjtéséhez és 
rendelkezésre bocsátásához.

(1) A digitális társadalom irányába történő 
elmozdulás a tájékoztatáshoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés új 
módjait biztosítja a felhasználók számára. 
A tájékoztatást és a szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók, például a közszektorbeli 
szervezetek egyre növekvő mértékben 
támaszkodnak az internetre a lakosság
számára nélkülözhetetlen információk és 
szolgáltatások széles körének internetes 
előállításához, gyűjtéséhez és 
rendelkezésre bocsátásához. Ezzel 
kapcsolatban az információtovábbítás 
biztonsága és a személyes adatok védelme 
igen fontos.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A web-akadálymentesítés a webhelyek 
készítésekor betartandó olyan elvekre és 
módszerekre vonatkozik, amelyek célja, 
hogy az ilyen webhelyek tartalmát 
valamennyi felhasználó, különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára hozzáférhetővé tegyék. A 

törölve
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webhelyek tartalma magában foglalja a 
szöveges és nem szöveges információkat, 
valamint az űrlapok letöltését és a 
kétirányú interakciót, például a digitális 
űrlapok feldolgozását, a hitelesítést és az 
olyan tranzakciókat, mint az ügykezelés és 
a fizetések.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2011–2015. időszakra szóló európai 
elektronikus kormányzati cselekvési terv 
olyan elektronikus kormányzati 
szolgáltatások kifejlesztésére irányuló 
intézkedésekre szólít fel, amelyek 
biztosítják a társadalmi inklúziót és a 
hozzáférést.

(3) A 2011–2015. időszakra szóló európai 
elektronikus kormányzati cselekvési terv 
olyan elektronikus kormányzati 
szolgáltatások kifejlesztésére irányuló 
intézkedésekre szólít fel, amelyek 
biztosítják a társadalmi inklúziót és a 
hozzáférést. Ezzel egyidejűleg további 
erőfeszítésekre van szükség a digitális 
társadalmi befogadás hatékony 
végrehajtásához, amelynek célja, hogy 
csökkentse az ikt használatának 
hiányosságait és támogassa az ikt 
használatát a kirekesztés leküzdése, 
valamint a gazdasági teljesítmény, a 
foglalkoztatási lehetőségek, az 
életminőség, a társadalmi részvétel és a 
kohézió – többek között a demokratikus 
konzultáció – fokozása érdekében.

Or. en
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „Az európai digitális menetrend” című 
közleményében a Bizottság bejelentette, 
hogy a közszektorbeli szervezetek 
weboldalainak teljes mértékben 
elérhetőnek kell lenniük 2015-ig.

(4) Az Európa 2020 egyik 
kezdeményezéséről szóló, „Az európai 
digitális menetrend” című közleményében 
a Bizottság bejelentette, hogy a 
közszektorbeli szervezetek weboldalainak 
teljes mértékben elérhetőnek kell lenniük 
2015-ig.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Nagyon fontos növelni az olyan 
kiemelt kezdeményezések közötti 
szinergiákat, amilyen például az „Európai 
digitális menetrend”, az „Új készségek és 
munkahelyek”, az „Innovatív Unió”, 
„Mozgásban az ifjúság”, az „Erőforrás-
hatékony Európa” és a „Szegénység és 
társadalmi kirekesztés elleni európai 
platform”.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai fogyatékosságügyi stratégia 
2010–2020 az ENSZ-egyezményre épül és 

(7) A fogyatékossággal élő személyek 
egyenlő alapokon való társadalmi 
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számos kiemelt területre, többek között a 
web-akadálymentesítésre vonatkozó 
intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja „a 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása a fogyatékos 
személyek számára, beleértve a 
közszolgáltatásokat és a segítő 
eszközöket.”

részvételét akadályozó korlátok 
megszüntetésére irányuló Európai 
fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020 az 
ENSZ-egyezményre épül és számos 
kiemelt területre, többek között a web-
akadálymentesítésre vonatkozó 
intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja „a 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása a fogyatékos 
személyek számára, beleértve a 
közszolgáltatásokat és a segítő 
eszközöket.”

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A web-akadálymentesítés gyorsan 
növekvő piaca a gazdasági szereplők széles 
körét foglalja magában, például a 
webhelyek készítéséhez, kezeléséhez és 
ellenőrzéséhez szükséges webhelyek és 
szoftvereszközök fejlesztőit; a közvetítő 
eszközök, például az internetböngészők és 
a hozzájuk kapcsolódó támogató 
technológiák fejlesztőit;

(9) A web-akadálymentesítés gyorsan 
növekvő piaca a gazdasági szereplők széles 
körét foglalja magában, például a 
webhelyek készítéséhez, kezeléséhez és 
ellenőrzéséhez szükséges webhelyek és 
szoftvereszközök fejlesztőit; a közvetítő 
eszközök, például az internetböngészők és 
a hozzájuk kapcsolódó támogató 
technológiák fejlesztőit; E tekintetben 
nagyon fontosak a digitális 
munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíció 
keretében tett erőfeszítések, amely koalíció 
a foglalkoztatási csomag folytatásaként az 
ikt-szakemberekre irányul abból a célból, 
hogy pótolja az ikt-ágazatban a 
készséghiányokat, többek között a digitális 
jártasság és a munkahelyi képességek 
terén.

Or. en
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak évente jelentést kell 
készíteniük a nyomon követések 
eredményéről, valamint nagyobb 
általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről.

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak évente jelentést kell 
készíteniük és nyilvánosságra hozniuk a 
nyomon követések eredményéről, valamint 
nagyobb általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A harmonizált rendszer keretében 
csökkenhet a webfejlesztői ágazat belső 
piaci működését gátló akadályok száma, 
miközben a web-akadálymentesítéssel 
kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat 
beszerző kormányok és más szereplők 
költségei mérséklődhetnek.

(25) A harmonizált rendszer keretében 
csökkenhet a webfejlesztői ágazat belső 
piaci működését gátló akadályok száma, 
miközben a web-akadálymentesítéssel 
kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat 
beszerző kormányok és más szereplők 
költségei mérséklődhetnek, hozzájárulva a 
gazdasági növekedéshez és a 
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foglalkoztatáshoz.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ezen irányelv vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtása egységes feltételek között 
történjen, a Bizottságra végrehajtási 
hatáskört kell ruházni. A vizsgálóbizottsági 
eljárást indokolt alkalmazni annak a 
módszertannak a meghatározására, 
amelynek használatával a tagállamoknak 
nyomon kell követniük az érintett 
webhelyek e követelményeknek való 
megfelelését. A tanácsadó bizottsági 
eljárással kell meghatározni, hogy a 
nyomon követés eredményéről a 
tagállamok milyen módon tegyenek 
jelentést a Bizottságnak. Ezeket a 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(27) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ezen irányelv vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtása egységes feltételek között 
történjen, a Bizottságra végrehajtási 
hatáskört kell ruházni. A vizsgálóbizottsági 
eljárást indokolt alkalmazni annak a 
módszertannak a meghatározására, 
amelynek használatával a tagállamoknak 
nyomon kell követniük az érintett 
webhelyek e követelményeknek való 
megfelelését. A tanácsadó bizottsági 
eljárással kell meghatározni, hogy a 
nyomon követés eredményéről a 
tagállamok milyen módon tegyenek 
jelentést a Bizottságnak. Ezeket a 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. A 
fogyatékossággal élő személyek 
részvételére tekintettel külön figyelmet 
kell szentelni a 9. cikkben említett 
tanácsadó bizottság összetételének.

Or. en
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv célja a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek tartalmához 
való, mindenki számára – különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára – elérhető akadálymentes 
hozzáféréssel kapcsolatos tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítése.

(1) Ezen irányelv célja a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek tartalmához 
való, mindenki számára – különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek és 
az időskorúak számára – elérhető 
akadálymentes hozzáféréssel kapcsolatos 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítése.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A web-akadálymentesítés a 
webhelyek készítése közben betartandó 
olyan elvekre és módszerekre vonatkozik, 
amelyek célja, hogy az ilyen webhelyek 
tartalmát valamennyi felhasználó, köztük 
a fogyatékossággal élő személyek és az 
időskorúak számára hozzáférhetővé 
tegyék. A webhelyek tartalma magában 
foglalja a szöveges és nem szöveges 
információkat, valamint az űrlapok 
letöltését és a kétirányú interakciót, 
például a digitális űrlapok feldolgozását, a 
hitelesítést és az olyan tranzakciókat, mint 
az ügykezelés és a fizetések.

Or. en
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) következetes és a felhasználói érzékelés, 
kezelés és megértés szempontjából 
megfelelő módon, a különböző igényekhez
alkalmazkodó tartalommegjelenítéssel és 
interaktív funkciókkal, szükség esetén 
akadálymentes elektronikus alternatívát 
biztosítva;

a) következetes és a felhasználói érzékelés, 
kezelés és megértés szempontjából 
megfelelő módon, a különböző igényekhez
– többek között a fogyatékossággal élő 
személyek és az időskorúak igényeihez –
alkalmazkodó tartalommegjelenítéssel és 
interaktív funkciókkal, szükség esetén 
akadálymentes elektronikus alternatívát 
biztosítva;

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság támogatásával a 
tagállamok uniós szinten együttműködnek 
az iparág és a civil társadalom 
érdekeltjeivel annak érdekében, hogy a 7. 
cikk (4) bekezdésében említett éves 
jelentéstétel céljából felülvizsgálják a web-
akadálymentesítéssel kapcsolatos piaci és 
technológiai fejlődést, illetve haladást, 
valamint végrehajtsák a bevált gyakorlati 
megoldások cseréjét.

(4) A Bizottság támogatásával a 
tagállamok uniós szinten együttműködnek 
az iparág, a szociális partnerek és a civil 
társadalom érdekeltjeivel annak érdekében, 
hogy a 7. cikk (4) bekezdésében említett
éves jelentéstétel céljából felülvizsgálják a 
web-akadálymentesítéssel kapcsolatos 
piaci és technológiai fejlődést, illetve 
haladást, valamint végrehajtsák a bevált 
gyakorlati megoldások cseréjét. Külön 
figyelmet kell szentelni az ágazat 
vállalatai, különösen a kkv-k 
versenyképességének abból a célból, hogy 
működésükre ne háruljanak semmilyen 
további terhek.

Or. en
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 13 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A lakosság tájékoztatása

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 14 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) 112-es segélyhívó szolgáltatások

Or. en


