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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) skaitmeninės visuomenės kūrimas 
naudotojams suteikia naujų galimybių 
naudotis informacija ir paslaugomis. 
Informacijos ir paslaugų teikėjai, tokie kaip 
viešojo sektoriaus institucijos, vis aktyviau 
naudodamiesi internetu kuria, kaupia ir 
teikia įvairią visuomenei būtiną 
informaciją ir paslaugas internetu;

(1) skaitmeninės visuomenės kūrimas 
naudotojams suteikia naujų galimybių 
naudotis informacija ir paslaugomis. 
Informacijos ir paslaugų teikėjai, tokie kaip 
viešojo sektoriaus institucijos, vis aktyviau 
naudodamiesi internetu kuria, kaupia ir 
teikia įvairią visuomenei būtiną 
informaciją ir paslaugas internetu; 
atsižvelgiant į tai itin svarbus informacijos 
perdavimo saugumas ir asmens duomenų 
apsauga;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) žiniatinklio prieinamumas siejamas su 
principais ir metodais, kuriais būtina 
vadovautis kuriant interneto svetaines, 
kad tokių interneto svetainių turinys taptų 
prieinamas visiems naudotojams, visų 
pirma funkcinių sutrikimų turintiems 
asmenims, įskaitant neįgaliuosius. 
Interneto svetainių turinį sudaro tekstinė 
ir netekstinė informacija, taip pat formų 
parsisiuntimo ir dvišalio interaktyvumo 
funkcijos, pvz., skaitmeninių formų 

Išbraukta.
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apdorojimas, tapatumo nustatymas ir 
tokios operacijos kaip bylų tvarkymas ir 
mokėjimai;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos 2011–2015 m. E. valdžios 
veiksmų plane raginama imtis veiksmų 
plėtoti e. valdžios paslaugas, kuriomis būtų 
užtikrinta įtrauktis ir prieinamumas;

(3) Komisijos 2011–2015 m. E. valdžios 
veiksmų plane raginama imtis veiksmų 
plėtoti e. valdžios paslaugas, kuriomis būtų 
užtikrinta įtrauktis ir prieinamumas. Tuo 
pačiu metu reikia labiau stengtis 
veiksmingai įgyvendinti e. įtraukties 
politiką, kuria siekiama sumažinti IRT 
naudojimo spragas ir skatinti IRT 
naudojimą siekiant įveikti atskirtį, taip pat 
pagerinti ekonominės veiklos rezultatus, 
galimybes įsidarbinti, gyvenimo kokybę, 
dalyvavimą visuomenės gyvenime ir 
sanglaudą, įskaitant demokratines 
konsultacijas;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komunikate „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ Komisija paskelbė, kad 
viešojo sektoriaus interneto svetainės 
turėtų tapti visiškai prieinamos nuo 
2015 m.;

(4) Komunikate „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“, strategijos „Europa 2020“ 
iniciatyvoje, Komisija paskelbė, kad 
viešojo sektoriaus interneto svetainės 
turėtų tapti visiškai prieinamos nuo 
2015 m.;
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Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) labai svarbu didinti pavyzdinių 
iniciatyvų, pvz., „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“, „Naujų įgūdžių ir darbo 
vietų kūrimo darbotvarkė“, „Inovacijų 
sąjunga“, „Judus jaunimas“, „Tausiai 
išteklius naudojanti Europa“ ir „Europos 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 
planas“, sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2010–2020 m. Europos strategija dėl 
negalios grindžiama JT konvencija ir joje 
numatyta imtis veiksmų keliose 
prioritetinėse srityse, įskaitant žiniatinklio 
prieinamumą, siekiant „užtikrinti prekių, 
paslaugų, įskaitant viešąsias paslaugas, ir 
pagalbinių įtaisų prieinamumą 
neįgaliesiems“;

(7) 2010–2020 m. Europos strategija dėl 
negalios, kuria siekiama pašalinti kliūtis, 
kurios neįgaliesiems trukdo lygiomis 
teisėmis dalyvauti visuomenės gyvenime,
grindžiama JT konvencija ir joje numatyta 
imtis veiksmų keliose prioritetinėse srityse, 
įskaitant žiniatinklio prieinamumą, siekiant 
„užtikrinti prekių, paslaugų, įskaitant 
viešąsias paslaugas, ir pagalbinių įtaisų 
prieinamumą neįgaliesiems“;

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) sparčiai augančią žiniatinklio 
prieinamumo rinką sudaro įvairūs ūkio 
subjektai, įskaitant tuos, kurie kuria 
interneto svetaines arba programinės 
įrangos priemones, skirtas tinklalapiams 
kurti, administruoti ir bandyti, taip pat 
kuria naudotojo programinę įrangą, tokią 
kaip žiniatinklio naršyklės, ir susijusias 
pagalbines technologijas, diegia 
sertifikavimo paslaugas ir moko teikėjus;

(9) sparčiai augančią žiniatinklio 
prieinamumo rinką sudaro įvairūs ūkio 
subjektai, įskaitant tuos, kurie kuria 
interneto svetaines arba programinės 
įrangos priemones, skirtas tinklalapiams 
kurti, administruoti ir bandyti, taip pat 
kuria naudotojo programinę įrangą, tokią 
kaip žiniatinklio naršyklės, ir susijusias 
pagalbines technologijas, diegia 
sertifikavimo paslaugas ir moko teikėjus.
Atsižvelgiant į tai labai svarbios 
Didžiosios koalicijos kuriant skaitmenines 
darbo vietas, kuri yra su užimtumo srities 
dokumentų rinkiniu susijusi tolesnė 
priemonė, pastangos. Šia priemone 
kreipiamasi į IRT specialistus ir siekiama 
išspręsti įgūdžių trūkumo IRT sektoriuje, 
įskaitant raštingumą ir darbo įgūdžius, 
problemą; 

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atitiktis žiniatinklio prieinamumo 
reikalavimams turėtų būti nuolat stebima 
pradinio viešojo sektoriaus institucijų 
interneto svetainių kūrimo ir vėlesnio 
turinio atnaujinimo etapais. Taikant darnią 
stebėsenos metodiką visos valstybės narės 
turėtų vienodai tikrinti, kaip interneto 
svetainė atitinka žiniatinklio prieinamumo 
reikalavimus, būtų renkami 
reprezentatyvūs pavyzdžiai ir užtikrinama 

(24) atitiktis žiniatinklio prieinamumo 
reikalavimams turėtų būti nuolat stebima 
pradinio viešojo sektoriaus institucijų 
interneto svetainių kūrimo ir vėlesnio 
turinio atnaujinimo etapais. Taikant darnią 
stebėsenos metodiką visos valstybės narės 
turėtų vienodai tikrinti, kaip interneto 
svetainė atitinka žiniatinklio prieinamumo 
reikalavimus, būtų renkami 
reprezentatyvūs pavyzdžiai ir užtikrinama 
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periodiška stebėsena. Valstybės narės 
turėtų kasmet pranešti apie stebėsenos 
rezultatus ir apskritai apie veiksmus, kurių 
imtasi taikant šią direktyvą;

periodiška stebėsena. Valstybės narės 
turėtų kasmet pranešti apie stebėsenos 
rezultatus ir apskritai apie veiksmus, kurių 
imtasi taikant šią direktyvą; ši informacija 
turi būti prieinama visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) nustačius darnią sistemą interneto 
svetainių kūrėjų sektoriui susidarytų 
mažiau kliūčių veikti vidaus rinkoje, o 
žiniatinklio prieinamumo produktus ir 
paslaugas perkančių valdžios institucijų ir 
kitų subjektų išlaidos sumažėtų;

(25) nustačius darnią sistemą interneto 
svetainių kūrėjų sektoriui susidarytų 
mažiau kliūčių veikti vidaus rinkoje, o 
žiniatinklio prieinamumo produktus ir 
paslaugas perkančių valdžios institucijų ir 
kitų subjektų išlaidos sumažėtų; taip būtų 
prisidedama prie ekonomikos augimo ir 
užimtumo;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos atitinkamų nuostatų 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
naudojama apibrėžti metodikai, kurią 
valstybės narės turėtų naudoti atitinkamų 
interneto svetainių atitikčiai reikalavimams 
stebėti. Siekiant nustatyti, kaip valstybės 
narės turėtų informuoti Komisiją apie 
tokios stebėsenos rezultatus, turėtų būti 

(27) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos atitinkamų nuostatų 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
naudojama apibrėžti metodikai, kurią 
valstybės narės turėtų naudoti atitinkamų 
interneto svetainių atitikčiai reikalavimams 
stebėti. Siekiant nustatyti, kaip valstybės 
narės turėtų informuoti Komisiją apie 
tokios stebėsenos rezultatus, turėtų būti 
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taikoma patariamoji procedūra. Tokiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

taikoma patariamoji procedūra. Tokiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas 9 straipsnyje nurodyto 
patariamojo komiteto sudėčiai 
atsižvelgiant į neįgaliųjų dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva siekiama suderinti valstybių 
narių įstatymus ir kitus teisės aktus, 
susijusius su viešojo sektoriaus institucijų 
interneto svetainių prieinamumu visiems 
naudotojams, visų pirma funkcinių 
sutrikimų turintiems žmonėms, įskaitant 
neįgaliuosius.

1. Direktyva siekiama suderinti valstybių 
narių įstatymus ir kitus teisės aktus, 
susijusius su viešojo sektoriaus institucijų 
interneto svetainių prieinamumu visiems 
naudotojams, visų pirma funkcinių 
sutrikimų turintiems žmonėms, įskaitant 
neįgaliuosius, taip pat pagyvenusiems 
žmonėms.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Žiniatinklio prieinamumas siejamas 
su principais ir metodais, kuriais reikia 
vadovautis kuriant interneto svetaines, 
kad tokių interneto svetainių turinys taptų 
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prieinamas visiems naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, taip pat 
pagyvenusiems žmonėms. Interneto 
svetainių turinį sudaro tekstinė ir 
netekstinė informacija, taip pat formų 
parsisiuntimo ir dvišalio interaktyvumo 
funkcijos, pvz., skaitmeninių formų 
apdorojimas, tapatumo nustatymas ir 
tokios operacijos kaip bylų tvarkymas ir 
mokėjimai.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuosekliai ir tinkamai, kad naudotojai 
galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti 
(įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą 
turinį ir interaktyvumą), kai reikia, 
užtikrinant prieinamą elektroninį pakaitalą;

(a) nuosekliai ir tinkamai, kad naudotojai, 
įskaitant neįgaliuosius ir pagyvenusius 
žmones, galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 
pateikiamą turinį ir interaktyvumą), kai 
reikia, užtikrinant prieinamą elektroninį 
pakaitalą;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijos padedamos valstybės narės 
bendradarbiauja Sąjungos lygmeniu su 
sektoriaus ir pilietinės visuomenės 
suinteresuotosiomis šalimis, siekdamos 7 
straipsnio 4 dalyje nurodyto kasmečio 
ataskaitų rengimo tikslais įvertinti rinkos ir 
technologijų naujienas ir pažangą 

4. Komisijos padedamos valstybės narės 
bendradarbiauja Sąjungos lygmeniu su 
sektoriaus ir pilietinės visuomenės 
suinteresuotosiomis šalimis ir socialiniais 
partneriais, siekdamos 7 straipsnio 4 
dalyje nurodyto kasmečio ataskaitų 
rengimo tikslais įvertinti rinkos ir 
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žiniatinklio prieinamumo srityje, taip pat 
keistis geriausia patirtimi.

technologijų naujienas ir pažangą 
žiniatinklio prieinamumo srityje, taip pat 
keistis geriausia patirtimi. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas sektoriaus 
įmonių, ypač MVĮ, konkurencingumui, 
kad jų veikimui nebūtų sudaroma 
papildomų kliūčių.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 13 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Visuomenės informavimas

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 14 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Pagalbos tarnybos 112

Or. en


