
PA\934816LV.doc PE510.606v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2012/0340(COD)

27.5.2013

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā 
sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

Atzinumu sagatavoja: Tamás Deutsch



PE510.606v01-00 2/10 PA\934816LV.doc

LV

PA_Legam



PA\934816LV.doc 3/10 PE510.606v01-00

LV

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Virzība uz digitālo sabiedrību sniedz 
lietotājiem jaunas iespējas piekļūt 
informācijai un pakalpojumiem. 
Informācijas un pakalpojumu sniedzēji, 
piemēram, publiskā sektora struktūras, 
arvien vairāk izmanto internetu, lai 
sagatavotu, ievāktu un sniegtu 
daudzveidīgu sabiedrībai svarīgu 
informāciju un pakalpojumus tiešsaistē.

(1) Virzība uz digitālo sabiedrību sniedz 
lietotājiem jaunas iespējas piekļūt 
informācijai un pakalpojumiem. 
Informācijas un pakalpojumu sniedzēji, 
piemēram, publiskā sektora struktūras, 
arvien vairāk izmanto internetu, lai 
sagatavotu, ievāktu un sniegtu 
daudzveidīgu sabiedrībai svarīgu 
informāciju un pakalpojumus tiešsaistē. 
Šajā sakarā ļoti svarīga ir informācijas 
nosūtīšanas drošība un personas datu 
aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tīmekļa pieejamība attiecas uz 
principiem un metodēm, kas jāievēro, 
veidojot tīmekļa vietnes, lai šo tīmekļa 
vietņu saturu padarītu pieejamu visiem 
lietotājiem, jo īpaši cilvēkiem ar 
funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp 
personām ar invaliditāti. Tīmekļa vietņu 
saturs ietver tekstuālu un netekstuālu 
informāciju, kā arī veidlapu lejupielādi 
un divpusēju saziņu, piemēram, digitālo 

svītrots
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veidlapu apstrādi, autentifikāciju un 
darījumu veikšanu, piemēram, lietu 
izskatīšanu un maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas e-pārvaldes rīcības plāns 
2011.–2015. gadam aicina rīkoties, lai 
izstrādātu e-pārvaldes pakalpojumus, kas 
nodrošina sociālo iekļautību un pieejamību.

(3) Komisijas e-pārvaldes rīcības plāns 
2011.–2015. gadam aicina rīkoties, lai 
izstrādātu e-pārvaldes pakalpojumus, kas 
nodrošina sociālo iekļautību un pieejamību. 
Vienlaikus ir vajadzīgi lielāki centieni 
efektīvi īstenot e-integrācijas politiku, 
kuras mērķis ir samazināt atšķirības IKT 
lietošanā un veicināt IKT izmantošanu, 
lai novērstu atstumtību un uzlabotu 
ekonomiskos rādītājus, nodarbinātības 
iespējas, dzīves kvalitāti, sociālo līdzdalību 
un kohēziju, tostarp demokrātisko 
apspriešanos.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Paziņojumā „|Digitālā programma 
Eiropai” Komisija norādīja, ka līdz 
2015. gadam publiskā sektora tīmekļa 
vietnēm ir jābūt pilnībā pieejamām.

(4) Paziņojumā „Digitālā programma 
Eiropai”, kas ir viena no stratēģijas 
„Eiropa 2020” iniciatīvām, Komisija 
norādīja, ka līdz 2015. gadam publiskā 
sektora tīmekļa vietnēm ir jābūt pilnībā 
pieejamām.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ir ļoti svarīgi palielināt sinerģijas 
starp pamatiniciatīvām, piemēram, tādām 
kā „Digitālā programma Eiropai”, 
„Jaunas prasmes un darbavietas”, 
„Inovācijas Savienība”, „Jaunatne 
kustībā”, „Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un „Eiropas platforma cīņai pret 
nabadzību un atstumtību”.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā 
(2010.–2020. g.) pamatā ir ANO 
Konvencija un tajā ir ietverti pasākumi 
vairākās prioritārās jomās, tostarp tīmekļa 
pieejamības jomā, ar mērķi „personām ar 
invaliditāti nodrošināt brīvu preču, 
pakalpojumu, to skaitā publisko 
pakalpojumu, un atbalsta ierīču 
pieejamību.”

(7) Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā 
(2010.–2020. g.) mērķis ir novērst 
šķēršļus, kas neļauj cilvēkiem ar
invaliditāti līdzvērtīgi piedalīties
sabiedrības dzīvē, un tās pamatā ir ANO 
Konvencija un tajā ir ietverti pasākumi 
vairākās prioritārās jomās, tostarp tīmekļa 
pieejamības jomā, ar mērķi „personām ar 
invaliditāti nodrošināt brīvu preču, 
pakalpojumu, to skaitā publisko 
pakalpojumu, un atbalsta ierīču 
pieejamību”.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Strauji augošais tīmekļa pieejamības 
tirgus aptver dažādus ekonomikas 
dalībniekus, piemēram, tos, kas izstrādā 
tīmekļa vietnes vai programmatūras rīkus, 
lai izveidotu, pārvaldītu un testētu tīmekļa 
lapas, tos, kas izstrādā lietotāju aģentus, 
piemēram, tīmekļa pārlūkprogrammas un 
saistītas atbalsta tehnoloģijas, tos, kas 
īsteno sertifikācijas pakalpojumus, un 
apmācības pakalpojumu sniedzējus.

(9) Strauji augošais tīmekļa pieejamības 
tirgus aptver dažādus ekonomikas 
dalībniekus, piemēram, tos, kas izstrādā 
tīmekļa vietnes vai programmatūras rīkus, 
lai izveidotu, pārvaldītu un testētu tīmekļa 
lapas, tos, kas izstrādā lietotāju aģentus, 
piemēram, tīmekļa pārlūkprogrammas un 
saistītas atbalsta tehnoloģijas, tos, kas 
īsteno sertifikācijas pakalpojumus, un 
apmācības pakalpojumu sniedzējus. Šajā 
sakarā ļoti svarīgi ir centieni, kas veikti 
saistībā ar „Lielo koalīciju digitālo 
darbavietu aizpildīšanai”, kura ir 
turpinājums Nodarbinātības paketei, ir 
vērsta uz IKT speciālistiem un kuras 
mērķis ir mazināt prasmju atšķirības IKT 
nozarē, tostarp attiecībā uz datorprasmēm 
un darba iemaņām.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Atbilstība tīmekļa pieejamības 
prasībām būtu pastāvīgi jāuzrauga no 
sākotnējās publiskā sektora struktūru 
tīmekļa vietnes izveides posma līdz visiem 
turpmākiem satura atjauninājumiem. 
Harmonizētā uzraudzības metodikā tiktu 
iekļautas vienveidīgas pārbaudes visās 
dalībvalstīs par to, cik tīmekļa vietne atbilst 
prasībām tīmekļa pieejamības jomā, 
reprezentatīva atlase un uzraudzības 
periodiskums. Dalībvalstīm ik gadu būtu 

(24) Atbilstība tīmekļa pieejamības 
prasībām būtu pastāvīgi jāuzrauga no 
sākotnējās publiskā sektora struktūru 
tīmekļa vietnes izveides posma līdz visiem 
turpmākiem satura atjauninājumiem. 
Harmonizētā uzraudzības metodikā tiktu 
iekļautas vienveidīgas pārbaudes visās 
dalībvalstīs par to, cik tīmekļa vietne atbilst 
prasībām tīmekļa pieejamības jomā, 
reprezentatīva atlase un uzraudzības 
periodiskums. Dalībvalstīm ik gadu būtu 
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jāziņo par uzraudzības rezultātiem, un 
vispārīgāk — jāuzskaita pasākumi, kas 
veikti, piemērojot šo direktīvu.

jāziņo par uzraudzības rezultātiem, un 
vispārīgāk — jāuzskaita pasākumi, kas 
veikti, piemērojot šo direktīvu, turklāt šī 
informācija jāpublisko.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Harmonizētā satvarā tīmekļa vietņu 
izstrādātājiem vajadzētu saskarties ar 
mazāk šķēršļiem darbībai iekšējā tirgū, kā 
arī vajadzētu samazināties izmaksām 
valdībām un citiem, kas nodrošina ar 
tīmekļa pieejamību saistītus produktus un 
pakalpojumus.

(25) Harmonizētā satvarā tīmekļa vietņu 
izstrādātājiem vajadzētu saskarties ar 
mazāk šķēršļiem darbībai iekšējā tirgū, kā 
arī vajadzētu samazināties izmaksām 
valdībām un citiem, kas nodrošina ar 
tīmekļa pieejamību saistītus produktus un 
pakalpojumus, tādējādi veicinot 
ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas attiecīgo noteikumu 
īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir Komisijai. Būtu jāizmanto 
pārbaudes procedūra, lai noteiktu 
metodiku, kas dalībvalstīm būtu jāizmanto, 
lai uzraudzītu attiecīgo tīmekļa vietņu 
atbilstību šīm prasībām. Būtu jāizmanto 
konsultēšanas procedūra, lai noteiktu 
kārtību, kādā dalībvalstīm būtu jāziņo 
Komisijai par šīs uzraudzības rezultātiem. 
Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 

(27) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas attiecīgo noteikumu 
īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir Komisijai. Būtu jāizmanto 
pārbaudes procedūra, lai noteiktu 
metodiku, kas dalībvalstīm būtu jāizmanto, 
lai uzraudzītu attiecīgo tīmekļa vietņu 
atbilstību šīm prasībām. Būtu jāizmanto 
konsultēšanas procedūra, lai noteiktu 
kārtību, kādā dalībvalstīm būtu jāziņo 
Komisijai par šīs uzraudzības rezultātiem. 
Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš 9. pantā minētās padomdevējas 
komitejas sastāvam attiecībā uz personu 
ar invaliditāti līdzdalību.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas mērķis ir tuvināt 
dalībvalstu normatīvos un administratīvos 
aktus, kas saistīti ar publiskā sektora 
struktūru tīmekļa vietņu satura pieejamību 
visiem lietotājiem, jo īpaši cilvēkiem ar 
funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp 
personām ar invaliditāti.

1. Šīs direktīvas mērķis ir tuvināt 
dalībvalstu normatīvos un administratīvos 
aktus, kas saistīti ar publiskā sektora 
struktūru tīmekļa vietņu satura pieejamību 
visiem lietotājiem, jo īpaši cilvēkiem ar 
funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp 
personām ar invaliditāti, kā arī veciem 
cilvēkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tīmekļa pieejamība attiecas uz 
principiem un metodēm, kas jāievēro, 
izstrādājot tīmekļa vietnes, lai to saturs 
būtu pieejams visiem lietotājiem, jo īpaši 
personām ar invaliditāti, kā arī veciem 
cilvēkiem. Tīmekļa vietņu saturs ietver 
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tekstuālu un netekstuālu informāciju, kā 
arī veidlapu lejupielādi un divpusēju 
saziņu, piemēram, digitālo veidlapu 
apstrādi, autentifikāciju un tādas darbības 
kā lietu izskatīšana un maksājumu 
veikšana.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbības un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu;

(a) konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbības un 
izpratni, tostarp personām ar invaliditāti 
un veciem cilvēkiem, kā arī satura 
noformējuma pielāgojamību un 
mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis ar Komisijas atbalstu 
sadarbojas Savienības līmenī ar nozares un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai 
7. panta 4. punktā minēto gada ziņojumu 
vajadzībām izvērtētu tirgus un tehnoloģiju 
attīstību, izmaiņas tīmekļa pieejamībā un 
lai apmainītos ar labāko praksi.

4. Dalībvalstis ar Komisijas atbalstu 
sadarbojas Savienības līmenī ar nozares, 
sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem, lai 7. panta 4. punktā minēto 
gada ziņojumu vajadzībām izvērtētu tirgus 
un tehnoloģiju attīstību, izmaiņas tīmekļa 
pieejamībā un lai apmainītos ar labāko 
praksi. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspējai 
šajā nozarē, lai to darbībai netiktu uzlikts 
papildu slogs.
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Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 13. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Publiskā informācija

Or. en

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 14. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) 112 Neatliekamās palīdzības 
pakalpojumi

Or. en


