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AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Door de ontwikkeling naar een digitale 
maatschappij kunnen gebruikers op nieuwe 
manieren toegang tot informatie en 
diensten krijgen. De aanbieders van 
informatie en diensten, zoals 
overheidsinstanties, maken steeds meer 
gebruik van internet om voor het publiek 
een grote verscheidenheid aan essentiële 
informatie en diensten online te 
produceren, verzamelen en verstrekken.

(1) Door de ontwikkeling naar een digitale 
maatschappij kunnen gebruikers op nieuwe 
manieren toegang tot informatie en 
diensten krijgen. De aanbieders van 
informatie en diensten, zoals 
overheidsinstanties, maken steeds meer 
gebruik van internet om voor het publiek 
een grote verscheidenheid aan essentiële 
informatie en diensten online te 
produceren, verzamelen en verstrekken. In 
dit verband zijn de veiligheid van de 
informatieoverdracht en de bescherming 
van persoonsgegevens van groot belang.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Toegankelijkheid van websites is het 
geheel aan beginselen en technieken die 
moeten worden toegepast bij het bouwen
van websites om de inhoud daarvan voor 
alle gebruikers toegankelijk te maken, met 
name voor mensen met een functionele 

Schrappen
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beperking, met inbegrip van mensen met 
een handicap. De inhoud van websites 
omvat zowel tekst als andere informatie, 
het downloaden van formulieren en 
wederzijdse interactie, bijvoorbeeld het 
verwerken van digitale formulieren, 
authenticatie en transacties zoals de 
afhandeling van gevallen en betalingen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In het Europese actieplan inzake e-
overheid 2011-2015 roept de Commissie 
op om e-overheidsvoorzieningen te 
ontwikkelen die inclusiviteit en 
toegankelijkheid waarborgen.

(3) In het Europese actieplan inzake e-
overheid 2011-2015 roept de Commissie 
op om e-overheidsvoorzieningen te 
ontwikkelen die inclusiviteit en 
toegankelijkheid waarborgen. 
Tegelijkertijd zijn meer inspanningen 
nodig voor de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van het beleid inzake e-
Inclusion, dat tot doel heeft kloven in het 
gebruik van ICT te verminderen en het 
ICT-gebruik te bevorderen voor de 
opheffing van uitsluiting, de verbetering 
van de economische prestaties, de 
levenskwaliteit, sociale deelname en 
cohesie, met inbegrip van democratische 
raadplegingen.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de mededeling "Een digitale agenda 
voor Europa" heeft de Commissie 
aangekondigd dat websites van de publieke 
sector in 2015 volledig toegankelijk 
moeten zijn.

(4) In de mededeling "Een digitale agenda 
voor Europa", een initiatief van Europa
2020, heeft de Commissie aangekondigd 
dat websites van de publieke sector in 2015 
volledig toegankelijk moeten zijn.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het is zeer belangrijk de 
synergieën tussen kerninitiatieven te 
verhogen, zoals "Een digitale agenda 
voor Europa", het initiatief "Nieuwe 
vaardigheden voor nieuwe banen", 
"Innovatie-Unie", "Jeugd in beweging", 
het efficiënt gebruik van hulpbronnen en 
het "Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting".

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Europese strategie inzake handicaps 
2010-2020 bouwt voort op het VN-verdrag 
en bevat maatregelen op meerdere 

(7) De Europese strategie inzake handicaps 
2010-2020, dat tot doel heeft de barrières 
weg te nemen waardoor mensen met een 
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prioritaire gebieden, met inbegrip van 
webtoegankelijkheid, en heeft tot 
doelstelling "toegankelijkheid van 
goederen, diensten waaronder publieke 
diensten en hulpmiddelen voor mensen met 
een handicap."

handicap niet op gelijke wijze kunnen 
deelnemen aan de maatschappij, bouwt 
voort op het VN-verdrag en bevat 
maatregelen op meerdere prioritaire 
gebieden, met inbegrip van 
webtoegankelijkheid, en heeft tot 
doelstelling "toegankelijkheid van 
goederen, diensten waaronder publieke 
diensten en hulpmiddelen voor mensen met 
een handicap."

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De markt voor webtoegankelijkheid 
groeit snel en omvat veel verschillende 
ondernemers die websites of software 
ontwikkelen voor het maken, beheren en 
testen van webpagina's, die useragents 
zoals webbrowsers en aanverwante 
hulpmiddelen ontwikkelen, of die 
certifieringsdiensten of opleidingen 
aanbieden.

(9) De markt voor webtoegankelijkheid 
groeit snel en omvat veel verschillende 
ondernemers die websites of software 
ontwikkelen voor het maken, beheren en 
testen van webpagina's, die useragents 
zoals webbrowsers en aanverwante 
hulpmiddelen ontwikkelen, of die 
certifieringsdiensten of opleidingen 
aanbieden. In dit verband zijn de 
inspanningen in het kader van de grote 
coalitie met betrekking tot digitale banen 
van groot belang; dit is een voortzetting 
van het werkgelegenheidspakket, is tot 
ICT-specialisten gericht en beoogt de 
vaardigheidskloof in de ICT-sector aan te 
pakken, ook de basisvaardigheden en 
werkvaardigheden.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Er dient doorlopend toezicht te 
worden gehouden op de conformiteit met 
de eisen aan de webtoegankelijkheid, vanaf 
het bouwen van de website van de 
overheidsinstantie tot alle updates van de 
inhoud die daarna worden uitgevoerd. Met 
een geharmoniseerde toezichtmethodiek 
kan een manier worden vastgelegd om op 
eenvormige basis in alle lidstaten de mate 
waarin de website voldoet aan de vereisten 
voor webtoegankelijkheid, het nemen van 
representatieve steekproeven en de 
frequentie van de toezichtactiviteiten te 
controleren. De lidstaten brengen elk jaar 
verslag uit over de resultaten van de 
toezichtactiviteiten en in het algemeen over 
de lijst met acties die zijn ondernomen om 
deze richtlijn toe te passen.

(24) Er dient doorlopend toezicht te 
worden gehouden op de conformiteit met 
de eisen aan de webtoegankelijkheid, vanaf 
het bouwen van de website van de 
overheidsinstantie tot alle updates van de 
inhoud die daarna worden uitgevoerd. Met 
een geharmoniseerde toezichtmethodiek 
kan een manier worden vastgelegd om op 
eenvormige basis in alle lidstaten de mate 
waarin de website voldoet aan de vereisten 
voor webtoegankelijkheid, het nemen van 
representatieve steekproeven en de 
frequentie van de toezichtactiviteiten te 
controleren. De lidstaten brengen elk jaar 
verslag uit over de resultaten van de 
toezichtactiviteiten en in het algemeen over 
de lijst met acties die zijn ondernomen om 
deze richtlijn toe te passen, die openbaar 
wordt gemaakt.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Binnen een geharmoniseerd kader 
zouden webontwikkelaars op de interne 
markt met minder obstakels worden 
geconfronteerd; daarnaast zouden de 
kosten dalen voor overheden en anderen 
die producten en diensten op het gebied 
van webtoegankelijkheid kopen.

(25) Binnen een geharmoniseerd kader 
zouden webontwikkelaars op de interne 
markt met minder obstakels worden 
geconfronteerd; daarnaast zouden de 
kosten dalen voor overheden en anderen 
die producten en diensten op het gebied 
van webtoegankelijkheid kopen, hetgeen 
zou bijdragen tot economische groei en 
werkgelegenheid.
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Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om eenvormige voorwaarden voor de 
uitvoering van de desbetreffende 
bepalingen van deze richtlijn te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. De onderzoeksprocedure dient 
te worden gebruikt voor de omschrijving 
van de methodiek die de lidstaten dienen te 
gebruiken voor het toezicht op de naleving 
van die vereisten door de betrokken 
websites. De raadplegingsprocedure dient 
te worden gebruikt om de manier vast te 
leggen waarop de lidstaten verslag dienen 
uit te brengen aan de Commissie over de 
resultaten van deze toezichtactiviteiten. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

(27) Om eenvormige voorwaarden voor de 
uitvoering van de desbetreffende 
bepalingen van deze richtlijn te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. De onderzoeksprocedure dient 
te worden gebruikt voor de omschrijving 
van de methodiek die de lidstaten dienen te 
gebruiken voor het toezicht op de naleving 
van die vereisten door de betrokken 
websites. De raadplegingsprocedure dient 
te worden gebruikt om de manier vast te 
leggen waarop de lidstaten verslag dienen 
uit te brengen aan de Commissie over de 
resultaten van deze toezichtactiviteiten. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. Er wordt speciale 
aandacht besteed aan de samenstelling 
van het in artikel 9 bedoelde raadgevend 
comité met betrekking tot de deelname 
van mensen met een handicap.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het doel van deze richtlijn is de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de toegankelijkheid van de 
websites van overheidsinstanties voor alle 
gebruikers, en met name voor mensen met 
een functionele beperking, met inbegrip 
van degenen met een handicap.

1. Het doel van deze richtlijn is de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de toegankelijkheid van de 
websites van overheidsinstanties voor alle 
gebruikers, en met name voor mensen met 
een functionele beperking, met inbegrip 
van degenen met een handicap, alsmede 
voor ouderen.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Toegankelijkheid van websites is het 
geheel aan beginselen en technieken die 
moeten worden toegepast bij het bouwen 
van websites om de inhoud daarvan voor 
alle gebruikers toegankelijk te maken, ook 
voor gebruikers met een handicap en 
ouderen. De inhoud van websites omvat 
zowel tekst als andere informatie, het 
downloaden van formulieren en 
wederzijdse interactie, bijvoorbeeld het 
verwerken van digitale formulieren, 
authenticatie en transacties zoals de 
afhandeling van gevallen en betalingen.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) op een consistente en adequate manier, 
zodat de gebruikers deze kunnen 
waarnemen, bedienen en begrijpen, met 
inbegrip van de aanpasbaarheid van de 
weergave en interactie van de inhoud, 
indien nodig door een toegankelijk 
elektronisch alternatief te bieden;

(a) op een consistente en adequate manier, 
zodat de gebruikers, ook personen met een 
handicap en ouderen, deze kunnen 
waarnemen, bedienen en begrijpen, met 
inbegrip van de aanpasbaarheid van de 
weergave en interactie van de inhoud, 
indien nodig door een toegankelijk 
elektronisch alternatief te bieden;

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten werken op Unie-niveau 
samen met het bedrijfsleven en 
belanghebbenden uit het maatschappelijk 
middenveld en worden daarbij door de 
Commissie gesteund om met het oog op de 
jaarlijkse rapportage als bedoeld in artikel 
7, lid 4, de ontwikkelingen op de markt en 
op technologisch vlak alsmede de 
vooruitgang op het gebied van 
webtoegankelijkheid te volgen, en om 
beste praktijken uit te wisselen.

4. De lidstaten werken op Unie-niveau 
samen met het bedrijfsleven, sociale 
partners en belanghebbenden uit het 
maatschappelijk middenveld en worden 
daarbij door de Commissie gesteund om 
met het oog op de jaarlijkse rapportage als 
bedoeld in artikel 7, lid 4, de 
ontwikkelingen op de markt en op 
technologisch vlak alsmede de vooruitgang 
op het gebied van webtoegankelijkheid te 
volgen, en om beste praktijken uit te 
wisselen. Er moet speciale aandacht 
worden besteed aan het 
concurrentievermogen van bedrijven in de 
sector, in het bijzonder aan kmo's, zodat 
op hun werking geen bijkomende lasten 
worden geplaatst.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – paragraaf 13 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Openbare informatie

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – paragraaf 14 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) 112-spoedhulpdiensten

Or. en


