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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Utvecklingen mot ett digitalt samhälle 
ger användarna nya sätt att få tillgång till 
information och tjänster. Tillhandahållarna 
av information och tjänster, såsom 
offentliga myndigheter, använder sig allt 
mer av internet för att producera, samla in 
och tillhandahålla olika slag av information 
och tjänster som är nödvändiga för 
allmänheten.

(1) Utvecklingen mot ett digitalt samhälle 
ger användarna nya sätt att få tillgång till 
information och tjänster. Tillhandahållarna 
av information och tjänster, såsom 
offentliga myndigheter, använder sig allt 
mer av internet för att producera, samla in 
och tillhandahålla olika slag av information 
och tjänster som är nödvändiga för 
allmänheten. I detta sammanhang är 
säkerheten vid översändandet av 
information och skyddet av 
personuppgifter mycket viktiga.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Webbtillgänglighet handlar om de 
principer och den teknik som ska iakttas 
när man bygger webbplatser, i syfte att 
göra webbplatsernas innehåll tillgängligt 
för alla användare, särskilt dem med 
funktionella begränsningar, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning. 
Webbplatsernas innehåll omfattar såväl 
text som icke-textuell information samt 
nedladdning av blanketter och 

utgår
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tvåvägsinteraktion, dvs. behandling av 
digitala blanketter, autentisering och 
transaktioner såsom ärendehantering och 
betalningar.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I kommissionens handlingsplan för e-
förvaltning 2011–2015 uppmanas till 
åtgärder för att utveckla e-
förvaltningstjänster som garanterar 
integration och tillgänglighet.

(3) I kommissionens handlingsplan för e-
förvaltning 2011–2015 uppmanas till 
åtgärder för att utveckla e-
förvaltningstjänster som garanterar 
integration och tillgänglighet. Samtidigt 
måste man göra mer för att effektivt 
genomföra politiken för e-integration, 
som syftar till att minska klyftorna i fråga 
om användningen av IKT och främja 
användningen av IKT för att övervinna 
utestängning och förbättra de ekonomisk 
resultaten, anställningsmöjligheterna, 
livskvaliteten, den sociala delaktigheten 
och sammanhållningen, inklusive 
demokratiska samråd.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I sitt meddelande En digital agenda för 
Europa meddelade kommissionen att den 
offentliga sektorns webbplatser bör vara 
helt tillgängliga senast 2015.

(4) I sitt meddelande En digital agenda för 
Europa, Europa 2020-intiativ, meddelade 
kommissionen att den offentliga sektorns 
webbplatser bör vara helt tillgängliga 
senast 2015.
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Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det är mycket viktigt med ökade 
synergier mellan sådana 
flaggskeppsinitiativ som ”En digital 
agenda för Europa”, ”Ny kompetens för
nya arbetstillfällen”, 
”Innovationsunionen”, ”Unga på väg”, 
”Ett resurseffektivt Europa” och 
”Europeisk plattform mot fattigdom och 
social utestängning”.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) EU:s handikappstrategi 2010–2020 
bygger på FN-konventionen och innehåller 
åtgärder inom flera prioriterade områden, 
inbegripet webbtillgänglighet, vilka syftar 
till att ”skapa tillgänglighet till varor, 
tjänster (även offentliga tjänster) och 
hjälpmedel för människor med 
funktionsnedsättning”.

(7) EU:s handikappstrategi 2010–2020 
syftar till att undanröja hindren för 
jämlikt deltagande i samhället för 
personer med funktionsnedsättning. Den
bygger på FN-konventionen och innehåller 
åtgärder inom flera prioriterade områden, 
inbegripet webbtillgänglighet, vilka syftar 
till att ”skapa tillgänglighet till varor, 
tjänster (även offentliga tjänster) och 
hjälpmedel för människor med 
funktionsnedsättning”.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Den snabbväxande marknaden för 
webbtillgänglighet omfattar en rad olika 
ekonomiska aktörer såsom de som 
utvecklar webbplatser eller 
mjukvaruverktyg för att skapa, underhålla 
och testa webbsidor, de som utvecklar 
användarprogram såsom webbläsare och 
hjälpmedel samt de som genomför 
certifieringstjänster eller tillhandahåller 
utbildning.

(9) Den snabbväxande marknaden för 
webbtillgänglighet omfattar en rad olika 
ekonomiska aktörer såsom de som 
utvecklar webbplatser eller 
mjukvaruverktyg för att skapa, underhålla 
och testa webbsidor, de som utvecklar 
användarprogram såsom webbläsare och 
hjälpmedel samt de som genomför 
certifieringstjänster eller tillhandahåller 
utbildning. Nämnas bör i detta hänseende 
hur viktiga de insatser är som gjorts inom 
ramen för den breda koalitionen för 
digitala arbetstillfällen, som är en 
uppföljning av sysselsättningspaketet, 
inriktar sig på specialister inom IKT och 
syftar till att minska 
kompetensunderskotten, också i fråga om 
digital kompetens och arbetsfärdigheter, 
inom IKT-sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Överensstämmelsen med kraven om 
webbtillgänglighet bör övervakas 
kontinuerligt från den ursprungliga 
konstruktionen av en offentlig myndighets 
webbplats till alla efterföljande 
uppdateringar av innehållet. En 
harmoniserad metod för övervakning bör 
omfatta ett sätt att i alla medlemsstater på 
enhetlig grund kontrollera webbplatsens 
grad av överensstämmelse med kraven 

(24) Överensstämmelsen med kraven om 
webbtillgänglighet bör övervakas 
kontinuerligt från den ursprungliga 
konstruktionen av en offentlig myndighets 
webbplats till alla efterföljande 
uppdateringar av innehållet. En 
harmoniserad metod för övervakning bör 
omfatta ett sätt att i alla medlemsstater på 
enhetlig grund kontrollera webbplatsens 
grad av överensstämmelse med kraven 
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avseende webbtillgänglighet, samt 
anvisningar om hur ett representativt urval 
av webbplatser ska göras och med vilken 
periodicitet övervakning ska ske. 
Medlemsstaterna bör årligen rapportera om 
resultatet av övervakningen och mer 
allmänt om vilka åtgärder som har vidtagits 
för att genomföra detta direktiv.

avseende webbtillgänglighet, samt 
anvisningar om hur ett representativt urval 
av webbplatser ska göras och med vilken 
periodicitet övervakning ska ske. 
Medlemsstaterna bör årligen rapportera om 
resultatet av övervakningen och mer 
allmänt om vilka åtgärder som har vidtagits 
för att genomföra detta direktiv, och 
allmänheten bör ha tillgång till 
rapporterna.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Med ett harmoniserat regelverk bör 
webbutvecklingsbranschen möta färre 
hinder för verksamhet på den inre 
marknaden, samtidigt som kostnaderna för 
förvaltningarna och andra som 
tillhandahåller produkter och tjänster för 
webbtillgänglighet bör minska.

(25) Med ett harmoniserat regelverk bör 
webbutvecklingsbranschen möta färre 
hinder för verksamhet på den inre 
marknaden, samtidigt som kostnaderna för 
förvaltningarna och andra som 
tillhandahåller produkter och tjänster för 
webbtillgänglighet bör minska, något som 
skulle bidra avsevärt till ekonomisk 
tillväxt och sysselsättning. 

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av relevanta bestämmelser i 
detta direktiv bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. 
Granskningsförfarandet bör användas för 

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av relevanta bestämmelser i 
detta direktiv bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. 
Granskningsförfarandet bör användas för 
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att fastställa den metod som 
medlemsstaterna bör använda för att 
övervaka de berörda webbplatsernas 
överensstämmelse med kraven. Det 
rådgivande förfarandet bör användas för att 
fastställa närmare bestämmelser om 
medlemsstaternas rapportering om 
övervakningsresultaten till kommissionen. 
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

att fastställa den metod som 
medlemsstaterna bör använda för att 
övervaka de berörda webbplatsernas 
överensstämmelse med kraven. Det 
rådgivande förfarandet bör användas för att 
fastställa närmare bestämmelser om 
medlemsstaternas rapportering om 
övervakningsresultaten till kommissionen. 
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt den 
rådgivande kommitté som avses i artikel 9, 
i fråga om deltagandet av personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv syftar till tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillgänglighet för alla 
användare till innehållet på offentliga 
myndigheters webbplatser, särskilt 
personer med funktionella begränsningar, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning.

1. Detta direktiv syftar till tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillgänglighet för alla 
användare till innehållet på offentliga 
myndigheters webbplatser, särskilt 
personer med funktionella begränsningar, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning och äldre personer.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Webbtillgänglighet handlar om de 
principer och den teknik som ska iakttas 
när man bygger webbplatser, för att 
webbplatsernas innehåll ska bli 
tillgängligt för alla användare, särskilt 
personer med funktionsnedsättning och 
äldre personer. Webbplatsernas innehåll 
omfattar såväl text som icke-textuell 
information samt nedladdning av 
blanketter och tvåvägsinteraktion, dvs. 
behandling av digitala blanketter, 
autentisering och transaktioner såsom 
ärendehantering och betalningar.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 
så att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, inbegripet så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ,

(a) på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 
så att användarna, också personer med 
funktionsnedsättning och äldre personer,
kan uppfatta, hantera och begripa dem, 
inbegripet så att presentationen av 
innehållet och interaktionen med innehållet 
kan anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ,

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska på unionsnivå, med 
stöd av kommissionen, samarbeta med 
näringslivet och det civila samhället för att 
inför den årliga rapportering som avses i 
artikel 7.4 undersöka utvecklingen på 
marknaden, den tekniska utvecklingen och 
framstegen mot webbtillgänglighet samt 
för att utbyta bästa praxis.

4. Medlemsstaterna ska på unionsnivå, med 
stöd av kommissionen, samarbeta med 
näringslivet, arbetsmarknadens parter och 
det civila samhället för att inför den årliga 
rapportering som avses i artikel 7.4 
undersöka utvecklingen på marknaden, den 
tekniska utvecklingen och framstegen mot 
webbtillgänglighet samt för att utbyta bästa 
praxis. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt konkurrenskraften hos företagen 
inom sektorn, framför allt de små och 
medelstora företagen, så att driften av 
dem inte ytterligare belastas. 

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 13 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Information till allmänheten

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 14 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Larmtjänster med numret 112

Or. en
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