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Muudatusettepanek 55
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV

avaliku sektori asutuste veebisaitide 
käideldavuse kohta (EMPs kohaldatav 
tekst)

avaliku sektori asutuste ja üldhuviteenuste 
pakkujate veebisaitide käideldavuse kohta 
(EMPs kohaldatav tekst)

Or. fr

Selgitus

Il est nécessaire d'élargir le champ d'application de la proposition afin de parvenir à un 
changement systématique dans le domaine de l'accessibilité des sites web. Selon la disposition 
de l'article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées, les sites web et les services web proposés au public devraient être couverts par 
la directive. Ceci s'inscrit également dans l'application de l'engagement de la Commission 
européenne à travers l'action 64 de l'Agenda numérique européen, visant à garantir que "les 
sites web du secteur public soient pleinement accessibles d'ici 2015".

Muudatusettepanek 56
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Angelika 
Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikumine digitaalühiskonna poole 
pakub kasutajatele uusi viise teabele ja 
teenustele juurdepääsemiseks. Teabe 
pakkujad ja teenuste osutajad, nagu avaliku 
sektori asutused, sõltuvad üha enam 
internetist, et toota, koguda ja pakkuda seal 
mitmesugust inimestele olulist teavet ning 
teenuseid.

(1) Liikumine digitaalühiskonna poole 
pakub kasutajatele uusi viise teabele ja 
teenustele juurdepääsemiseks. Teabe 
pakkujad ja teenuste osutajad, nagu avaliku 
sektori asutused, sõltuvad üha enam 
internetist, et toota, koguda ja pakkuda seal 
mitmesugust inimestele olulist teavet ning 
teenuseid. Seetõttu on teabe edastamise 
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turvalisus ja isikuandmete kaitse 
äärmiselt olulised.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Veebi käideldavus hõlmab põhimõtteid 
ja tehnikaid, mida tuleb järgida veebisaidi 
konstrueerimisel, et teha kõnealuste 
veebisaitide sisu käideldavaks kõikidele 
kasutajatele, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas 
puuetega inimestele. Veebisaitide sisu 
hõlmab nii tekstilist kui ka mittetekstilist 
teavet, vormide allalaadimist ja 
kahesuunalist suhtlust, nt digitaalsete 
vormide töötlemine, autentimine ning 
tehingud, nagu juhtumite käsitlemine ja 
maksed.

(2) Veebi käideldavus hõlmab põhimõtteid 
ja tehnikaid, mida tuleb järgida veebisaidi 
konstrueerimisel, et teha kõnealuste 
veebisaitide sisu käideldavaks kõikidele 
kasutajatele, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas 
puuetega inimestele. Veebisaitide sisu 
hõlmab nii tekstilist kui ka mittetekstilist 
teavet, vormide allalaadimist ja 
kahesuunalist suhtlust, nt digitaalsete 
vormide töötlemine, autentimine ning 
tehingud, nagu juhtumite käsitlemine ja 
maksed. Käesolevas direktiivis ettenähtud 
soovitused peavad igal juhul olema 
kohaldatavad kogu veebisaidile, millel 
teenust osutatakse, mitte ainult teenusele. 
Mobiilside nutitelefoni ja tahvelarvuti 
rakendused, millega pakutakse avalike 
asutuste veebisaitide teenuseid, peavad 
kuuluma selgesõnaliselt käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse.

Or. es

Muudatusettepanek 58
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2



AM\941519ET.doc 5/95 PE514.740v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Veebi käideldavus hõlmab põhimõtteid 
ja tehnikaid, mida tuleb järgida veebisaidi 
konstrueerimisel, et teha kõnealuste 
veebisaitide sisu käideldavaks kõikidele 
kasutajatele, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas 
puuetega inimestele. Veebisaitide sisu 
hõlmab nii tekstilist kui ka mittetekstilist 
teavet, vormide allalaadimist ja 
kahesuunalist suhtlust, nt digitaalsete 
vormide töötlemine, autentimine ning 
tehingud, nagu juhtumite käsitlemine ja 
maksed.

(2) Veebi käideldavus hõlmab põhimõtteid 
ja tehnikaid, mida tuleb järgida veebisaidi 
konstrueerimisel, et teha kõnealuste 
veebisaitide sisu käideldavaks kõikidele 
kasutajatele, sealhulgas puuetega 
inimestele ja eakatele.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Veebi käideldavus hõlmab põhimõtteid 
ja tehnikaid, mida tuleb järgida veebisaidi 
konstrueerimisel, et teha kõnealuste 
veebisaitide sisu käideldavaks kõikidele 
kasutajatele, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas 
puuetega inimestele. Veebisaitide sisu 
hõlmab nii tekstilist kui ka mittetekstilist 
teavet, vormide allalaadimist ja 
kahesuunalist suhtlust, nt digitaalsete 
vormide töötlemine, autentimine ning 
tehingud, nagu juhtumite käsitlemine ja 
maksed.

(2) Veebi käideldavus hõlmab põhimõtteid 
ja tehnikaid, mida tuleb järgida veebisaidi 
konstrueerimisel, et teha kõnealuste 
veebisaitide sisu käideldavaks kõikidele 
kasutajatele, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas 
puuetega inimestele ja eakale 
elanikkonnale. Veebisaitide sisu hõlmab 
nii tekstilist kui ka mittetekstilist teavet, 
vormide allalaadimist ja kahesuunalist 
suhtlust, nt digitaalsete vormide 
töötlemine, autentimine ning tehingud, 
nagu juhtumite käsitlemine ja maksed.

Or. en
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Muudatusettepanek 60
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Seda veebi käideldavust, täpsemalt 
kohustust teha kõik avaliku sektori 
veebisaidid 2010. aastaks käideldavaks, 
sisaldas ka 2006. aastal Riias vastu võetud 
ELi ministrite deklaratsioon 
kõikehõlmava infoühiskonna kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon kutsub oma e-valitsuse 
tegevuskavaga 2011–2015 üles võtma 
meetmeid kaasatust ja käideldavust 
tagavate e-valitsuse teenuste 
väljatöötamiseks.

(3) Komisjon kutsub oma e-valitsuse 
tegevuskavaga 2011–2015 üles võtma 
meetmeid kaasatust ja käideldavust 
tagavate e-valitsuse teenuste 
väljatöötamiseks. Samal ajal on rohkem 
vaja ära teha e-kaasamise poliitika 
tõhusaks rakendamiseks, eesmärgiga 
vähendada lünki IKT kasutamises ja 
edendada IKT kasutamist, et nii võidelda 
tõrjutuse vastu, parandada 
majandustulemusi, tööhõivevõimalusi, 
elukvaliteeti, osalemist ühiskonnaelus ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust, sh 
demokraatlikke konsultatsioone.

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon kutsub oma e-valitsuse 
tegevuskavaga 2011–2015 üles võtma 
meetmeid kaasatust ja käideldavust 
tagavate e-valitsuse teenuste 
väljatöötamiseks.

(3) Komisjon kutsub oma e-valitsuse 
tegevuskavaga 2011–2015 üles võtma 
meetmeid kaasatust ja käideldavust 
tagavate e-valitsuse teenuste 
väljatöötamiseks. Samas kohustusid 
liikmesriigid 2006. aastal niinimetatud 
Riia deklaratsiooniga avaliku sektori 
asutuste veebisaitide käideldavust 
parandama.

Or. es

Muudatusettepanek 63
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Oma teatises „Euroopa digitaalne 
tegevuskava” märkis komisjon, et avaliku 
sektori veebisaidid peaksid olema 2015. 
aastaks täielikult käideldavad.

(4) Oma teatises „Euroopa digitaalne 
tegevuskava”, mis on üks strateegia 
„Euroopa 2020” algatusi, märkis 
komisjon, et avaliku sektori veebisaidid 
peaksid olema 2015. aastaks täielikult 
käideldavad.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Äärmiselt oluline on suurendada 
sünergiat selliste juhtalgatuste vahel nagu 
„Euroopa digitaalne tegevuskava”, „Uute 
oskuste ja töökohtade tegevuskava”, 
„Innovaatiline liit”, „Noorte liikuvus”, 
„Ressursitõhus Euroopa” ning vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise 
Euroopa tegevusprogramm.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Enamik liikmesriike, kes on 
ratifitseerinud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni (edaspidi „ÜRO 
konventsioon”) ja Euroopa Liit, kes on 
selle sõlminud, on võtnud endale 
kohustuse, „millega puuetega inimestele 
tagatakse teistega võrdsetel alustel 
juurdepääs […] muu hulgas info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatele” ning 
kohustuse „edendada puuetega inimeste 
juurdepääsu uutele info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatele ja -
süsteemidele, kaasa arvatud internetile”.

(6) Enamik liikmesriike, kes on 
ratifitseerinud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni (edaspidi „ÜRO 
konventsioon”) ja Euroopa Liit, kes on 
selle sõlminud, on võtnud endale 
kohustuse, „millega puuetega inimestele 
tagatakse teistega võrdsetel alustel 
juurdepääs […] muu hulgas info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatele” ning 
kohustuse „edendada puuetega inimeste 
juurdepääsu uutele info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatele ja -
süsteemidele, viipekeeltele, kaasa arvatud 
internetile”.

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Universaalne disain peaks olema 
uute tehnoloogiate alus, kusjuures 
„universaalne disain” tähendab toodete, 
keskkonna, programmide ja teenuste 
disainimist sellisel viisil, mis muudab nad 
suurimal võimalikul määral kõigile 
inimestele kasutatavaks, ilma et oleks vaja 
teha kohandusi või kasutada eridisaini1.
__________________
1 ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsioon, artikkel 2.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa puuetega inimeste strateegia 
2010–2020 põhineb ÜRO konventsioonil 
ja hõlmab eri prioriteetsete valdkondade, 
sealhulgas veebi käideldavusega seotud 
meetmeid, et „tagada puuetega inimestele 
juurdepääs toodetele, teenustele, sealhulgas 
avalikele teenustele ja abivahenditele”.

(7) Euroopa puuetega inimeste strateegia 
2010–2020, mille eesmärk on kõrvaldada 
takistused, mis ei lase puuetega inimestel 
osaleda ühiskonnaelus teistega samadel 
alustel, põhineb ÜRO konventsioonil ja 
hõlmab eri prioriteetsete valdkondade, 
sealhulgas veebi käideldavusega seotud 
meetmeid, et „tagada puuetega inimestele 
juurdepääs toodetele, teenustele, sealhulgas 
avalikele teenustele ja abivahenditele”.

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 
2011. aasta resolutsioonis puuetega 
isikute liikuvuse ja kaasamise ning 
Euroopa puuetega inimeste strateegia 
2010–20201 kohta rõhutatakse, et 
innovatiivne ja teadmistepõhine majandus 
ei saa kujuneda ilma puuetega inimestele 
juurdepääsetava sisu ja vormita, mida 
reguleerivad siduvad õigusaktid, näiteks 
pimedatele ligipääsetavad veebilehed ja 
subtiitritega varustatud sisu 
kuulmispuudega inimestele, sealhulgas 
massimeediateenused, viipekeelt 
kasutavatele inimestele mõeldud 
veebipõhised teenused, nutitelefoni 
rakendused ning puutetundlikud ja 
häälega avaliku meedia abiseadmed2.
__________________
1 ELT C 131 E, 8.5.2013, lk 9.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kiiresti kasvav veebi käideldavuse turg 
hõlmab paljusid ettevõtjaid, nagu 
veebisaitide või veebilehtede loomiseks, 

(9) Kiiresti kasvav veebi käideldavuse turg 
hõlmab paljusid ettevõtjaid, nagu 
veebisaitide või veebilehtede loomiseks, 
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haldamiseks ja testimiseks kasutatavate 
tarkvaravahendite arendajad, 
kasutajaagentide, nagu veebibrauserid ja 
seotud tugitehnoloogiad, väljatöötajad, 
sertifitseerimisteenuste rakendajad ning
koolitajad.

haldamiseks ja testimiseks kasutatavate 
tarkvaravahendite arendajad, 
kasutajaagentide, nagu veebibrauserid ja 
seotud tugitehnoloogiad, väljatöötajad, 
sertifitseerimisteenuste rakendajad, 
koolitajad ja veebisaitidesse integreeritud 
sotsiaalmeediakanalid.

Or. es

Muudatusettepanek 70
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kiiresti kasvav veebi käideldavuse turg 
hõlmab paljusid ettevõtjaid, nagu 
veebisaitide või veebilehtede loomiseks, 
haldamiseks ja testimiseks kasutatavate 
tarkvaravahendite arendajad, 
kasutajaagentide, nagu veebibrauserid ja 
seotud tugitehnoloogiad, väljatöötajad, 
sertifitseerimisteenuste rakendajad ning 
koolitajad.

(9) Kiiresti kasvav veebi käideldavuse turg 
hõlmab paljusid ettevõtjaid, nagu 
veebisaitide või veebilehtede loomiseks, 
haldamiseks ja testimiseks kasutatavate 
tarkvaravahendite arendajad, 
kasutajaagentide, nagu veebibrauserid ja 
seotud tugitehnoloogiad, väljatöötajad, 
sertifitseerimisteenuste rakendajad ning 
koolitajad. Seetõttu on väga olulised 
jõupingutused, mida tehakse 
digitaaltöökohtade edendamise suure
koalitsiooni raames. Digitaaltöökohtade 
edendamise suur koalitsioon on 
tööhõivepaketi jätkumeede ning suunatud 
IKT asjatundjatele, selle eesmärk on 
lahendada kutseoskuste vajakajäämisega 
seotud probleeme, sh digitaalse 
kirjaoskuse ja tööoskustega seotud 
probleeme IKT valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Bernadette Vergnaud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Killustatuse kõrvaldamiseks on vaja 
ühtlustada riigisiseseid meetmeid liidu 
tasandil, toetudes avaliku sektori asutuste 
veebisaitide käideldavuse nõudeid 
käsitlevale kokkuleppele. See vähendaks 
veebisaitide arendajate ebakindlust ja 
soodustaks koostalitlust. Kasutades 
tehnoloogianeutraalseid 
käideldavusnõudeid, ei pidurdata 
innovatsiooni, vaid pigem soodustatakse 
seda.

(13) Killustatuse kõrvaldamiseks on vaja 
ühtlustada riigisiseseid meetmeid liidu 
tasandil, toetudes avaliku sektori asutuste 
ja teatavate üldhuviteenuste pakkujate 
veebisaitide käideldavuse nõudeid 
käsitlevale kokkuleppele. See vähendaks 
veebisaitide arendajate ebakindlust ja 
soodustaks koostalitlust. Kasutades 
tehnoloogianeutraalseid 
käideldavusnõudeid, ei pidurdata 
innovatsiooni, vaid pigem soodustatakse 
seda.

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Killustatuse kõrvaldamiseks on vaja 
ühtlustada riigisiseseid meetmeid liidu 
tasandil, toetudes avaliku sektori asutuste 
veebisaitide käideldavuse nõudeid 
käsitlevale kokkuleppele. See vähendaks 
veebisaitide arendajate ebakindlust ja 
soodustaks koostalitlust. Kasutades 
tehnoloogianeutraalseid 
käideldavusnõudeid, ei pidurdata
innovatsiooni, vaid pigem soodustatakse 
seda.

(13) Killustatuse kõrvaldamiseks on vaja 
ühtlustada riigisiseseid meetmeid liidu 
tasandil, toetudes avaliku sektori asutuste 
veebisaitide käideldavuse nõudeid 
käsitlevale kokkuleppele. See vähendaks 
veebisaitide arendajate ebakindlust ja 
soodustaks koostalitlust. Liikmesriigid 
peaksid veebisaidi sisu avaldamisel 
ergutama sobivate ja koostalitlevate 
käideldavusnõuete kasutamist.
Tehnoloogianeutraalsed 
käideldavusnõuded ei takista
innovatsiooni ja võivad neid isegi 
stimuleerida.

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kodanikud saaksid avaliku sektori 
internetiteenustele laialdasema juurdepääsu 
ning neile osutataks teenuseid ja antaks 
teavet, mis võimaldab nautida kõikjal 
liidus oma õigusi, eelkõige õigust liikuda ja 
elada vabalt liidu territooriumil ning 
asutamisvabadust ja vabadust osutada 
teenuseid.

(15) Kodanikud saaksid avaliku sektori 
internetiteenustele laialdasema juurdepääsu 
ning neile osutataks teenuseid ja antaks 
teavet, mis lihtsustab nende igapäevaelu 
ja võimaldab nautida kõikjal liidus oma 
õigusi, eelkõige õigust liikuda ja elada 
vabalt liidu territooriumil ning 
asutamisvabadust ja vabadust osutada 
teenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Võrguteenustel on meie ühiskonnas 
üha suurem tähtsus. Internet on põhiline 
vahend, mis tagab juurdepääsu teabele, 
haridusele ja sotsiaalsele suhtlusele. 
Sotsiaalset kaasatust silmas pidades tuleb 
seega võimaldada kõikidele inimestele 
takistusteta juurdepääs ametiasutuste 
veebisaitidele ning veebisaitidele, mille 
kaudu osutatakse üldsusele 
põhiteenuseid, näiteks olulistele 
uudisteportaalidele ja meediateekidele, 
pangateenustele (internetipangandus), 
huvide esindajate teabele ja teenustele 
jne.
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Or. de

Muudatusettepanek 75
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesolevas direktiivis määratletud 
veebi käideldavuse nõuded on 
tehnoloogianeutraalsed. Nendega 
osutatakse üksnes, milliseid 
põhifunktsioonid peavad olema täidetud, et 
kasutaja tajuks, kasutaks ja mõistaks 
veebisaiti ja selle sisu. Kriteeriumides ei 
täpsustata, kuidas nimetatud eesmärki 
saavutada või millist tehnoloogiat 
konkreetse veebisaidi, internetiteabe või 
rakenduse jaoks valida. Seega ei takistata 
nendega innovatsiooni.

(16) Käesolevas direktiivis määratletud 
veebi käideldavuse nõuded on 
tehnoloogianeutraalsed. Nendega 
osutatakse üksnes, milliseid 
põhifunktsioonid peavad olema täidetud, et 
kasutaja tajuks, kasutaks ja mõistaks 
veebisaiti ja selle sisu. Kriteeriumides ei 
täpsustata, kuidas nimetatud eesmärki 
saavutada või millist tehnoloogiat 
konkreetse veebisaidi, internetiteabe või 
rakenduse jaoks valida. Seega ei takistata 
nendega innovatsiooni ning need ei sõltu 
lõppkasutajate jaoks platvormist.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Veebi käideldavuse nõudeid tuleks 
rakendada pigem universaalse 
disainikäsitusena, mitte välja töötada 
eraldi spetsiaalset või kohandatud disaini, 
ning toodete, keskkonna, programmide ja 
teenuste disain peaks kooskõlas ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
artikliga 9 olema suurimal võimalikul 
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määral kõigile inimestele kasutatav.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Nagu on rõhutatud Euroopa 
digitaalarengu tegevuskavas, peaks 
avalikel asutustel olema oma osa 
internetipõhise infosisu turgude 
edendamisel. Valitsused saavad 
stimuleerida infosisuturge, tehes avaliku 
sektori teabe kättesaadavaks läbipaistvatel, 
tõhusatel ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel. See on innovaatiliste 
internetiteenuste võimaliku kasvu oluline 
allikas.

(18) Nagu on rõhutatud Euroopa 
digitaalarengu tegevuskavas, peaks 
avalikel asutustel olema oma osa 
internetipõhise infosisu turgude 
edendamisel. Valitsused saavad 
stimuleerida infosisuturge, tehes avaliku 
sektori teabe kättesaadavaks läbipaistvatel, 
tõhusatel ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel. See on innovaatiliste 
internetiteenuste võimaliku kasvu oluline 
allikas. Lisaks tuleks selles mõttes 
kasutada uusi ja innovatiivseid 
katseprojekte, näiteks 2013. aastast 
viipekeele valdkonnas, tuginedes Euroopa 
Parlamendi 6. juuni 2013. aasta 
rahastamisotsusele, mille kohaselt 
eraldati edasiseks arenguks 750 000 euro 
suurune eelarve. 

Or. en

Muudatusettepanek 78
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Väga oluline on, et asjaomased 
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standardid oleksid jätkuvalt kõikidele 
sidusrühmadele vabalt ja tasuta 
kättesaadavad ning et vastutus nende 
standardite rakendamise ja edasise 
arendamise eest ei lasuks ainult 
standardiorganisatsioonidel ja 
äriettevõtjatel.

Or. es

Muudatusettepanek 79
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesoleva direktiivi eesmärk peaks 
olema tagada, et teatavat tüüpi avaliku 
sektori asutuste veebisaidid, mis on 
avalikkusele väga olulised, tehakse 
käideldavaks ühistel tingimustel. 
Kõnealused veebisaiditüübid määrati 
kindlaks 2001. aasta e-valitsust käsitlevas 
võrdlusuuringus, mida on kasutatud lisas 
esitatud loetelu alusena.

(19) Käesoleva direktiivi eesmärk peaks 
olema tagada, et teatavat tüüpi avaliku 
sektori asutuste ja teatavate 
üldhuviteenuste pakkujate veebisaidid, 
mis on avalikkusele väga olulised, tehakse 
käideldavaks ühistel tingimustel. 
Kõnealused veebisaiditüübid määrati 
kindlaks 2001. aasta e-valitsust käsitlevas 
võrdlusuuringus, mida on kasutatud lisas 
esitatud loetelu alusena.

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesoleva direktiivi eesmärk peaks 
olema tagada, et teatavat tüüpi avaliku 
sektori asutuste veebisaidid, mis on 
avalikkusele väga olulised, tehakse 
käideldavaks ühistel tingimustel. 

(19) Käesoleva direktiivi eesmärk peaks 
olema tagada, et teatavat tüüpi avaliku 
sektori asutuste veebisaidid, mis on 
avalikkusele väga olulised, tehakse 
käideldavaks ühistel tingimustel. 
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Kõnealused veebisaiditüübid määrati 
kindlaks 2001. aasta e-valitsust käsitlevas 
võrdlusuuringus, mida on kasutatud lisas 
esitatud loetelu alusena.

Kõnealused veebisaiditüübid määrati 
kindlaks 2001. aasta e-valitsust käsitlevas 
võrdlusuuringus, mida on kasutatud lisas 
esitatud loetelu alusena. Direktiivi nõuete 
täitmise tähtajad peavad olema 
astmelised, et võimaldada laiendada 
direktiivi kohaldamisala kõikidele nende 
avalike asutuste veebisaitidele, mis 
osutavad teenuseid otse kodanikele.

Or. es

Muudatusettepanek 81
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
veebi käideldavuse nõuded teatavat tüüpi 
avaliku sektori asutuste veebisaitidele. 
Asjaomaste veebisaitide kõnealustele 
nõuetele vastavuse hõlbustamiseks on vaja 
ette näha asjaomaste veebisaitide 
vastavuseeldus, kui need on kooskõlas 
ühtlustatud standarditega, mis on 
kõnealuseid nõudeid käsitlevate 
üksikasjalike tehniliste kirjelduste 
väljendamiseks koostatud ja avaldatud 
vastavalt Euroopa standardimist käsitlevale 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL) nr 1025/2012, millega muudetakse 
nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 
93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 
95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 
2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 
2009/105/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 
otsus 87/95/EMÜ ja otsus nr 
1673/2006/EÜ. Kõnealuse määruse 
kohaselt võivad liikmesriigid ja Euroopa 
Parlament esitada vastuväiteid ühtlustatud 
standarditele, mis ei vasta nende hinnangul 
täielikult käesolevas direktiivis sätestatud 

(20) Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
veebi käideldavuse nõuded teatavat tüüpi 
avaliku sektori asutuste ja teatavate 
üldhuviteenuste pakkujate veebisaitidele. 
Asjaomaste veebisaitide kõnealustele 
nõuetele vastavuse hõlbustamiseks on vaja 
ette näha asjaomaste veebisaitide 
vastavuseeldus, kui need on kooskõlas 
ühtlustatud standarditega, mis on 
kõnealuseid nõudeid käsitlevate 
üksikasjalike tehniliste kirjelduste 
väljendamiseks koostatud ja avaldatud 
vastavalt Euroopa standardimist käsitlevale 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL) nr 1025/2012, millega muudetakse 
nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 
93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 
95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 
2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 
2009/105/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 
otsus 87/95/EMÜ ja otsus nr 
1673/2006/EÜ. Kõnealuse määruse 
kohaselt võivad liikmesriigid ja Euroopa 
Parlament esitada vastuväiteid ühtlustatud 
standarditele, mis ei vasta nende hinnangul 
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veebi käideldavuse nõuetele. täielikult käesolevas direktiivis sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Komisjon on juba välja andnud 
volituse M/376 Euroopa 
standardiorganisatsioonidele, et töötada 
välja Euroopa standard, millega 
täpsustatakse funktsionaalsed käideldavuse 
nõuded selliste IKT-toodete ja -teenuste, 
sealhulgas veebisisu jaoks, mida oleks 
võimalik kasutada riigihangetes ning ka 
muudel eesmärkidel, näiteks erahangetes. 
Selleks peavad Euroopa 
standardiorganisatsioonid algatama tiheda 
koostöö asjaomaste tööstusharude 
standardifoorumite ja konsortsiumidega, 
sealhulgas Veebikonsortsiumiga. 
Kõnealuse töö põhjal tuleks välja töötada 
ühtlustatud standard, millega peaks ette 
nägema käesolevas direktiivis sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele vastavuse 
eelduse.

(21) Komisjon on juba välja andnud 
volituse M/376 Euroopa 
standardiorganisatsioonidele, et töötada 
välja Euroopa standard, millega 
täpsustatakse funktsionaalsed käideldavuse 
nõuded selliste IKT-toodete ja -teenuste, 
sealhulgas veebisisu jaoks, mida oleks 
võimalik kasutada riigihangetes ning ka 
muudel eesmärkidel, näiteks erahangetes. 
Selleks peavad Euroopa 
standardiorganisatsioonid algatama tiheda 
koostöö asjaomaste tööstusharude 
standardifoorumite ja konsortsiumidega, 
sealhulgas Veebikonsortsiumiga. 
Kõnealuse töö põhjal tuleks välja töötada 
ühtlustatud standard, millega peaks ette 
nägema käesolevas direktiivis sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele vastavuse 
eelduse. Siinkohal tuleb meenutada, et 
nõukogu 24. mai 2013. aasta eduaruande 
kohaselt on 23 liikmesriiki juba välja 
töötanud oma siseriikliku veebi 
käideldavuse poliitika ja standardid.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Jorgo Chatzimarkakis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Asjaomaste Euroopa ja ühtlustatud 
standardite ettevalmistamisel ja 
võimalikul tulevasel läbivaatamisel tuleks 
vastutavaid Euroopa 
standardiorganisatsioone tungivalt 
ergutada tagama kooskõla asjaomaste 
rahvusvaheliste standarditega (praegu 
ISO/IEC 40500), et vältida killustatust ja 
õiguslikku ebakindlust.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kõnealuse Euroopa standardi 
puudumisel tuleks ette näha veebi 
käideldavuse nõuetele vastavuse eeldus 
asjaomastele veebisaitidele, mis vastavad 
rahvusvahelise standardi ISO/IEC 
40500:2012 AA-taseme edukriteeriume ja 
nõudeid hõlmavatele osadele. 
Rahvusvaheline standard ISO/IEC 
40500:2012 on täpselt sama mis esialgne 
veebisisu juurdepääsusuuniste versioon 
2.0. Nii rahvusvahelise kui ka Euroopa 
tasandi sidusrühmad tunnustavad 
Veebikonsortsiumi väljaantud veebisisu 
juurdepääsusuuniste versiooni 2.0 AA-
taseme edukriteeriume ja nõudeid 
asjakohaste veebi käideldavusega seotud 
nõuete alusena. Seda on rõhutatud nõukogu 
järeldustes käideldava infoühiskonna 
kohta.

(23) Kõnealuse Euroopa standardi 
puudumisel tuleks ette näha veebi 
käideldavuse nõuetele vastavuse eeldus 
asjaomastele veebisaitidele, mis vastavad 
rahvusvahelise standardi ISO/IEC 
40500:2012 AA-taseme edukriteeriume ja 
nõudeid hõlmavatele osadele. 
Rahvusvaheline standard ISO/IEC 
40500:2012 on täpselt sama mis esialgne 
veebisisu juurdepääsusuuniste versioon 
2.0. Nii rahvusvahelise kui ka Euroopa 
tasandi sidusrühmad tunnustavad 
Veebikonsortsiumi väljaantud veebisisu 
juurdepääsusuuniste versiooni 2.0 AA-
taseme edukriteeriume ja nõudeid 
asjakohaste veebi käideldavusega seotud 
nõuete alusena. Seda on rõhutatud nõukogu 
järeldustes käideldava infoühiskonna 
kohta. Veebisisu juurdepääsusuuniste 
versiooni 2.0 (WCAG 2.0) 
tehnoloogianeutraalsus aitab tagada 



PE514.740v01-00 20/95 AM\941519ET.doc

ET

käesoleva direktiivi asjakohasuse 
tulevikus.

Or. es

Muudatusettepanek 85
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Vastavust veebi käideldavuse nõuetele 
tuleks pidevalt jälgida nii avaliku sektori 
asutuse veebisaidi esialgsel 
konstrueerimisel kui ka selle sisu edasisel 
värskendamisel. Ühtlustatud 
järelevalvemetoodika hõlmab veebisaidi 
käideldavuse nõuetele vastavuse kontrolli, 
mida tehakse kõikides liikmesriikides 
ühtsetel alustel, representatiivse valimi 
kontrolli ja järelevalve korrapärasust. 
Liikmesriigid peavad esitama igal aastal 
aruande järelevalve tulemuste ja üldisemalt 
käesoleva direktiivi kohaldamisel võetud 
meetmete kohta.

(24) Vastavust veebi käideldavuse nõuetele 
tuleks pidevalt jälgida nii avaliku sektori 
asutuse ja teatavate üldhuviteenuste 
pakkujate veebisaidi esialgsel 
konstrueerimisel kui ka selle sisu edasisel 
värskendamisel. Ühtlustatud 
järelevalvemetoodika hõlmab veebisaidi 
käideldavuse nõuetele vastavuse kontrolli, 
mida tehakse kõikides liikmesriikides 
ühtsetel alustel, representatiivse valimi 
kontrolli ja järelevalve korrapärasust. 
Liikmesriigid peavad esitama igal aastal 
aruande järelevalve tulemuste ja üldisemalt 
käesoleva direktiivi kohaldamisel võetud 
meetmete kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 86
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Vastavust veebi käideldavuse nõuetele 
tuleks pidevalt jälgida nii avaliku sektori 
asutuse veebisaidi esialgsel 
konstrueerimisel kui ka selle sisu edasisel 
värskendamisel. Ühtlustatud 

(24) Vastavust veebi käideldavuse nõuetele 
tuleks pidevalt jälgida nii avaliku sektori 
asutuse veebisaidi esialgsel 
konstrueerimisel kui ka selle sisu edasisel 
värskendamisel. Ühtlustatud 
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järelevalvemetoodika hõlmab veebisaidi 
käideldavuse nõuetele vastavuse kontrolli, 
mida tehakse kõikides liikmesriikides 
ühtsetel alustel, representatiivse valimi 
kontrolli ja järelevalve korrapärasust. 
Liikmesriigid peavad esitama igal aastal
aruande järelevalve tulemuste ja üldisemalt 
käesoleva direktiivi kohaldamisel võetud 
meetmete kohta.

järelevalvemetoodika hõlmab veebisaidi 
käideldavuse nõuetele vastavuse kontrolli, 
mida tehakse kõikides liikmesriikides 
ühtsetel alustel, representatiivse valimi 
kontrolli ja järelevalve korrapärasust. 
Liikmesriigid peavad esitama iga kahe 
aasta tagant aruande järelevalve tulemuste 
ja üldisemalt käesoleva direktiivi 
kohaldamisel võetud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Vastavust veebi käideldavuse nõuetele 
tuleks pidevalt jälgida nii avaliku sektori 
asutuse veebisaidi esialgsel 
konstrueerimisel kui ka selle sisu edasisel 
värskendamisel. Ühtlustatud 
järelevalvemetoodika hõlmab veebisaidi 
käideldavuse nõuetele vastavuse kontrolli, 
mida tehakse kõikides liikmesriikides 
ühtsetel alustel, representatiivse valimi 
kontrolli ja järelevalve korrapärasust. 
Liikmesriigid peavad esitama igal aastal 
aruande järelevalve tulemuste ja üldisemalt 
käesoleva direktiivi kohaldamisel võetud 
meetmete kohta.

(24) Vastavust veebi käideldavuse nõuetele 
tuleks pidevalt jälgida nii avaliku sektori 
asutuse veebisaidi esialgsel 
konstrueerimisel kui ka selle sisu edasisel 
värskendamisel. Ühtlustatud 
järelevalvemetoodika hõlmab veebisaidi 
käideldavuse nõuetele vastavuse kontrolli, 
mida tehakse kõikides liikmesriikides 
ühtsetel alustel, representatiivse valimi 
kontrolli ja järelevalve korrapärasust. 
Liikmesriigid peavad esitama igal aastal 
üldsusele kättesaadava aruande järelevalve 
tulemuste ja üldisemalt käesoleva direktiivi 
kohaldamisel võetud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Vastavust veebi käideldavuse nõuetele 
tuleks pidevalt jälgida nii avaliku sektori 
asutuse veebisaidi esialgsel 
konstrueerimisel kui ka selle sisu edasisel 
värskendamisel. Ühtlustatud 
järelevalvemetoodika hõlmab veebisaidi 
käideldavuse nõuetele vastavuse kontrolli, 
mida tehakse kõikides liikmesriikides 
ühtsetel alustel, representatiivse valimi 
kontrolli ja järelevalve korrapärasust. 
Liikmesriigid peavad esitama igal aastal 
aruande järelevalve tulemuste ja üldisemalt 
käesoleva direktiivi kohaldamisel võetud 
meetmete kohta.

(24) Vastavust veebi käideldavuse nõuetele 
tuleks pidevalt jälgida nii avaliku sektori 
asutuse veebisaidi esialgsel 
konstrueerimisel kui ka selle sisu edasisel 
värskendamisel. Ühtlustatud 
järelevalvemetoodika hõlmab veebisaidi 
käideldavuse nõuetele vastavuse kontrolli, 
mida tehakse kõikides liikmesriikides 
ühtsetel alustel, representatiivse valimi 
kontrolli ja järelevalve korrapärasust. 
Asjaomaste veebisaitide nõuetele 
vastavuse kontrollimiseks kasutatav 
metoodika tuleks avaldada hiljemalt ühe
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist. Liikmesriigid peavad esitama 
igal aastal aruande järelevalve tulemuste ja 
üldisemalt käesoleva direktiivi 
kohaldamisel võetud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Asjaomaste veebisaitide pidevalt 
veebi käideldavuse nõuetele vastavuse 
kontrollimiseks kasutatav metoodika 
tuleks avaldada hiljemalt ühe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse veebisaitide käideldavuse saavutamise kiireloomulisust, tuleks veebi 
käideldavuse nõuetele vastavuse kontrollimiseks kasutatav metoodika avaldada hiljemalt ühe 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist.
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Muudatusettepanek 90
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Asjaomaste veebisaitide pidevalt 
veebi käideldavuse nõuetele vastavuse 
kontrollimiseks kasutatav metoodika 
tuleks avaldada hiljemalt ühe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Asjaomaste veebisaitide pidevalt 
veebi käideldavuse nõuetele vastavuse 
kontrollimiseks kasutatav metoodika 
tuleks avaldada hiljemalt ühe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Ühtlustatud raamistikus oleks 
veebisaitide arendajatel vähem tõkkeid 
siseturul tegutsemiseks ning samas 
väheneksid valitsuste ja muude veebi 
käideldavusega seotud toodete ja teenuste 
hankeid korraldavate asutuste kulud.

(25) Ühtlustatud raamistikus oleks 
veebisaitide arendajatel vähem tõkkeid 
siseturul tegutsemiseks ning samas 
väheneksid valitsuste ja muude veebi 
käideldavusega seotud toodete ja teenuste 
hankeid korraldavate asutuste kulud, mis 
toetaks majanduskasvu ja tööhõivet.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
asjaomaste sätete rakendamiseks 
ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. 
Kontrollimenetlust tuleks kasutada selleks, 
et määrata kindlaks metoodika, mida 
liikmesriigid peavad kasutama asjaomaste 
veebisaitide kõnealustele nõuetele 
vastavuse kontrollimiseks. 
Nõuandemenetlust tuleks kasutada sellise 
korra kindlaksmääramiseks, mille kohaselt 
liikmesriigid peavad teatama komisjonile 
kõnealuse järelevalve tulemused. 
Nimetatud volitusi tuleks teostada vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

(27) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
asjaomaste sätete rakendamiseks 
ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. 
Kontrollimenetlust tuleks kasutada selleks, 
et määrata kindlaks metoodika, mida 
liikmesriigid peavad kasutama asjaomaste 
veebisaitide kõnealustele nõuetele 
vastavuse kontrollimiseks. 
Nõuandemenetlust tuleks kasutada sellise 
korra kindlaksmääramiseks, mille kohaselt 
liikmesriigid peavad teatama komisjonile 
kõnealuse järelevalve tulemused. 
Nimetatud volitusi tuleks teostada vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
käesolevas direktiivis viidatud komitee 
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koosseisule, pidades silmas puuetega 
inimeste kaasamist.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt avaliku sektori asutuste veebisaitide 
käideldavuse ühtlustatud turu loomist, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 
sest see nõuab praegu liikmesriikide 
õigussüsteemides kehtivate paljude 
erinevate eeskirjade ühtlustamist, ning seda 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik 
seatud eesmärgi saavutamiseks,

(28) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt avaliku sektori asutuste ja teatavate 
üldhuviteenuste pakkujate veebisaitide 
käideldavuse ühtlustatud turu loomist, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 
sest see nõuab praegu liikmesriikide 
õigussüsteemides kehtivate paljude 
erinevate eeskirjade ühtlustamist, ning seda 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik 
seatud eesmärgi saavutamiseks,

Or. fr

Muudatusettepanek 95
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt avaliku sektori asutuste veebisaitide 
käideldavuse ühtlustatud turu loomist, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 

(28) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt avaliku sektori asutuste veebisaitide 
käideldavuse ühtlustatud turu loomist, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 
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sest see nõuab praegu liikmesriikide 
õigussüsteemides kehtivate paljude 
erinevate eeskirjade ühtlustamist, ning seda 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

sest see nõuab praegu liikmesriikide 
õigussüsteemides kehtivate paljude 
erinevate eeskirjade ühtlustamist, ning seda 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks. Kogu 
ELis ühtsustatud lähenemisviis 
veebisaitide kättesaadavusele vähendab 
veebisaite arendavate ettevõtete ja 
järelikult nende teenuseid kasutavate 
avalike asutuste kulusid. Tulevikus on 
veebisaitide kaudu pakutavate teabe ja 
teenuste kättesaadavus üha olulisem 
kodanike põhiõiguste teostamiseks, 
sealhulgas töö saamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 96
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide õigus- ja 
haldusnorme, milles käsitletakse avaliku 
sektori asutuste veebisaitide käideldavust 
kõikide kasutajate, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas 
puuetega inimeste jaoks.

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide õigus- ja 
haldusnorme, milles käsitletakse avaliku 
sektori asutuste ja teatavate üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste 
pakkujate veebisaitide käideldavust 
kõikide kasutajate, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas 
puuetega inimeste jaoks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 97
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide õigus- ja 
haldusnorme, milles käsitletakse avaliku 
sektori asutuste veebisaitide käideldavust 
kõikide kasutajate, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas 
puuetega inimeste jaoks.

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide õigus- ja 
haldusnorme, milles käsitletakse avaliku 
sektori asutuste veebisaitide sisu, 
sealhulgas audiovisuaalse sisu
käideldavust kõikide kasutajate, sealhulgas 
puuetega inimeste ja eakate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mille 
kohaselt liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks selliste avaliku sektori 
asutustele kuuluvate veebisaitide sisu, 
mille tüübid on täpsustatud lisas.

2. Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mille 
kohaselt liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks selliste avaliku sektori 
asutustele kuuluvate veebisaitide sisu, 
mille tüübid on täpsustatud lisas. Ühtlasi 
tuleb nende loetelu pidevalt ajakohastada 
vastavalt tehnoloogia arengule ja avaliku 
sektori digiteerimisele kogu ELis.

Or. es

Muudatusettepanek 99
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mille 
kohaselt liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks selliste avaliku sektori 
asutustele kuuluvate veebisaitide sisu, 
mille tüübid on täpsustatud lisas.

2. Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mille 
kohaselt liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks selliste avaliku sektori 
asutustele kuuluvate veebisaitide sisu, 
mida on täpsustatud lisas.

Or. en

Selgitus

Praeguses tekstis jääb ebaselgeks, kas veebisaidid piirduvad täpsustatud veebisaitidega või 
kas täpsustatud veebisaidid annavad aimdust sellest, mis peaks olema hõlmatud.

Muudatusettepanek 100
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mille 
kohaselt liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks selliste avaliku sektori 
asutustele kuuluvate veebisaitide sisu, 
mille tüübid on täpsustatud lisas.

2. Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mille 
kohaselt liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks selliste avaliku sektori 
asutustele kuuluvate veebisaitide, 
sealhulgas allalaaditavate elementide
funktsioonid ja sisu, mille tüübid on 
täpsustatud lisas.

Or. en

Selgitus

Siin on vaja suuremat selgust, et tagada, et kõik asjaomase veebisaidi elemendid, sealhulgas 
allalaaditavad elemendid oleksid käideldavad. Käesolevas raportis käsitletakse avaliku 
sektori veebisaite, mis on üldsuse jaoks tähtis juurdepääsupunkt vormidele ja dokumentidele.

Muudatusettepanek 101
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mille 
kohaselt liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks selliste avaliku sektori 
asutustele kuuluvate veebisaitide sisu, 
mille tüübid on täpsustatud lisas.

2. Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mille 
kohaselt liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks selliste avaliku sektori 
asutuste ja üldsusele põhiteenuseid 
osutavate asutuste veebisaitide sisu, 
sealhulgas kogu allalaadimiseks mõeldud 
sisu ja dokumendid, mille tüübid on 
täpsustatud lisas.

Or. de

Muudatusettepanek 102
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mille 
kohaselt liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks selliste avaliku sektori 
asutustele kuuluvate veebisaitide sisu, 
mille tüübid on täpsustatud lisas.

2. Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mille 
kohaselt liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks järgmised funktsioonid ja 
sisu:

Or. fr

Muudatusettepanek 103
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori asutuste veebisaidid ja 
veebiteenused (saiditüübid on loetletud 
lisas);

Or. fr



PE514.740v01-00 30/95 AM\941519ET.doc

ET

Muudatusettepanek 104
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teatavate üldhuviteenuste pakkujate 
veebisaidid ja veebiteenused (saiditüübid 
on loetletud I a lisas).

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selles direktiivis ettenähtud 
soovitused peavad igal juhul olema 
kohaldatavad kogu veebisaidile, millel 
teenust osutatakse, mitte ainult teenusele.

Or. es

Muudatusettepanek 106
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad laiendada 
käesoleva direktiivi reguleerimisala muud 
kui lõikes 2 osutatud tüüpi avaliku sektori 
veebisaitidele.

3. Liikmesriigid võivad laiendada 
käesoleva direktiivi reguleerimisala muud 
kui lõikes 2 osutatud tüüpi avaliku sektori 
(avaliku sektori asutuste ja 
üldhuviteenuste pakkujate) veebisaitidele.
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Or. fr

Muudatusettepanek 107
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad laiendada
käesoleva direktiivi reguleerimisala muud 
kui lõikes 2 osutatud tüüpi avaliku sektori
veebisaitidele.

3. Liikmesriigid peaksid laiendama
käesoleva direktiivi reguleerimisala muud 
tüüpi veebisaitidele.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva direktiivi rakendamist 
kohaldatakse astmeliselt 31. detsembrini 
2017 kõikidele avaliku sektori asutuste 
veebisaitidele.

Or. es

Muudatusettepanek 109
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvad konkreetselt avaliku sektori 
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asutuste veebisaitide versioonid, mis on 
ette nähtud mobiilsideseadmete (telefonid 
või tahvelarvutid) ja üldiselt mobiilside 
juurdepääsu hõlbustavate funktsioonide 
jaoks.

Or. es

Muudatusettepanek 110
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „asjaomased veebisaidid” – käesoleva
direktiivi artikli 1 lõikes 2 osutatud 
veebisaidid;

(1) „asjaomased veebisaidid” – artikli 1 
lõikes 2 osutatud veebisaitide mis tahes 
seadmega käideldavad kõik versioonid, 
sealhulgas need, mis on tehtud 
juurdepääsetavaks mobiiliseadme või 
tahvelarvuti või muude vahenditega;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „veebisaitide sisu” – teave, mis 
edastatakse kasutajale kasutajaagendi 
kaudu, sealhulgas kood või märgistus, 
millega määratletakse sisu struktuur, esitus 
ja vastastikune mõju;

(2) „veebisaitide sisu” – teave, mis 
edastatakse kasutajale kasutajaagendi 
kaudu, sealhulgas kood või märgistus, 
millega määratletakse sisu struktuur, esitus 
ja vastastikune mõju, ning mis tahes riist-
või tarkvara süsteem, mis võimaldab 
kasutajatel end sisse logida ja 
veebisaidiga teavet vahetada. See hõlmab 
nii tekstilist kui ka mittetekstilist teavet 
ning dokumente ja vorme, mille kasutajad 
saavad alla laadida ja mida nad saavad 
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võrgus ja väljaspool võrku kasutada. 
Samuti hõlmab see digitaalsete vormide 
töötlemist ning autentimis-, 
identifitseerimis- ja makseprotsesside 
lõpuleviimist. Veebisaitide sisu hõlmab ka 
veebisaitide kaudu, näiteks veebilinkide 
kaudu osutatavaid asjaomase veebisaidi 
väliseid funktsioone ja sisu. Samuti 
hõlmab sisu neile veebisaitidele 
integreeritud sotsiaalmeedia sisu. Sisu 
hõlmab ka loomevahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „veebisaitide sisu” – teave, mis 
edastatakse kasutajale kasutajaagendi 
kaudu, sealhulgas kood või märgistus, 
millega määratletakse sisu struktuur, esitus 
ja vastastikune mõju;

(2) „veebisaitide sisu” – teave, mis 
edastatakse kasutajale kasutajaagendi 
kaudu, sealhulgas kood või märgistus, 
millega määratletakse sisu struktuur, esitus,
vastastikune mõju ning mis tahes riist- või 
tarkvara süsteem, mis võimaldab 
kasutajatel end sisse logida ja 
veebisaidiga teavet vahetada. See hõlmab 
nii tekstilist kui ka mittetekstilist teavet 
ning dokumente ja vorme, mille kasutajad 
saavad alla laadida ja mida nad saavad 
võrgus ja väljaspool võrku kasutada. 
Samuti hõlmab see digitaalsete vormide 
töötlemist ning autentimis-, 
identifitseerimis- ja makseprotsesside 
lõpuleviimist. Veebisaitide sisu hõlmab ka 
veebisaitide kaudu, näiteks veebilinkide 
kaudu osutatavaid asjaomase veebisaidi 
väliseid funktsioone ja sisu. Samuti 
hõlmab sisu neile veebisaitidele 
integreeritud sotsiaalmeedia sisu. Sisu 
hõlmab ka loomevahendeid;

Or. en
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Selgitus

Tihti tuleb ette, et muidu hästi disainitud veebisaidid viivad täiesti käideldamatute 
allalaaditavate dokumentide või vormideni. Avaliku sektori asutuste vastutada ja tagada on 
see, et sotsiaalmeedia jms oleks kõikide, sealhulgas puuetega inimeste jaoks käideldav.

Muudatusettepanek 113
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „veebisaitide sisu” – teave, mis 
edastatakse kasutajale kasutajaagendi 
kaudu, sealhulgas kood või märgistus, 
millega määratletakse sisu struktuur, esitus 
ja vastastikune mõju;

(2) „veebisaitide sisu” – teave, mis 
edastatakse kasutajale kasutajaagendi 
kaudu, sealhulgas kood või märgistus, 
millega määratletakse sisu struktuur, esitus 
ja vastastikune mõju. See hõlmab ka mis 
tahes riist- või tarkvara süsteemi, mis 
võimaldab kasutajatel end sisse logida ja 
veebisaidiga teavet vahetada. See hõlmab 
nii tekstilist kui ka mittetekstilist teavet 
ning dokumente ja vorme, mille kasutajad 
saavad alla laadida ja mida nad saavad 
võrgus ja väljaspool võrku kasutada. 
Samuti hõlmab see digitaalseid vorme 
ning autentimis-, identifitseerimis- ja 
makseprotsesside lõpuleviimist. See peaks 
kohalduma ka veebisaitide kaudu, näiteks 
veebilinkide kaudu osutatavatele 
asjaomase veebisaidi välistele 
funktsioonidele ja sisule. Samuti hõlmab 
sisu neile veebisaitidele integreeritud 
sotsiaalmeedia sisu;

Or. en

Selgitus

Väga sageli viivad hästi disainitud veebisaidid täiesti käideldamatute allalaaditavate 
dokumentide või vormideni. Seega peame tagama, et need lingid ja dokumendid oleksid sama 
käideldavad.
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Muudatusettepanek 114
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „veebisaitide sisu” – teave, mis 
edastatakse kasutajale kasutajaagendi 
kaudu, sealhulgas kood või märgistus, 
millega määratletakse sisu struktuur, esitus 
ja vastastikune mõju;

(2) „veebisaitide sisu” – teave, mis 
edastatakse kasutajale kasutajaagendi 
kaudu, sealhulgas kood või märgistus, 
millega määratletakse sisu struktuur, esitus 
ja vastastikune mõju, ning mis tahes riist-
või tarkvara süsteem, mis võimaldab 
kasutajatel end sisse logida ja 
veebisaidiga teavet vahetada. See hõlmab 
nii tekstilist kui ka mittetekstilist teavet 
ning dokumente ja vorme, mille kasutajad 
saavad alla laadida ja mida nad saavad 
võrgus ja väljaspool võrku kasutada. 
Samuti hõlmab see digitaalsete vormide 
töötlemist ning autentimis-, 
identifitseerimis- ja makseprotsesside 
lõpuleviimist. Sisu hõlmab ka neile 
veebisaitidele integreeritud sotsiaalmeedia 
sisu ning kasutajate loodud sisu loomiseks 
mõeldud loomevahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „veebisaitide sisu” – teave, mis 
edastatakse kasutajale kasutajaagendi 
kaudu, sealhulgas kood või märgistus, 
millega määratletakse sisu struktuur, esitus 
ja vastastikune mõju;

„veebisaitide sisu” – teave ja 
kasutajaliidese komponendid, mis 
edastatakse kasutajale kasutajaagendi 
kaudu, sealhulgas kood või märgistus, 
millega määratletakse sisu struktuur, esitus 
ja vastastikune mõju. Veebisaitide sisu 
hõlmab nii tekstilist kui ka mittetekstilist 
teavet, dokumentide ja vormide 



PE514.740v01-00 36/95 AM\941519ET.doc

ET

allalaadimist ning kahesuunalist suhtlust, 
nt digitaalsete vormide töötlemine ning 
autentimis-, identifitseerimis- ja 
makseprotsesside lõpuleviimine. 
Veebisaitide sisu hõlmab ka veebisaitide 
kaudu, näiteks veebilinkide kaudu 
osutatavaid asjaomase veebisaidi väliseid 
funktsioone tingimusel, et väline veebisait 
on ainuke vahend teabe edastamiseks ja 
teenuse osutamiseks tarbijale. Sisu 
hõlmab võimaluse korral ka neile 
veebisaitidele integreeritud sotsiaalmeedia 
sisu ning neil veebisaitidel kasutajate 
loodud sisu loomiseks mõeldud 
loomevahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 116
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „loomevahendid” – mis tahes 
tarkvara, mida saab kasutada veebisisu, 
sealhulgas kasutajate loodud sisu 
loomiseks.
Loomevahendid hõlmavad muu hulgas 
veebilehe loomevahendeid, lähtekoodi või 
märgistuse muutmise tarkvara, 
veebilehtede osade (nt ajaveeb, vikid, 
veebipõhised foorumid) uuendamise 
tarkvara jne;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „loomevahendid” – mis tahes 
tarkvara, mida saab kasutada veebisisu, 
sealhulgas kasutajate loodud sisu 
loomiseks. Loomevahendid hõlmavad 
muu hulgas veebilehe loomevahendeid, 
lähtekoodi või märgistuse muutmise 
tarkvara, veebilehtede osade (nt ajaveeb, 
vikid, veebipõhised foorumid) uuendamise 
tarkvara jne;

Or. en

Muudatusettepanek 118
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „loomevahendid” – mis tahes 
tarkvara, mida saab kasutada veebisisu, 
sealhulgas kasutajate loodud sisu 
loomiseks. Loomevahendid hõlmavad 
muu hulgas veebilehe loomevahendeid, 
lähtekoodi või märgistuse muutmise 
tarkvara, veebilehtede osade (nt ajaveeb, 
vikid, veebipõhised foorumid) uuendamise 
tarkvara jne;

Or. en

Selgitus

Kui kasutajate loodud sisu loomiseks kasutatud loomevahendid ei ole käideldavad, ei ole ka 
veebisaidi asjaomane interaktiivne element käideldav.

Muudatusettepanek 119
Adam Bielan
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „loomevahendid” – mis tahes 
tarkvara, mida saab kasutada veebisisu, 
sealhulgas kasutajate loodud sisu 
loomiseks. Loomevahendid hõlmavad 
muu hulgas veebilehe loomevahendeid, 
lähtekoodi või märgistuse muutmise 
tarkvara ja veebilehtede osade (nt ajaveeb, 
vikid, veebipõhised foorumid) uuendamise 
tarkvara;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „kasutajaagent” – tarkvara, mis otsib ja 
esitab veebisisu kasutajatele, sealhulgas 
veebibrauserid, meediapleierid, 
lisandmoodulid ja muud programmid, mis 
aitavad veebisisu otsida, tajustada ja 
sellega suhelda;

(3) „kasutajaagent” – tarkvara, mis otsib ja 
esitab veebisisu kasutajatele, sealhulgas 
veebibrauserid, meediapleierid, 
lisandmoodulid ja muud programmid, mis 
aitavad veebisisu otsida, tajustada ja 
sellega suhelda, sõltumata seadmest, mida 
kasutatakse sisuga suhtlemiseks. Kui 
veebisaitide omanike välja töötatud 
mobiilirakendus pakub asjaomase 
veebisaidiga samaväärset või tõhustatud 
teenuste kogumit, kohaldatakse 
käesolevat määratlust ka nende 
mobiilirakenduste liideste ja toimimise 
suhtes;

Or. en
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Muudatusettepanek 121
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „kasutajaagent” – tarkvara, mis otsib ja 
esitab veebisisu kasutajatele, sealhulgas 
veebibrauserid, meediapleierid, 
lisandmoodulid ja muud programmid, mis 
aitavad veebisisu otsida, tajustada ja 
sellega suhelda;

(3) „kasutajaagent” – tarkvara, mis otsib ja 
esitab veebisisu kasutajatele, sealhulgas 
veebibrauserid, meediapleierid, 
lisandmoodulid ja muud programmid, mis 
aitavad veebisisu otsida, tajustada ja 
sellega suhelda, sõltumata seadmest, mida 
kasutatakse sisuga suhtlemiseks. Kui 
veebisaitide omanike välja töötatud 
mobiilirakendus pakub asjaomase 
veebisaidiga samaväärset või tõhustatud 
teenuste kogumit, kohaldatakse 
käesolevat määratlust ka nende 
mobiilirakenduste liideste ja toimimise 
suhtes;

Or. en

Selgitus

Teenuse osutajad töötavad mobiilirakendused sageli välja selleks, et lihtsustada kliendi 
kogemust ning mõningatel juhtudel isegi selleks, et pakkuda täiendavaid teenuseid või 
omadusi lisaks sellele, mida veebisaidil pakutakse. Puuetega kasutajaid ei tohiks kõrvale jätta 
kiiresti arenevast mobiilirakenduste sektorist, mis tagab juurdepääsu teenustele.

Muudatusettepanek 122
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „kasutajaagent” – tarkvara, mis otsib ja 
esitab veebisisu kasutajatele, sealhulgas 
veebibrauserid, meediapleierid, 
lisandmoodulid ja muud programmid, mis 
aitavad veebisisu otsida, tajustada ja 
sellega suhelda;

(3) „kasutajaagent” – tarkvara, mis otsib ja 
esitab veebisaidi sisu kasutajatele, 
sealhulgas veebibrauserid, meediapleierid, 
lisandmoodulid ja muud programmid, mis 
aitavad veebisaidi sisu otsida, tajustada ja 
sellega suhelda, sõltumata seadmest, mida 
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kasutatakse sisuga suhtlemiseks. Kui 
mobiiliseade pakub asjaomase 
veebisaidiga samaväärset või tõhustatud 
teenuste kogumit, nagu asjaomane 
veebisait, kohaldatakse käesolevat 
definitsiooni ka selliste mobiilirakenduste 
liideste ja toimimise suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „kasutajaagent” – tarkvara, mis otsib ja 
esitab veebisisu kasutajatele, sealhulgas 
veebibrauserid, meediapleierid, 
lisandmoodulid ja muud programmid, mis 
aitavad veebisisu otsida, tajustada ja 
sellega suhelda;

(3) „kasutajaagent” – tarkvara, mis otsib ja 
esitab veebisisu kasutajatele, sealhulgas 
veebibrauserid, meediapleierid, 
lisandmoodulid ja muud programmid, mis 
aitavad veebisisu otsida, tajustada ja 
sellega suhelda. See peaks olema 
kohaldatav sõltumata seadmest, mida 
kasutatakse sisuga suhtlemiseks. Kui 
veebisaitide omanike välja töötatud 
mobiilirakendus pakub asjaomase 
veebisaidiga samaväärset või tõhustatud 
teenuste kogumit, kohaldatakse 
käesolevat definitsiooni ka selliste 
mobiilirakenduste liideste ja toimimise 
suhtes;

Or. en

Selgitus

Teenuse osutajad töötavad mobiilirakendused sageli välja selleks, et lihtsustada kliendi 
kogemust, ning puuetega kasutajaid ei tohiks kõrvale jätta kiiresti arenevast sektorist, mis 
tagab juurdepääsu teenustele.

Muudatusettepanek 124
Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „avaliku sektori asutus” – riigi, 
piirkondlikud või kohalikud asutused, 
avalik-õiguslikud isikud, nagu on 
määratletud direktiivi 2004/18/EÜ artikli 1 
punktis 9, ning ühest või mitmest 
kõnealusest asutusest või avalik-
õiguslikust isikust koosnevad ühendused.

(8) „avaliku sektori asutus” – avalikes 
huvides tegutsevad üksused. Siia alla 
kuuluvad avalik-õiguslikud isikud, nagu 
on määratletud direktiivi 2004/18/EÜ 
artikli 1 punktis 9, ning kõik üksused, 
millele eespool nimetatud isikud on 
usaldanud või ülesandeks teinud avalike 
huvide täitmise.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „avaliku sektori asutustele kuuluvad 
veebisaidid” – avaliku sektori asutuste 
välja töötatud, hangitud, hallatavad või 
kaasfinantseeritud või liidu fondide 
kaasfinantseeritud veebisaidid.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „üldhuviteenus” – teenus, mida 
liikmesriikide avalikud ametiasutused 
käsitavad riigi, piirkondlikul või kohalikul 
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tasandil üldist huvi pakkuvate teenustena 
ja mis on seega allutatud erilistele avaliku 
teenindamise kohustustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 127
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „veebi käideldavus” – põhimõtted ja 
tehnilised lahendused, mida tuleb järgida 
asjaomase veebisaidi koostamisel, et teha 
kõnealuste veebisaitide sisu ja 
funktsioonid käideldavaks kõikidele 
kasutajatele, sealhulgas puuetega 
inimestele. Veebi käideldavus viitab 
eelkõige põhimõtetele ja tehnikatele, 
millega edendatakse kasutajapoolset 
tajumist, navigatsiooni, toimimist, 
koostoimimist ja mõistmist, ning mis 
võimaldab tugitehnoloogia ja 
augmentatiivsete ning alternatiivsete 
suhtlusvahendite kasutamist. 

Or. en

Selgitus

Veebisaitide käideldavuse ja üleüldise käideldavuse käsitus nõuab terviklikku lähenemisviisi. 
Seega on tingimata vajalik selleks, et käsitleda mitte ainult veebisaitide sisu, vaid ka 
funktsioone, mis võimaldavad vajaduse korral tugitehnoloogia kasutamist.

Muudatusettepanek 128
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „veebi käideldavus” – põhimõtted ja 
tehnilised lahendused, mida tuleb järgida 
asjaomase veebisaidi koostamisel, et teha 
kõnealuste veebisaitide sisu käideldavaks 
kõikidele kasutajatele, sealhulgas 
puuetega inimestele ja eakatele. Veebi 
käideldavus viitab eelkõige põhimõtetele 
ja tehnikatele, millega edendatakse 
kasutajapoolset tajumist, navigatsiooni, 
kasutamist, koostoimimist ja mõistmist, 
ning mis hõlmab tugitehnoloogiat, 
viipekeelt või augmentatiivseid ja 
alternatiivseid suhtlusvahendeid.
Veebisaitide sisu hõlmab nii tekstilist kui 
ka mittetekstilist teavet, vormide 
allalaadimist ja kahesuunalist suhtlust, nt 
digitaalsete vormide töötlemine, 
autentimine ning tehingud, nagu 
juhtumite käsitlemine ja maksed.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „tugitehnoloogia” – kõik elemendid, 
varustuse osad või tootesüsteemid, mis on 
äriliselt omandatud või mida on 
katseprojektina rahastatud liidu eelarvest 
või fondidest või mille levitajaks on 
valitsus, või mida on muudetud või 
kohandatud, et suurendada, säilitada või 
parandada puuetega isikute 
toimimissuutlikkust.

Or. en
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Muudatusettepanek 130
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „tugitehnoloogia” – kõik elemendid, 
varustuse osad või tootesüsteemid, mis on 
omandatud või mida on muudetud või 
kohandatud, et suurendada, säilitada või 
parandada puuetega isikute 
toimimissuutlikkust.

Or. en

Selgitus

Puuetega inimesed kasutavad tugitehnoloogiat selleks, et rakendada funktsioone, mida neil 
oleks muidu raske või võimatu rakendada. Tugitehnoloogia võib hõlmata tehnoloogiat alates 
liikumisabivahenditest, nagu rulaatorid ja ratastoolid, ning lõpetades riist- ja tarkvaraga, 
nagu kohandatud klahvistikud või ekraanilugejate programmid.

Muudatusettepanek 131
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „universaalne disain” – toodete, 
keskkonna, programmide ja teenuste 
disainimine sellisel viisil, mis muudab nad 
suurimal võimalikul määral kõigile 
inimestele kasutatavaks, ilma et oleks vaja 
teha kohandusi või kasutada eridisaini. 
Universaalne disain ei välista vajaduse 
korral abiseadmete valmistamist 
kindlatele puuetega inimeste rühmadele.

Or. en
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Selgitus

See universaalse disaini määratlus vastab ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
määratlusele.

Muudatusettepanek 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada asjakohaste 
veebisaitide käideldavus

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada asjakohaste 
veebisaitide käideldavus neutraalse 
tehnoloogia abil ja tasuta

Or. es

Muudatusettepanek 133
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja mõistmist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral käideldava 
elektroonilise alternatiivi;

(a) järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades navigeerimist,
kasutajapoolset tajumist, kasutamist, 
mõistmist, lävimist ja kasutamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral käideldava elektroonilise 
alternatiivi;

Or. fr

Selgitus

Vaja on kõikehõlmavat ja täpset veebisaitide käideldavuse ja üldiselt juurdepääsetavuse 
mõiste käsitusviisi. Käideldavuse nõuded peavad olema täpselt kindlaks määratud ja katma 
puuetega inimeste tegelikke vajadusi.
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Muudatusettepanek 134
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja mõistmist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral käideldava 
elektroonilise alternatiivi;

(a) järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja mõistmist, sealhulgas
puuetega inimestele ja eakatele, nähes 
samuti ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral käideldava elektroonilise 
alternatiivi;

Or. en

Muudatusettepanek 135
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja mõistmist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral käideldava 
elektroonilise alternatiivi;

(a) järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades igal juhul kasutajapoolset 
iseseisvat tajumist, kasutamist ja mõistmist 
ning vastastikust koostoimet, nähes ette 
sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral käideldava 
elektroonilise alternatiivi;

Or. de

Muudatusettepanek 136
Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) viisil, mis võimaldab koostalitlust
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil.

(b) viisil, mis tagab koostalitluse paljude 
kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii 
liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) rakendades universaalse disaini 
käsitust.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kohaldavad lõike 1 sätted 
hiljemalt 31. detsembriks 2015.

2. Liikmesriigid kohaldavad lõike 1 sätted 
kogu asjaomaste veebisaitide uuele sisule
hiljemalt 1. jaanuariks 2015 ning kogu 
õigusalasele infosisule 1. jaanuariks 
2017.

Or. en
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Muudatusettepanek 139
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kohaldavad lõike 1 sätted 
hiljemalt 31. detsembriks 2015.

2. Liikmesriigid kohaldavad lõike 1 sätted 
kogu asjaomaste veebisaitide uuele sisule
hiljemalt 1. jaanuariks 2015 ning kogu 
õigusalasele infosisule 1. jaanuariks 
2017.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kohaldavad lõike 1 sätted 
hiljemalt 31. detsembriks 2015.

2. Liikmesriigid kohaldavad lõike 1 sätted 
kogu asjaomaste veebisaitide uuele sisule
hiljemalt 1. jaanuariks 2015 ning kogu 
õigusalasele infosisule 1. jaanuariks 
2017. 

Or. en

Selgitus

Veebisaitide uue sisu käideldavuse tagamine on saavutatav ning kinnitab veel kord Euroopa 
Komisjoni eesmärki muuta avaliku sektori veebisaidid 2015. aastaks täielikult käideldavaks.

Muudatusettepanek 141
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kohaldavad lõike 1 sätted 
hiljemalt 31. detsembriks 2015.

2. Liikmesriigid kohaldavad lõike 1 sätted 
kooskõlas oma haldus-, institutsioonilise 
ja õigusraamistikuga kõikide avaliku 
sektori asutustele kuuluvate veebisaitide 
uuele sisule hiljemalt 31. detsembriks 
2015 ning kogu õigusalasele infosisule 
31. detsembriks 2017.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tehnoloogilistel põhjustel 
kehtestatakse otseülekannetele 
kaheaastane üleminekuperiood.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni artikli 2 kohaselt tähendab 
universaalne disain „ toodete, keskkonna, 
programmide ja teenuste disainimine 
sellisel viisil, mis muudab nad suurimal 
võimalikul määral kõigile inimestele 
kasutatavaks, ilma et oleks vaja teha 
kohandusi või kasutada eridisaini. 
Universaalne disain ei välista vajaduse 
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korral abiseadmete valmistamist 
kindlatele puuetega inimeste rühmadele”.

Or. fr

Muudatusettepanek 144
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Käideldavusealast teavet ja kogu 
muud tarbijatele antavat teavet tuleb anda 
kättesaadavas vormingus, võttes täielikult 
arvesse tarbija eelistusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 145
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Veebisaitide omanikud annavad oma 
vastava tegevuse piires tarbijatele 
asjakohast teavet, et võimaldada neil 
hinnata veebisaidi käideldavust.

Or. fr

Muudatusettepanek 146
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1



AM\941519ET.doc 51/95 PE514.740v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Asjaomaseid veebisaite, mis vastavad 
ühtlustatud standarditele või nende osadele, 
mille viitenumbrid on komisjon koostanud 
ja avaldanud Euroopa Liidu Teatajas 
kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012, 
käsitatakse kõnealuste standardite või 
nende osadega hõlmatud, artiklis 3 
sätestatud veebi käideldavuse nõuetele 
vastavatena.

Asjaomaseid veebisaite, mis vastavad 
ühtlustatud standarditele või nende osadele, 
mille viitenumbrid on komisjon koostanud 
ja avaldanud Euroopa Liidu Teatajas 
kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012, 
käsitatakse kõnealuste standardite või 
nende osadega hõlmatud, artiklis 3 
sätestatud veebi käideldavuse nõuetele 
vastavatena.

Standardite kohaldamise eest vastutavad 
komisjon ja liikmesriikide vastavad 
ametiasutused.

Or. es

Muudatusettepanek 147
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nii kaua, kuni lõikes 1 osutatud Euroopa 
standardite viitenumbreid ei ole veel 
kindlaks määratud, eeldatakse, et standardi 
ISO/IEC 40500: 2012 AA-taseme 
edukriteeriume ja nõudeid hõlmavatele 
osadele vastavad asjaomased veebisaidid 
vastavad artiklis 3 sätestatud veebi 
käideldavuse nõuetele.

3. Nii kaua, kuni lõikes 1 osutatud Euroopa 
standardite viitenumbreid ei ole veel 
kindlaks määratud, eeldatakse, et veebisisu 
juurdepääsusuuniste versiooni 2.0 
kohaste rahvusvaheliste soovituste AA-
taseme edukriteeriume ja nõudeid 
hõlmavatele osadele vastavad asjaomased 
veebisaidid vastavad artiklis 3 sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kannavad hoolt, et 
asjaomased veebisaidid esitaksid kinnituse 
oma käideldavuse, eelkõige käesoleva 
direktiivi nõuetele vastavuse kohta ja 
annaksid kasutajatele võimaluse korral 
käideldavusega seotud täiendavat teavet.

1. Liikmesriigid tagavad, et asjaomased 
veebisaidid esitaksid kinnituse oma 
käideldavuse, eelkõige käesoleva direktiivi 
nõuetele vastavuse kohta ja annaksid 
kasutajatele võimaluse korral 
käideldavusega seotud täiendavat teavet. 
Käideldavusega seotud teabe esialgne 
kavand on esitatud käesoleva direktiivi 
lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kannavad hoolt, et 
asjaomased veebisaidid esitaksid kinnituse 
oma käideldavuse, eelkõige käesoleva 
direktiivi nõuetele vastavuse kohta ja 
annaksid kasutajatele võimaluse korral
käideldavusega seotud täiendavat teavet.

1. Liikmesriigid ergutavad, et asjaomased 
veebisaidid esitaksid selge ja täpse
kinnituse oma käideldavuse, eelkõige 
käesoleva direktiivi nõuetele vastavuse 
kohta ja annaksid kasutajatele 
käideldavusega seotud täiendavat teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad võtma meetmeid, 
et soodustada artiklis 3 sätestatud veebi 
käideldavuse nõuete kohaldamist lisaks 
asjaomastele veebisaitidele ka kõikide 

2. Liikmesriigid peavad võtma meetmeid, 
et soodustada artiklis 3 sätestatud veebi 
käideldavuse nõuete kohaldamist lisaks 
asjaomastele veebisaitidele ka kõikide 
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muude avaliku sektori asutuste veebisaitide 
suhtes ja eelkõige selliste avaliku sektori 
asutuste veebisaitide suhtes, mis kuuluvad 
kehtivate siseriiklike õigusaktide või veebi 
käideldavust käsitlevate asjakohaste 
meetmete kohaldamisalasse.

muude avaliku sektori asutuste veebisaitide 
suhtes ja eelkõige selliste avaliku sektori 
asutuste veebisaitide suhtes, mis kuuluvad 
kehtivate siseriiklike õigusaktide või veebi 
käideldavust käsitlevate asjakohaste 
meetmete kohaldamisalasse. Liikmesriigid 
kehtestavad seadusliku kohustuse 
veebisaite arendavate avalike asutuste ja 
teistele sidusrühmade teadvustamiseks 
veebisaitide käideldavusest. Teiselt poolt 
peavad liikmesriigid kohustuslikus korras 
pakkuma avalike asutuste töötajatele 
koolitusprogramme, et hõlbustada 
veebisaitide suuremal määral 
käideldavuse nõuete konkreetset 
rakendamist.

Or. es

Muudatusettepanek 151
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädeva avaliku ametiasutuse loomise 
tugiteenuse pakkumisega või olemasoleva 
ametiasutuse määramisega, et tagada 
veebisaitide üldistele artiklis 3 sätestatud 
käideldavusnõuetele vastavuse jälgimine;

Or. fr

Selgitus

Kuna puudub siduv seaduse täitmise mehhanism, on karta, et veebisaitide omanikud ei pööra 
käideldavuse küsimusele vajalikku tähelepanu.

Muudatusettepanek 152
Bernadette Vergnaud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga liikmesriik määrab muu hulgas 
kindlaks selle pädeva asutuse ülesanded 
ja volitused, kaasa arvatud puuetega 
inimesi esindavate valitsuseväliste 
ühenduste ja organisatsioonide võimaluse 
esitada sellele ametiasutusele kaebust 
õigusaktide rikkumise vaidlustamiseks.

Or. fr

Selgitus

Kuna puudub siduv seaduse täitmise mehhanism, on karta, et veebisaitide omanikud ei pööra 
käideldavuse küsimusele vajalikku tähelepanu.

Muudatusettepanek 153
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ergutavad uusi IKT 
lahendusi, mis on kasutajasõbralikud 
ning sobivad kasutamiseks puuetega 
inimestele ja eakatele, ning edendavad 
koolitusi ja teavitustegevust nende 
digitaalsete teadmiste parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid edendavad ja toetavad 
veebi käideldavust käsitlevaid 
koolitusprogramme, mis on ette nähtud 
peamistele sidusrühmadele, muu hulgas 
avalikele teenistujatele ja avalik-õiguslike 
organite ja asutuste töötajatele ning 
organisatsioonidele, kes osutavad 
üldsusele veebilehtede, sealhulgas nende 
sisu loomise, haldamise ja uuendamise 
põhiteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid osalevad veebi 
käideldavuse nõuete ja kasutajate kasu 
kohta teadlikkust tõstvates tegevustes, et 
ergutada erasektori ja valitsusväliste 
organisatsioonide veebisaitide käideldava 
disaini väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid edendavad ja toetavad 
veebi käideldavust 
koolitusprogrammidega peamistele 
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sidusrühmadele, avalik-õiguslike organite 
töötajatele ja organisatsioonidele, kes 
osutavad üldsusele veebilehtede ja sisu 
loomise, haldamise ja uuendamise 
põhiteenuseid. 

Or. en

Muudatusettepanek 157
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid edendavad ja toetavad 
veebi käideldavuse koolitusi peamistele ja 
asjakohastele sidusrühmadele, muu 
hulgas avalikele teenistujatele, avalik-
õiguslike organite ja asutuste ning selliste 
organisatsioonide töötajatele, mis 
osutavad üldsusele veebilehtede ja sisu 
loomise, haldamise ja uuendamise 
põhiteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid peavad toetama 
asjakohaseid mehhanisme, et korraldada 
asjaomaste sidusrühmadega veebi 
käideldavust käsitlevaid konsultatsioone ja 
avalikustada veebi käideldavuse poliitika 
võimalikke arengusuundi ning veebi 
käideldavuse nõuetele vastavuse 
rakendamisega seotud kogemusi ja 

3. Liikmesriigid peavad toetama 
kohustuslike mehhanismide loomist, et 
korraldada asjaomaste sidusrühmadega, 
näiteks lõppkasutajad ja nende 
esindusorganisatsioonid, veebi 
käideldavust käsitlevaid konsultatsioone ja 
avalikustada veebi käideldavuse poliitika 
võimalikke arengusuundi ning veebi 
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tähelepanekuid. käideldavuse nõuetele vastavuse 
rakendamisega seotud kogemusi ja 
tähelepanekuid.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid peavad tegema komisjoni 
kaasabil liidu tasandil koostööd sektori ja 
kodanikuühiskonna sidusrühmadega, et 
vaadata artikli 7 lõikes 4 osutatud iga-
aastase aruandluse eesmärgil läbi turu- ja 
tehnoloogiaarengud ja veebi käideldavuse 
alased edusammud ning vahetada parimaid 
tavasid.

4. Liikmesriigid peavad tegema komisjoni 
kaasabil liidu tasandil koostööd asjaomase
sektori ja kodanikuühiskonna 
sidusrühmadega, sealhulgas eeskätt 
puuetega inimeste 
esindusorganisatsioonidega, et vaadata 
artiklis 7 a osutatud iga kahe aasta tagant 
esitatava aruandluse eesmärgil läbi turu- ja 
tehnoloogiaarengud ja veebi käideldavuse 
alased edusammud ning vahetada parimaid 
tavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid peavad tegema komisjoni 
kaasabil liidu tasandil koostööd sektori ja 
kodanikuühiskonna sidusrühmadega, et 
vaadata artikli 7 lõikes 4 osutatud iga-
aastase aruandluse eesmärgil läbi turu- ja 
tehnoloogiaarengud ja veebi käideldavuse 

4. Liikmesriigid peavad tegema komisjoni 
kaasabil liidu tasandil koostööd sektori, 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 
sidusrühmadega, et vaadata artikli 7 lõikes 
4 osutatud iga-aastase aruandluse 
eesmärgil läbi turu- ja tehnoloogiaarengud 
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alased edusammud ning vahetada parimaid 
tavasid.

ja veebi käideldavuse alased edusammud 
ning vahetada parimaid tavasid. Erilist 
tähelepanu pööratakse sektori ettevõtjate, 
eriti väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate konkurentsivõimele, et nende 
tegevusele ei tekitataks lisakoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid peavad tegema komisjoni 
kaasabil liidu tasandil koostööd sektori ja 
kodanikuühiskonna sidusrühmadega, et 
vaadata artikli 7 lõikes 4 osutatud iga-
aastase aruandluse eesmärgil läbi turu- ja 
tehnoloogiaarengud ja veebi käideldavuse 
alased edusammud ning vahetada parimaid 
tavasid.

4. Liikmesriigid peavad tegema 
siseriiklikul tasandil koostööd sektori ja 
kodanikuühiskonna sidusrühmadega ning 
komisjoni kaasabil liidu tasandil, et 
vaadata artikli 7 lõikes 4 osutatud iga-
aastase aruandluse eesmärgil läbi turu- ja 
tehnoloogiaarengud ja veebi käideldavuse 
alased edusammud ning vahetada parimaid 
tavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Komisjon peab tegema 
ettepaneku õigusnormide kohta, mille ta 
esitab ELi institutsioonidele, kes peavad 
täitma käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustusi.

Or. es
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Muudatusettepanek 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Igas liikmesriigis asutatakse seaduse 
rakendamise eest vastutav avalik asutus. 
See rakendusasutus saab käideldavuse 
võimaldamise ressursikeskuseks, mis 
hõlbustab avalikel ametiasutustel oma 
veebisaitide käideldavuse nõuete 
rakendamist, võimaldades ka kõige enam 
esindatud puuetega inimeste ja nende 
perekondade organisatsioonide osalemist.

Or. es

Muudatusettepanek 164
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Kõnealuste koolitusprogrammide ja 
teadlikkuse tõstmise programmide 
arendamises ja rakendamises osalevad ka 
sotsiaalpartnerid.

Or. es

Muudatusettepanek 165
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Täitevasutus ja tema ülesanded

1. Kõik liikmesriigid loovad või nimetavad 
ühe asutuse, kes vastutab käesoleva 
direktiivi jõustamise eest ja on pädev 
jälgima veebisaitide vastavust artiklis 3 
sätestatud üldistele käideldavuse nõuetele, 
ning kannavad hoolt selle eest, et need 
asutused omaksid ja kasutaksid vajalikke 
inim- ja finantsressursse ning volitusi, et 
võtta neile käesoleva direktiiviga 
ettenähtud asjakohaseid meetmeid. Need 
pädevad asutused kaasavad puuetega 
inimesi esindavad organisatsioonid.
2. Liikmesriigid määravad kooskõlas 
artikliga 7 kindlaks pädevate asutuste 
ülesanded, volitused, korralduse ja 
koostöö korra ning näevad puuetega 
inimesi esindavatele valitsusvälistele 
organisatsioonidele ja tarbijaühendustele 
muu hulgas ette võimaluse esitada nende 
peale kaebus, et vaidlustada kõik 
liikmesriikidele käesoleva direktiiviga 
pandud kohustuste rikkumised.
3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma 
lõike 2 kohastest rakendusmeetmest ning 
komisjon edastab asjaomase teabe teistele 
liikmesriikidele.
4. Täitevasutus esitab artikli 2 kohaste 
rakendusmeetmete kohta oma 
siseriiklikule pädevale asutusele aruande.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Täitevasutus ja tema ülesanded

1. Kõik liikmesriigid loovad või nimetavad 
ühe asutuse, kes vastutab käesoleva 
direktiivi jõustamise eest ja on pädev 
jälgima veebisaitide vastavust artiklis 3 
sätestatud üldistele käideldavuse nõuetele, 
ning kannavad hoolt selle eest, et need 
asutused omaksid ja kasutaksid vajalikke 
inim- ja finantsressursse ning volitusi, et 
võtta neile käesoleva direktiiviga 
ettenähtud asjakohaseid meetmeid. Need 
pädevad asutused kaasavad puuetega 
inimesi esindavad organisatsioonid.
2. Liikmesriigid määravad kooskõlas 
artikliga 7 kindlaks pädevate asutuste 
ülesanded, volitused, korralduse ja 
koostöö korra ning näevad puuetega 
inimesi esindavatele valitsusvälistele 
organisatsioonidele ja tarbijaühendustele 
muu hulgas ette võimaluse esitada nende 
peale kaebus, et vaidlustada kõik 
liikmesriikidele käesoleva direktiiviga 
pandud kohustuste rikkumised.
3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma 
lõike 2 kohastest rakendusmeetmetest 
ning komisjon edastab asjaomase teabe 
teistele liikmesriikidele.
4. Täitevasutus esitab artikli 2 kohaste 
rakendusmeetmete kohta oma 
siseriiklikule pädevale asutusele aruande.

Or. en

Selgitus

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
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accessibility means and how it is achieved.

Muudatusettepanek 167
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Täitevasutus ja tema ülesanded

1. Kõik liikmesriigid loovad või nimetavad 
ühe asutuse, kes vastutab käesoleva 
direktiivi jõustamise eest ja on pädev 
jälgima veebisaitide vastavust artiklis 3 
sätestatud üldistele käideldavuse nõuetele. 
Need pädevad asutused kaasavad 
puuetega inimesi esindavad 
organisatsioonid.
2. Liikmesriigid määravad kooskõlas 
artikliga 7 kindlaks pädevate asutuste 
ülesanded, volitused, korralduse ja 
koostöö korra ning näevad isikutele muu 
hulgas ette võimaluse esitada kaebus, et 
vaidlustada kõik liikmesriikidele 
käesoleva direktiiviga pandud kohustuste 
rikkumised.
3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma 
lõike 2 kohastest rakendusmeetmetest 
ning asjaomane teave tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Kaebuste menetluskord

(1) Iga (füüsiline või juriidiline) isik, kes 
leiab, et direktiivi on rikutud, võib esitada 
vajaduse korral küsimuse veebisaidi 
omanikele.
(2) Juhul kui isik ei saa selliselt oma 
küsimusele rahuldavat vastust, võib 
kaebuse esitada igale pädevale 
ametiasutusele, mis on määratud artikli 6 
lõike 2 punktis b.

Or. fr

Selgitus

Kuna puudub siduv seaduse täitmise mehhanism, on karta, et veebisaitide omanikud ei pööra 
käideldavuse küsimusele vajalikku tähelepanu.

Muudatusettepanek 169
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 b
Rakendamine ja täitemeetmed

Käesoleva direktiivi ja eriti selle artikli 1 
lõike 2 kohaldamisel on liikmesriikide 
pädevatel asutustel muu hulgas õigus 
võtta vajaduse korral alljärgnevalt 
loetletud meetmeid:
(a) kõikide veebisaitide puhul:
i) veebisaidi käideldamatuse kohta 
esitatud kaebuse läbivaatamine mõistliku 
aja jooksul;
ii) avaliku sektori organite ja asutuste 
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jaoks ressursikeskusena tegutsemine;
iii) avalike teenistujate ning avaliku 
sektori organite ja asutuste veebisaitide 
käideldavuse ja veebipõhiste teenuste alal 
koolitamine;
iiii) käesoleva direktiivi rakendamiseks 
soovituste jagamine;
(b) kõikide selliste veebisaitide puhul, mis 
ei ole täielikult käideldavad:
i) kui täielikku käideldavust ei ole 
võimalik kooskõlas käesoleva direktiiviga 
tagada, nõude kehtestamine, et 
käideldavust takistavad võimalikud 
asjaolud oleksid ära toodud sobivates, 
selgelt sõnastatud ja kergesti 
mõistetavates hoiatustes nende 
liikmesriikide ametlikes keeltes, kus 
asjaomast veebisaiti kasutatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 b
Rakendamine ja täitemeetmed

Käesoleva direktiivi ja eriti selle artikli 1 
lõike 2 kohaldamisel on liikmesriikide 
pädevatel asutustel muu hulgas õigus 
võtta vajaduse korral alljärgnevalt 
loetletud meetmeid:
(a) kõikide veebisaitide puhul:
i) veebisaidi käideldamatuse kohta 
esitatud kaebuse läbivaatamine mõistliku 
aja jooksul;
ii) avaliku sektori organite ja asutuste 
jaoks ressursikeskusena tegutsemine;
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iii) avalike teenistujate ning avaliku 
sektori organite ja asutuste veebisaitide 
käideldavuse ja veebipõhiste teenuste alal 
koolitamine;
iiii) käesoleva direktiivi rakendamiseks 
soovituste jagamine;
(b) kõikide selliste veebisaitide puhul, mis 
ei ole täielikult käideldavad:
i) kui täielikku käideldavust ei ole 
võimalik kooskõlas käesoleva direktiiviga 
tagada, nõude kehtestamine, et 
käideldavust takistavad võimalikud 
asjaolud oleksid ära toodud sobivates, 
selgelt sõnastatud ja kergesti 
mõistetavates hoiatustes nende 
liikmesriikide ametlikes keeltes, kus 
asjaomast veebisaiti kasutatakse.

Or. en

Selgitus

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Muudatusettepanek 171
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 b
Rakendamine ja täitemeetmed

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 
liikmesriikide pädevatel asutustel muu 
hulgas õigus võtta vajaduse korral 
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alljärgnevalt loetletud meetmeid:
i) veebisaidi käideldamatuse kohta 
esitatud kaebuse läbivaatamine mõistliku 
aja jooksul;
ii) avaliku sektori organite ja asutuste 
jaoks ressursikeskusena tegutsemine;
iii) avalike teenistujate ning avaliku 
sektori organite ja asutuste koolitamine 
veebisaitide käideldavuse ja veebipõhiste 
teenuste alal;
iv) käesoleva direktiivi rakendamiseks 
soovituste jagamine.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kontrollivad pidevalt 
asjakohaste veebisaitide vastavust veebi 
käideldavuse nõuetele, kasutades lõikes 4 
sätestatud metoodikat.

1. Liikmesriigid kontrollivad pidevalt 
asjakohaste veebisaitide vastavust veebi 
käideldavuse nõuetele, kasutades lõikes 4 
sätestatud metoodikat.

Selleks peaks iga liikmesriik määrata 
pädeva asutuse. Pädev asutus vastutab 
ühtlasi käesoleva direktiivi jõustamise eest 
ning tal on oma ülesande täitmiseks 
vajalikud ressursid. Need pädevad 
asutused kaasavad puuetega inimesi 
esindavad organisatsioonid. Kõik 
liikmesriigid määravad kindlaks pädeva 
asutuse ülesanded, volitused, korralduse 
ja koostöö korra.
Liikmesriigid peaksid komisjoni teavitama 
määratud pädevatest asutustest 30. 
juuniks 2014.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
asjaomaste veebisaitide nõuetele 
vastavusest ning see teave tehakse 
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üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid, et anda kasutajatele või 
muudele huvitatud osapooltele 
kättesaadavat teavet esimeses lõigus 
osutatud võimaluse kohta esitada 
määratud pädevale asutusele kaebus. 
Kaebuste esitamine peab olema tehtud 
võimalikuks juurdepääsetaval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon loob komisjoni ja 
liikmesriikide poolt nimetatud esindajatest 
koosneva töörühma, kes kohtub igal 
aastal, et arutada käesoleva direktiivi 
kohaldamise tulemuste kontrollimist ja 
sellega seotud parimate tavade 
vahetamist.
See töörühm kaasab aktiivselt 
asjaomaseid sidusrühmi, sealhulgas 
puuetega inimesi ja nende 
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esindusorganisatsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon loob komisjoni ja 
liikmesriikide poolt nimetatud esindajatest 
koosneva töörühma, kes kohtub igal 
aastal, et arutada käesoleva direktiivi 
kohaldamise tulemuste kontrollimist ja 
sellega seotud parimate tavade 
vahetamist.
See töörühm kaasab aktiivselt 
asjaomaseid sidusrühmi, sealhulgas 
puuetega inimesi ja nende 
esindusorganisatsioone.

Or. en

Selgitus

Nii Euroopa kui ka siseriikliku tasandi avaliku sektori asutused peavad ära kasutama 
puuetega inimeste ja nende esindusorganisatsioonide kogemusi selles valdkonnas, kaasates 
nad töörühma, et arutada käesoleva direktiivi tulemusi. Puuetega inimeste ja nende 
esindusorganisatsioonide kaasamine on kooskõlas ka ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni artikli 4 lõikega 3 ning hõlbustab käesoleva direktiivi rakendamist, kuna nad 
annavad kinnitust selle kohta, kas veebisait on kasutaja seisukohast vaadates käideldav.

Muudatusettepanek 176
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)



AM\941519ET.doc 69/95 PE514.740v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon võib luua komisjoni ja 
liikmesriikide poolt nimetatud esindajatest 
koosneva töörühma, kes kohtub igal 
aastal, et arutada käesoleva direktiivi 
kohaldamise tulemuste kontrollimist ja 
sellega seotud parimate tavade 
vahetamist.
See töörühm kaasab asjaomased 
sidusrühmad, sealhulgas puuetega 
inimesed ja/või nende 
esindusorganisatsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon loob regulaarselt koos 
käiva töörühma, et jälgida käesoleva 
direktiivi rakendamist ja parimate tavade 
vahetamist. Asjaomane töörühm peaks 
koosnema liikmesriikide nimetatud 
komisjoni ja kodanikuühiskonna 
esindajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 



PE514.740v01-00 70/95 AM\941519ET.doc

ET

metoodika, et kontrollida asjaomaste 
veebisaitide vastavust artiklis 3 sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 9 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Kõnealune 
metoodika avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

metoodika, et kontrollida asjaomaste 
veebisaitide vastavust artiklis 3 sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele. See 
metoodika peab olema läbipaistev, 
ülekantav, võrreldav ja korratav ning 
välja töötatud tihedas koostöös asjaomase 
sektori ja kodanikuühiskonna 
sidusrühmadega, sealhulgas eeskätt 
puuetega inimeste 
esindusorganisatsioonidega. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 9 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Kõnealune 
metoodika avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas hiljemalt ühe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse veebisaitide käideldavuse saavutamise kiireloomulisust, tuleks veebi 
käideldavuse nõuetele vastavuse kontrollimiseks kasutatav metoodika avaldada hiljemalt ühe 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist. Lisaks tagab asjaomaste 
sidusrühmade, sealhulgas puuetega inimeste ja nende esindusorganisatsioonide kaasamine 
selle metoodika väljatöötamisse järelevalveülesannete usaldusväärse täitmise.

Muudatusettepanek 179
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
metoodika, et kontrollida asjaomaste 
veebisaitide vastavust artiklis 3 sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 9 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Kõnealune 
metoodika avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
metoodika, et kontrollida asjaomaste 
veebisaitide vastavust artiklis 3 sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele. See 
metoodika peab olema läbipaistev, 
ülekantav, võrreldav ja korratav ning 
välja töötatud tihedas koostöös asjaomase 
sektori ja kodanikuühiskonna 
sidusrühmadega, sealhulgas eeskätt 
puuetega inimeste 
esindusorganisatsioonidega. Need
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rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 9 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Kõnealune 
metoodika avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas hiljemalt ühe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
metoodika, et kontrollida asjaomaste 
veebisaitide vastavust artiklis 3 sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 9 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Kõnealune 
metoodika avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
metoodika, et kontrollida asjaomaste 
veebisaitide vastavust artiklis 3 sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele. See 
metoodika peab olema läbipaistev, 
ülekantav, võrreldav ja korratav ning 
välja töötatud tihedas koostöös asjaomase 
sektori ja kodanikuühiskonna 
sidusrühmadega, sealhulgas eeskätt 
puuetega inimeste 
esindusorganisatsioonidega. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 9 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Kõnealune 
metoodika avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas hiljemalt ühe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
metoodika, et kontrollida asjaomaste 
veebisaitide vastavust artiklis 3 sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 9 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Kõnealune 
metoodika avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
metoodika, et kontrollida asjaomaste 
veebisaitide vastavust artiklis 3 sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele. See 
metoodika peab olema läbipaistev, 
ülekantav, võrreldav ja välja töötatud 
tihedas koostöös puuetega inimeste 
esindusorganisatsioonidega. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 9 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Kõnealune 
metoodika avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
metoodika, et kontrollida asjaomaste 
veebisaitide vastavust artiklis 3 sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 9 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Kõnealune 
metoodika avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
metoodika, et kontrollida asjaomaste 
veebisaitide vastavust artiklis 3 sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
määruse (EL) nr 182/2011 artiklis 5
osutatud kontrollimenetlusega. Kõnealune 
metoodika avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) uurimismetoodikat, milles on 
ühendatud ekspertide analüüs kasutajate, 
sealhulgas puuetega kasutajate 
kogemusega.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriikidelt komisjonile esitatava 
aruandluse korra kehtestab komisjon 
rakendusaktidega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 9 lõikes 2 osutatud
nõuandemenetlusele.

6. Liikmesriikidelt komisjonile esitatava 
aruandluse korra kehtestab komisjon 
rakendusaktidega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
määruse (EL) nr 182/2011 artiklis 4
määratletud nõuandemenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid on kohustatud 
avalikustama hõlpsasti kättesaadavalt 
nende avalike asutuste veebisaitide 
nimekirja, mis ei ole käideldavad.

Or. es
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Muudatusettepanek 186
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Aruanded

1. Liikmesriigid esitavad iga kahe aasta 
tagant komisjonile artikli 7 kohaselt 
tehtud kontrollimiste tulemuste kohta 
aruande, mis sisaldab mõõtmisandmeid ja 
vajaduse korral artikli 1 lõikes 3 osutatud 
veebisaitide loetelu. Aruanne avaldatakse 
hõlpsasti juurdepääsetavas vormis.
2. Aruandes käsitletakse ka artikli 6 
kohaselt võetavaid meetmeid, sealhulgas 
asjaomaste pädevate asutuste poolt 
kontrolli alusel tehtavaid võimalikke 
üldisi järeldusi.
3. Liikmesriikidelt komisjonile esitatava 
aruandluse korra kehtestab komisjon 
rakendusaktidega. Rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 sätestatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Puuetega inimesed ja nende 
esindusorganisatsioonid kaasatakse 
kõikide uute veebi käideldavuse nõuete 
väljatöötamisse, nagu on märgitud 
artikli 3 lõikes 1.
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Or. fr

Muudatusettepanek 188
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Viide lisati artiklile 7.

Muudatusettepanek 189
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Viide lisati artiklile 7.

Muudatusettepanek 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 30. juuniks 2014. 
Nad edastavad nimetatud normide teksti 
viivitamata komisjonile. Kui liikmesriigid 
need normid vastu võtavad, lisavad nad 
nendesse või nende normide ametliku 
avaldamise korral nende juurde viite 
käesolevale direktiivile. Sellise viitamise 
viisi näevad ette liikmesriigid.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 
2015. Nad edastavad nimetatud normide 
teksti viivitamata komisjonile. Kui 
liikmesriigid need normid vastu võtavad, 
lisavad nad nendesse või nende normide 
ametliku avaldamise korral nende juurde 
viite käesolevale direktiivile. Sellise 
viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Or. es

Muudatusettepanek 191
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kohaldavad artikli 3 
lõikes 1 osutatud meetmeid vastavalt oma 
haldus-, institutsioonilisele ja 
õigusraamistikule kõikide veebisaitide 
suhtes,
a) mis kuuluvad riikliku tasandi avaliku 
sektori asutustele, 31. detsembriks 2015;
b) mis kuuluvad piirkondlikele või enam 
kui 100 000 elanikuga linnade avaliku 
sektori asutustele, hiljemalt 31. 
detsembriks 2016,
c) mis kuuluvad alla 100 000 elanikuga 
paikade kohalikele avaliku sektori 
asutustele, hiljemalt 31. detsembriks 2017,
d) mida haldavad 31. detsembril 2017 
üldsusele põhiteenuseid osutavad 
üksused, kelle tüübid on täpsustatud lisas.

Or. es
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Muudatusettepanek 192
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kohaldavad artikli 3 
lõikes 1 osutatud meetmeid kõikidele 
uutele veebisaitidele või veebisaitidele, 
mida on käesoleva direktiivi 
ülevõtmisperioodi lõpust alates ümber 
kujundatud.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid kohaldavad artikli 3 
lõikes 1 osutatud meetmeid 30. juuniks 
2016 kõikidele olemasolevatele 
veebisaitidele.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 3 lõike 3 kohaldamisel lisavad 
liikmesriigid kinnituse, milles teavitavad 
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veebisaidi kasutajat sellest, milline 
veebisaidi osa ei ole ikka veel käideldav 
ning miks. Liikmesriigid edastavad selle 
teabe ka komisjonile. 

Or. en

Muudatusettepanek 195
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kohaldavad käesoleva 
direktiivi jõustudes artikli 3 lõikes 1 
osutatud meetmeid kooskõlas oma haldus-
, institutsioonilise ja õigusraamistikuga 
kõikidele avaliku sektori asutustele 
kuuluvatele uutele veebisaitide ning 
kõikidele sellistele veebisaitidele,
(a) mis kuuluvad riikliku ja föderaalse 
tasandi avaliku sektori asutustele, 31. 
detsembriks 2015;
(b) mis kuuluvad piirkondliku tasandi või 
üle 100 000 elanikuga linnakeskuste 
avaliku sektori asutustele, 31. detsembriks 
2016;
(c) mis kuuluvad kohaliku tasandi avaliku 
sektori asutustele, 31. detsembriks 2017;
(d) mida haldavad 31. detsembriks 2017 
üldist huvi pakkuvaid teenuseid osutavad 
üksused, mille tüübid on täpsustatud lisas.

Or. en

Selgitus

The gradual transposition can be improved by adding a specification concerning new public 
sector bodies’ websites, which must be accessible from the beginning since, in addition, it 
would be more cost efficient and effective than retrofitting to make them accessible.Moreover, 
instead of referring to “local level”, it would be more appropriate to delimit the public sector 
bodies’ websites according to the number of citizens that they target, otherwise the websites 
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of cities like Paris or London will not be accessible until 2017.This distinction can be based 
on the study “Cities in Europe. The new OECD-EC definition”, issued by the DG for 
Regional and Urban Policy in 2012 (available at 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf), which 
establishes as small urban centres those between 50.000 and 100.000 citizens. Therefore, 
those with a population over 100.000 should be included in the regional level deadline.

Muudatusettepanek 196
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
kohaldamise läbi kolme aasta jooksul 
alates selle jõustumisest.

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
kohaldamise läbi kahe aasta jooksul alates 
selle jõustumisest ning avalikustab 
läbivaatamise tulemused. 

Or. en

Muudatusettepanek 197
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – alapealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(mainitud artikli 1 lõikes 2) (osutatud artikli 1 lõike 2 punktis a):

Or. fr

Muudatusettepanek 198
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Riiklikud, piirkondlikud ja 
haldusteenused: ametlikud sertifikaadid, 
isiklikud dokumendid, politseiavaldused, 
juriidiline tugi, valimised, vaidluste 
veebipõhise lahendamise teenused

Or. en

Muudatusettepanek 199
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Sotsiaalvaldkonna üldhuviteenused: 
sotsiaalkindlustus, tööhõive- ja 
koolitusteenused, sotsiaaleluasemed, 
lastehoid, pikaajaline hooldus, 
sotsiaalabiteenused

Or. en

Muudatusettepanek 200
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Sotsiaalkindlustushüvitised:
töötushüvitised, lapsetoetused, ravikulud 
(hüvitamine või otsene hüvitamine), 
stipendiumid

(3) Sotsiaalkindlustushüvitised, nt
töötushüvitised, lapsetoetused, ravikulud 
(hüvitamine või otsene hüvitamine), 
stipendiumid

Or. en
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Selgitus

Kooloni kasutamine võib tähendada, et näited piirduvad järgneva loeteluga. „Näiteks” („nt”) 
tähendab, et järgnev loetelu on suuniseks ega ole piiratud.

Muudatusettepanek 201
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Võrguteenused: gaas, elekter, vesi, 
postiteenused, telekommunikatsioon

Or. en

Muudatusettepanek 202
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Isiklikud dokumendid: passid või
juhiload

(4) Isiklikud dokumendid, nt passid,
juhiload

Or. en

Selgitus

Kooloni kasutamine võib tähendada, et näited piirduvad järgneva loeteluga. „Näiteks” („nt”) 
tähendab, et järgnev loetelu on suuniseks ega ole piiratud.

Muudatusettepanek 203
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Transpordiga seotud teenused

Or. en

Muudatusettepanek 204
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Põhi-, kesk- ja kõrgharidus ning 
elukestev õpe ja avalik-õiguslike asutuste 
pakutavad koolivälised kursused või 
tegevused

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse käesoleva õigusakti tähtsust, peab direktiivi kohaldamisala hõlmama 
asjaomaseid haridusalaseid üldhuviteenuseid. Sel juhul tuleb seda olulist teenust käsitleda ka 
terviklikust vaatepunktist lähtudes.

Muudatusettepanek 205
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Panga- ja kindlustusteenused

Or. en

Muudatusettepanek 206
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kõrgkooli või ülikooli astumine (10) Alg-, põhi- ja kõrgharidus ning 
haridus täiskasvanutele

Or. es

Muudatusettepanek 207
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kõrgkooli või ülikooli astumine (10) Põhikooli, keskkooli, kõrgkooli või 
ülikooli astumine ning elukestev õpe

Or. en

Muudatusettepanek 208
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Registreerumine avaliku teenistuse 
konkurssidele

Or. fr

Muudatusettepanek 209
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 10 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Registreerumine keskhariduse 
lõpueksamitele

Or. fr

Muudatusettepanek 210
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Teade elukoha muutmise kohta (11) Elukoht ja teade elukoha muutmise 
kohta

Or. en

Muudatusettepanek 211
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Turismibüroode teabeteenused

Or. en

Selgitus

Euroopa piires vaba liikumise hõlbustamiseks on tähtis tagada kõikide selliste teabeteenuste 
käideldavus, mida turismibürood pakuvad oma veebisaitidel.

Muudatusettepanek 212
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Terviseteenused: interaktiivne 
nõustamine teenuste kättesaadavuse 
kohta, internetiteenused patsientidele, 
vastuvõtuaegade registreerimine.

(12) Terviseteenused

Or. es

Muudatusettepanek 213
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Terviseteenused: interaktiivne 
nõustamine teenuste kättesaadavuse kohta, 
internetiteenused patsientidele, 
vastuvõtuaegade registreerimine.

(12) Terviseteenused: muu hulgas 
elektroonilised terviseandmed,
interaktiivne nõustamine teenuste 
kättesaadavuse kohta, internetiteenused 
patsientidele, vastuvõtuaegade 
registreerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Terviseteenused: interaktiivne 
nõustamine teenuste kättesaadavuse kohta, 
internetiteenused patsientidele, 
vastuvõtuaegade registreerimine.

(12) Terviseteenused, nt interaktiivne 
nõustamine teenuste kättesaadavuse kohta, 
internetiteenused patsientidele, 
vastuvõtuaegade registreerimine.

Or. en
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Selgitus

Kooloni kasutamine võib tähendada, et näited piirduvad järgneva loeteluga. „Näiteks” („nt”) 
tähendab, et järgnev loetelu on suuniseks ega ole piiratud.

Muudatusettepanek 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Gaasi-, kütte-, elektri-, veeteenused.

Or. es

Muudatusettepanek 216
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Gaasi-, kütte-, elektri-, veeteenused.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Kultuuri- ja teadusasutuste 
veebisaidid.
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Selgitus

Kultuur ja teadmised peavad samuti olema kättesaadavad. Seega peab lisa hõlmama ka 
selliste asutuste nagu raamatukogud, muuseumid, teatrid jne kogu pakutavat sisu ja 
veebiteenuseid.

Muudatusettepanek 218
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Põhilised meedia- ja teabeteenused 
(nt online-ajalehed, meediateegid jne).

Or. de

Muudatusettepanek 219
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Transpordiga seotud teenused.

Or. es

Muudatusettepanek 220
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Ühistranspordiga seotud teenused.
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Muudatusettepanek 221
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Postiteenused.

Or. es

Muudatusettepanek 222
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Põhi-, kesk- ja kõrgharidus ning 
elukestev õpe ja avalik-õiguslike asutuste 
pakutavad koolivälised kursused või 
tegevused.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Põhilised panga- ja 
kindlustusteenused (näiteks 
põhimaksekontod, koduvara ja 
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hoonekindlustus, elu- või 
tervisekindlustus).

Or. en

Muudatusettepanek 224
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 d) Elektroonilised sidevõrgud ja –
teenused.

Or. es

Muudatusettepanek 225
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 d) Postiteenused.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 e) Põhi-, kesk- ja 
kõrgharidusteenused.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 e) Põhilised pangandus- ja 
kindlustusteenused (näiteks 
põhimaksekontod, koduvara ja 
hoonekindlustus, elu- või 
tervisekindlustus).

Or. es

Muudatusettepanek 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 f) Õigusaktidest tulenevad ning 
täiendavad sotsiaalse kaitse süsteemid 
erisugustes korraldusvormides 
(vastastikusel abil või professionaalsel 
teenusel põhinevad), mis pakuvad kaitset 
põhiliste eluriskide puhul, näiteks 
haiguste, vanaduse, tööõnnetuste, töötuse, 
pensioni ja puuetega seotud riskid.

Or. es
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Muudatusettepanek 229
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 f) Õigusaktidest tulenevad ning 
täiendavad sotsiaalse kaitse süsteemid 
erisugustes korraldusvormides 
(vastastikusel abil või professionaalsel 
teenusel põhinevad), mis pakuvad kaitset 
põhiliste eluriskide puhul, näiteks 
haiguste, vanaduse, tööõnnetuste, töötuse, 
pensioni ja puuetega seotud riskid.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 g) Lastehoiuteenused.

Or. es

Muudatusettepanek 231
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 g) Avalik teave.



PE514.740v01-00 92/95 AM\941519ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 232
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 h) Muud otseselt üldsusele osutatavad 
põhiteenused, et lihtsustada sotsiaalset 
kaasamist ja kaitsta põhiõigusi (näiteks 
abiteenused isikutele, kes seisavad silmitsi 
selliste isiklike kriisidega nagu võlad ja 
töötus, reintegreerimis- või 
rehabiliteerimisteenused, 
sotsiaaleluasemeteenus ebasoodsas 
olukorras olevate kodanike või sotsiaalselt 
vähem arenenud rühmade jaoks).

Or. es

Muudatusettepanek 233
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 h) 112 hädaabiteenused.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 i) Riiklik haridus.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 i) Kohalikud, piirkondlikud, 
üleriigilised ja Euroopa valimised.

Or. es

Muudatusettepanek 236
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 j) Sotsiaalvõrgustikud.

Or. es

Muudatusettepanek 237
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 j (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 j) Kultuurilised tegevused.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 k) Kultuuritegevus ja -keskused.

Or. es

Muudatusettepanek 239
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 l) Turismiinfopunktid.

Or. es

Muudatusettepanek 240
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldhuviteenuste pakkujate veebisaitide 
tüübid
(osutatud artikli 1 lõike 2 punktis b)
(1) Transporditeenused
(2) Postiteenused
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(3) Teabeteenused valimisprotsesside 
kohta
(4) Energiavarustusteenused
(5) Sideteenused
(6) Põhipangandusteenused
(7) Tervishoiuteenused

Or. fr


