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Tarkistus 55
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
saavutettavuudesta

julkisen sektorin elinten ja 
yleishyödyllisten palvelujen tarjoajien 
verkkosivustojen 
saavutettavuudesta(ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti)

Or. fr

Perustelu

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".

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Digitaalisen yhteiskunnan kehittyminen 
tarjoaa käyttäjille uusia tapoja käyttää 
tietoja ja palveluja. Tiedon ja palvelujen 
tarjoajat, kuten julkisen sektorin elimet, 

(1) Digitaalisen yhteiskunnan kehittyminen 
tarjoaa käyttäjille uusia tapoja käyttää 
tietoja ja palveluja. Tiedon ja palvelujen 
tarjoajat, kuten julkisen sektorin elimet, 
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turvautuvat yhä enemmän internetiin 
tuottaessaan, kerätessään ja jakaessaan 
monenlaisia verkossa tarjottavia tietoja ja 
palveluita, jotka ovat kansalaisille 
välttämättömiä.

turvautuvat yhä enemmän internetiin 
tuottaessaan, kerätessään ja jakaessaan 
monenlaisia verkossa tarjottavia tietoja ja 
palveluita, jotka ovat kansalaisille 
välttämättömiä. Tietojen toimittamisen 
turvallisuuden ja henkilötietojen suojelun 
merkitys on tässä yhteydessä mitä suurin.

Or. en

Tarkistus 57
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Verkkosisällön saavutettavuudella 
tarkoitetaan periaatteita ja tekniikoita, joita 
olisi noudatettava verkkosivustojen 
kehittämisessä, jotta sivustojen sisältö olisi 
kaikkien ja erityisesti toimintarajoitteisten 
ja vammaisten henkilöiden käytettävissä. 
Verkkosivustojen sisältöön kuuluu 
tekstuaalista ja ei-tekstuaalista tietoa, 
lomakkeiden lataamista ja kaksisuuntaista 
vuorovaikutusta, kuten digitaalisten 
lomakkeiden käsittelyä, todentamista sekä 
tapausten käsittelyn ja maksujen 
suorittamisen kaltaisia toimia.

(2) Verkkosisällön saavutettavuudella 
tarkoitetaan periaatteita ja tekniikoita, joita 
olisi noudatettava verkkosivustojen 
kehittämisessä, jotta sivustojen sisältö olisi 
kaikkien ja erityisesti toimintarajoitteisten 
ja vammaisten henkilöiden käytettävissä. 
Verkkosivustojen sisältöön kuuluu 
tekstuaalista ja ei-tekstuaalista tietoa, 
lomakkeiden lataamista ja kaksisuuntaista 
vuorovaikutusta, kuten digitaalisten 
lomakkeiden käsittelyä, todentamista sekä 
tapausten käsittelyn ja maksujen 
suorittamisen kaltaisia toimia. Tämän 
direktiivin määräyksiä on kuitenkin 
sovellettava pelkkien palvelujen sijasta 
koko verkkosivustoon, jolla palveluja 
tarjotaan. Tämän direktiivin on myös 
katettava nimenomaisesti älypuhelin- ja 
tablet-tietokonesovellukset, joiden 
välityksellä tarjotaan julkisten elinten 
verkkosivustoilla olevia palveluja. 

Or. es

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Verkkosisällön saavutettavuudella 
tarkoitetaan periaatteita ja tekniikoita, joita 
olisi noudatettava verkkosivustojen 
kehittämisessä, jotta sivustojen sisältö olisi 
kaikkien ja erityisesti toimintarajoitteisten 
ja vammaisten henkilöiden käytettävissä.
Verkkosivustojen sisältöön kuuluu 
tekstuaalista ja ei-tekstuaalista tietoa, 
lomakkeiden lataamista ja 
kaksisuuntaista vuorovaikutusta, kuten 
digitaalisten lomakkeiden käsittelyä, 
todentamista sekä tapausten käsittelyn ja 
maksujen suorittamisen kaltaisia toimia.

(2) Verkkosisällön saavutettavuudella 
tarkoitetaan periaatteita ja tekniikoita, joita 
verkkosivustojen kehittämisessä olisi 
noudatettava, jotta sivustojen sisältö olisi 
kaikkien, myös vammaisten ja 
ikääntyneiden henkilöiden käytettävissä.

Or. en

Tarkistus 59
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Verkkosisällön saavutettavuudella 
tarkoitetaan periaatteita ja tekniikoita, joita 
olisi noudatettava verkkosivustojen 
kehittämisessä, jotta sivustojen sisältö olisi 
kaikkien ja erityisesti toimintarajoitteisten 
ja vammaisten henkilöiden käytettävissä. 
Verkkosivustojen sisältöön kuuluu 
tekstuaalista ja ei-tekstuaalista tietoa, 
lomakkeiden lataamista ja kaksisuuntaista 
vuorovaikutusta, kuten digitaalisten 
lomakkeiden käsittelyä, todentamista sekä 
tapausten käsittelyn ja maksujen 
suorittamisen kaltaisia toimia.

(2) Verkkosisällön saavutettavuudella 
tarkoitetaan periaatteita ja tekniikoita, joita 
olisi noudatettava verkkosivustojen 
kehittämisessä, jotta sivustojen sisältö olisi 
kaikkien ja erityisesti toimintarajoitteisten 
ja vammaisten henkilöiden sekä 
ikääntyneen väestön käytettävissä. 
Verkkosivustojen sisältöön kuuluu 
tekstuaalista ja ei-tekstuaalista tietoa, 
lomakkeiden lataamista ja kaksisuuntaista 
vuorovaikutusta, kuten digitaalisten 
lomakkeiden käsittelyä, todentamista sekä 
tapausten käsittelyn ja maksujen 
suorittamisen kaltaisia toimia.
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Or. en

Tarkistus 60
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tämä verkkosisällön saavutettavuus, 
erityisesti sitoutuminen tekemään kaikista 
julkisista verkkosivustojen saavutettavia 
vuoteen 2010 mennessä, sisältyi 
vuonna 2006 Riiassa hyväksyttyyn EU:n 
ministerikokouksen julistukseen 
osallistavasta tietoyhteiskunnasta.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komission laatimassa Euroopan 
sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelmassa 2011–2015 
kehotetaan toimiin sellaisten sähköisten 
viranomaispalvelujen kehittämiseksi, joilla 
varmistetaan osallistavuus ja esteettömyys.

(3) Komission laatimassa Euroopan 
sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelmassa 2011–2015 
kehotetaan toimiin sellaisten sähköisten 
viranomaispalvelujen kehittämiseksi, joilla 
varmistetaan osallistavuus ja esteettömyys. 
Samalla olisi lisättävä toimia, joilla 
varmistetaan digitaalista osallisuutta 
koskevan politiikan tehokas 
täytäntöönpano, ottaen huomioon, että 
tällä politiikalla pyritään paikkaamaan 
tieto- ja viestintätekniikan käytön 
puutteita ja edistämään tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöä syrjäytymisen 
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torjumiseksi ja taloudellisen 
suorituskyvyn, työllisyyden, 
elämänlaadun sekä sosiaalisen 
osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden 
parantamiseksi muun muassa 
demokraattisten kuulemisten avulla.

Or. en

Tarkistus 62
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komission laatimassa Euroopan 
sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelmassa 2011–2015 
kehotetaan toimiin sellaisten sähköisten 
viranomaispalvelujen kehittämiseksi, joilla 
varmistetaan osallistavuus ja esteettömyys.

(3) Komission laatimassa Euroopan 
sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelmassa 2011–2015 
kehotetaan toimiin sellaisten sähköisten 
viranomaispalvelujen kehittämiseksi, joilla 
varmistetaan osallistavuus ja esteettömyys. 
Lisäksi jäsenvaltiot sitoutuivat vuonna 
2006 annetussa niin kutsutussa ”Riian 
julistuksessa” parantamaan julkisen 
sektorin elinten verkkosivustojen 
saavutettavuutta.

Or. es

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio ilmoitti tiedonannossaan
”Euroopan digitaalistrategia”, että julkisen 
sektorin verkkosivustojen olisi oltava 

(4) Komissio ilmoitti Eurooppa 2020 
-strategiaan sisältyneen aloitteen
mukaisesti laatimassaan tiedonannossa
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täysin saavutettavia vuoteen 2015 
mennessä.

”Euroopan digitaalistrategia”, että julkisen 
sektorin verkkosivustojen olisi oltava 
täysin saavutettavia vuoteen 2015 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) On erittäin tärkeää lisätä Euroopan 
digitaalistrategian, uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelman, innovaatiounionin, 
Nuoret liikkeellä -aloitteen, 
resurssitehokkaan Euroopan ja 
köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalaisen foorumin kaltaisten 
lippulaivahankkeiden välistä synergiaa.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ratifioimalla vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen, jäljempänä 
’YK:n yleissopimus’, suurin osa 
jäsenvaltioista ja unioni ovat sopimuksen 
lopullisen tekemisen myötä sitoutuneet 

(6) Ratifioimalla vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen, jäljempänä 
’YK:n yleissopimus’, suurin osa 
jäsenvaltioista ja unioni ovat sopimuksen 
lopullisen tekemisen myötä sitoutuneet 
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varmistamaan ”vammaisille henkilöille 
muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn […] 
muun muassa tieto- ja 
viestintäteknologiaan” ja toteuttamaan 
”asianmukaiset toimet, joilla […] 
edistetään uusien tieto- ja 
viestintäteknologioiden ja -järjestelmien, 
myös internetin, saavutettavuutta 
vammaisille henkilöille”.

varmistamaan ”vammaisille henkilöille 
muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn […] 
muun muassa tieto- ja 
viestintäteknologiaan” ja toteuttamaan 
”asianmukaiset toimet, joilla […] 
edistetään uusien tieto- ja 
viestintäteknologioiden ja -järjestelmien, 
viittomakielten, myös internetin, 
saavutettavuutta vammaisille henkilöille”.

Or. en

Tarkistus 66
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kaikille sopivan suunnittelun olisi 
oltava uusien teknologioiden perustana 
niin, että ’kaikille sopiva suunnittelu’ 
määritellään tuotteiden, ympäristöjen, 
ohjelmien ja palveluiden 
suunnittelemiseksi sellaisiksi, että kaikki 
ihmiset voivat käyttää niitä 
mahdollisimman laajasti ilman 
mukautuksia tai erikoissuunnittelua1.
__________________
1 Vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen 2 artikla.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 
perustuu YK:n yleissopimukseen ja sisältää 
toimia useilla ensisijaisilla alueilla, kuten 
verkkosisällön saavutettavuuden alalla, ja 
sen tavoitteena on varmistaa ”tavaroiden, 
palvelujen (julkiset palvelut mukaan 
luettuina) ja apuvälineiden saavutettavuus 
vammaisten kannalta”.

(7) Euroopan vammaisstrategia 2010–
2020, jolla pyritään poistamaan 
vammaisten tasavertaisen 
yhteiskunnallisen osallistumisen esteet,
perustuu YK:n yleissopimukseen ja sisältää 
toimia useilla ensisijaisilla alueilla, kuten 
verkkosisällön saavutettavuuden alalla, ja 
sen tavoitteena on varmistaa ”tavaroiden, 
palvelujen (julkiset palvelut mukaan 
luettuina) ja apuvälineiden saavutettavuus 
vammaisten kannalta”.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Vammaisten liikkuvuudesta ja 
osallistamisesta sekä Euroopan 
vammaisstrategiasta 2010–20201 
25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa 
Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa1 korostetaan, että 
innovointiin ja tietoon perustuvat taloudet 
eivät voi kehittyä ilman vammaisille 
tarkoitettuja velvoittavalla 
lainsäädännöllä säädeltyjä sisältöjä ja 
rakenteita, kuten näkövammaisille 
tarkoitetut esteettömät verkkosivut, 
kuulovammaisille tarkoitetut tekstitetyt 
sisällöt, myös joukkotiedotusvälineiden 
palveluissa, verkossa olevat palvelut 
viittomakieltä käyttäville, 
älypuhelinsovellukset ja kosketuksella ja 
äänellä toimivat apuvälineet julkisissa 
tiedotusvälineissä.
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__________________
1 EUVL C 131 E, 8.5.2013, s. 9.

Or. en

Tarkistus 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevat markkinat kasvavat nopeasti ja 
koostuvat monenlaisista talouden 
toimijoista, kuten toimijoista, jotka 
kehittävät verkkosivustoja tai 
ohjelmistotyökaluja verkkosivustojen 
luomista, hallinnointia ja testaamista 
varten, kehittävät asiakassovelluksia, muun 
muassa verkkoselaimia ja niihin liittyviä 
avustavia teknologioita, tai tarjoavat 
varmennepalveluja ja koulutusta.

(9) Verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevat markkinat kasvavat nopeasti ja 
koostuvat monenlaisista talouden 
toimijoista, kuten toimijoista, jotka 
kehittävät verkkosivustoja tai 
ohjelmistotyökaluja verkkosivustojen 
luomista, hallinnointia ja testaamista 
varten, kehittävät asiakassovelluksia, muun 
muassa verkkoselaimia ja niihin liittyviä 
avustavia teknologioita, tai tarjoavat 
varmennepalveluja ja koulutusta sekä 
verkkosivustoille integroituja sosiaalisen 
viestinnän kanavia.

Or. es

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevat markkinat kasvavat nopeasti ja 
koostuvat monenlaisista talouden 
toimijoista, kuten toimijoista, jotka 
kehittävät verkkosivustoja tai 

(9) Verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevat markkinat kasvavat nopeasti ja 
koostuvat monenlaisista talouden 
toimijoista, kuten toimijoista, jotka 
kehittävät verkkosivustoja tai 
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ohjelmistotyökaluja verkkosivustojen 
luomista, hallinnointia ja testaamista 
varten, kehittävät asiakassovelluksia, muun 
muassa verkkoselaimia ja niihin liittyviä 
avustavia teknologioita, tai tarjoavat 
varmennepalveluja ja koulutusta.

ohjelmistotyökaluja verkkosivustojen 
luomista, hallinnointia ja testaamista 
varten, kehittävät asiakassovelluksia, muun 
muassa verkkoselaimia ja niihin liittyviä 
avustavia teknologioita, tai tarjoavat 
varmennepalveluja ja koulutusta. 
Digitaalitaitojen ja työllisyyden 
edistämiseksi perustetun suuren koalition 
ponnistelut ovat tältä osin erittäin 
tärkeitä: suuri koalitio perustettiin 
työllisyyspaketin jatkotoimena tieto- ja 
viestintätekniikan alan asiantuntijoita 
varten, ja se pyrkii paikkaamaan 
osaamisen puutteita tieto- ja 
viestintätekniikan alalla, luku- ja 
ammattitaidon puutteet mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 71
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kansallisten toimenpiteiden 
lähentäminen unionin tasolla julkisen 
sektorin elinten verkkosivustojen 
saavutettavuutta koskevien yhteisesti 
sovittujen vaatimusten pohjalta on 
välttämätöntä pirstaloitumisen 
lopettamiseksi. Lähentäminen vähentäisi 
verkkopalvelujen kehittäjien epävarmuutta 
ja edistäisi yhteentoimivuutta. 
Teknologiariippumattomat 
saavutettavuusvaatimukset eivät estä 
innovointia vaan mahdollisesti jopa 
lisäävät sitä.

(13) Kansallisten toimenpiteiden 
lähentäminen unionin tasolla julkisen 
sektorin elinten ja tiettyjen 
yleishyödyllisten palvelujen tarjoajien 
verkkosivustojen saavutettavuutta 
koskevien yhteisesti sovittujen vaatimusten 
pohjalta on välttämätöntä pirstaloitumisen 
lopettamiseksi. Lähentäminen vähentäisi 
verkkopalvelujen kehittäjien epävarmuutta
ja edistäisi yhteentoimivuutta. 
Teknologiariippumattomat 
saavutettavuusvaatimukset eivät estä 
innovointia vaan mahdollisesti jopa 
lisäävät sitä.

Or. fr
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Tarkistus 72
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kansallisten toimenpiteiden 
lähentäminen unionin tasolla julkisen 
sektorin elinten verkkosivustojen 
saavutettavuutta koskevien yhteisesti 
sovittujen vaatimusten pohjalta on 
välttämätöntä pirstaloitumisen 
lopettamiseksi. Lähentäminen vähentäisi 
verkkopalvelujen kehittäjien epävarmuutta 
ja edistäisi yhteentoimivuutta. 
Teknologiariippumattomat 
saavutettavuusvaatimukset eivät estä 
innovointia vaan mahdollisesti jopa 
lisäävät sitä.

(13) Kansallisten toimenpiteiden 
lähentäminen unionin tasolla julkisen 
sektorin elinten verkkosivustojen 
saavutettavuutta koskevien yhteisesti 
sovittujen vaatimusten pohjalta on 
välttämätöntä pirstaloitumisen 
lopettamiseksi. Lähentäminen vähentäisi 
verkkopalvelujen kehittäjien epävarmuutta 
ja edistäisi yhteentoimivuutta. 
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
käyttämään asianmukaisia ja 
yhteentoimivia saavutettavuusvaatimuksia 
järjestäessään tarjouskilpailuja 
verkkosivustojen sisällöstä.
Teknologiariippumattomat 
saavutettavuusvaatimukset eivät estä 
innovointia vaan mahdollisesti jopa 
lisäävät sitä.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kansalaiset hyötyisivät julkisen 
sektorin verkkopalvelujen laajemmasta 
saavutettavuudesta ja saisivat palveluja ja 
tietoja, jotka auttaisivat heitä käyttämään 
oikeuksiaan kaikkialla unionissa, erityisesti 
oikeutta liikkua ja valita asuinpaikka 
vapaasti unionin alueella, 

(15) Kansalaiset hyötyisivät julkisen 
sektorin verkkopalvelujen laajemmasta 
saavutettavuudesta ja saisivat palveluja ja 
tietoja, jotka auttaisivat heitä päivittäin
käyttämään oikeuksiaan kaikkialla 
unionissa, erityisesti oikeutta liikkua ja 
valita asuinpaikka vapaasti unionin 
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sijoittautumisvapautta ja palvelujen 
tarjoamisen vapautta.

alueella, sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta.

Or. en

Tarkistus 74
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Verkkopalvelujen merkitys 
yhteiskunnassamme kasvaa. Internet on 
tiedon, koulutuksen ja yhteiskunnallisen 
osallistumisen saavutettavuuden kannalta 
olennainen väline. Sosiaalisen 
osallisuuden vuoksi kaikille ihmisille on 
siksi mahdollistettava julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen sekä 
peruspalveluja kansalaisille tuottavien 
verkkosivustojen, kuten tärkeiden 
uutissivustojen ja mediakirjastojen, 
pankkipalvelujen (verkkopankkien) ja 
etujärjestöjen tietojen ja palvelujen, 
saavutettavuus.

Or. de

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä direktiivissä määritellyt 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimukset 
ovat teknologiariippumattomia. Niissä 
ainoastaan osoitetaan, minkä 

(16) Tässä direktiivissä määritellyt 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimukset 
ovat teknologiariippumattomia. Niissä 
ainoastaan osoitetaan, minkä 
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perustoimintojen on toteuduttava, jotta 
käyttäjä voi havainnoida, käyttää ja 
ymmärtää sivustoa ja sen sisältöä. Niissä ei 
eritellä, kuinka tämä on saavutettava ja 
mikä teknologia olisi valittava tietylle 
sivustolle, verkossa esitettävälle tiedolle tai 
sovellukselle. Näin ne eivät haittaa 
innovointia.

perustoimintojen on toteuduttava, jotta 
käyttäjä voi havainnoida, käyttää ja 
ymmärtää sivustoa ja sen sisältöä. Niissä ei 
eritellä, kuinka tämä on saavutettava ja 
mikä teknologia olisi valittava tietylle 
sivustolle, verkossa esitettävälle tiedolle tai
sovellukselle. Näin ne eivät haittaa 
innovointia ja ovat loppukäyttäjän päässä 
alustasta riippumattomia.

Or. en

Tarkistus 76
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Verkkosivustojen 
saavutettavuusvaatimukset olisi 
toteutettava kaikille sopivaa suunnittelua 
koskevan lähestymistavan mukaisesti sen 
sijaan, että kehitettäisiin erillistä, 
erikoistunutta tai mukautettua 
suunnittelua, ja vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 
9 artiklan mukaisesti tuotteiden, 
ympäristöjen, ohjelmien ja palveluiden 
suunnittelun olisi oltava sellaista, että 
kaikki ihmiset voivat käyttää niitä 
mahdollisimman laajasti.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Kuten Euroopan digitaalistrategiassa 
korostetaan, viranomaisten olisi tehtävä 
oma osansa verkkosisällön markkinoiden 
edistämisessä. Viranomaiset voivat edistää 
sisältömarkkinoita asettamalla julkisen 
sektorin tiedot saataville läpinäkyvin, 
toimivin ja syrjimättömin ehdoin. Tämä on 
tärkeä innovatiivisten verkkopalveluiden 
mahdollisen kasvun lähde.

(18) Kuten Euroopan digitaalistrategiassa 
korostetaan, viranomaisten olisi tehtävä 
oma osansa verkkosisällön markkinoiden 
edistämisessä. Viranomaiset voivat edistää 
sisältömarkkinoita asettamalla julkisen 
sektorin tiedot saataville läpinäkyvin, 
toimivin ja syrjimättömin ehdoin. Tämä on 
tärkeä innovatiivisten verkkopalveluiden 
mahdollisen kasvun lähde. Sen lisäksi 
käytetään tässä mielessä uusia ja 
innovatiivisia pilottihankkeita esimerkiksi 
vuodesta 2013 lähtien viittomakielen 
alalla Euroopan parlamentin 6 päivänä 
kesäkuuta 2013 tekemän 
rahoituspäätöksen perusteella, jonka 
mukaan lisäkehittämiseen kohdennetaan 
750 000 euron määräraha. 

Or. en

Tarkistus 78
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) On välttämätöntä, että 
asiaankuuluvat säädökset ovat 
jatkossakin vapaasti ja maksutta kaikkien 
asianosaisten saatavilla ja että näiden 
säädösten täytäntöönpano ja myöhempi 
kehittäminen ei jää ainoastaan 
standardisoimiselinten ja kaupallisten 
toimijoiden vastuulle.

Or. es

Tarkistus 79
Bernadette Vergnaud
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Direktiivin tavoitteena olisi oltava, 
että tietynlaisista suurelle yleisölle 
välttämättömistä julkisen sektorin elinten 
verkkosivustoista tehtäisiin saavutettavia 
yhteisten vaatimusten mukaisesti. Tällaisia 
sivustolajeja määriteltiin vuonna 2001 
toteutetussa sähköisiä viranomaispalveluja 
koskeneessa vertailussa, ja liitteessä oleva 
luettelo perustuu näihin lajeihin.

(19) Direktiivin tavoitteena olisi oltava, 
että tietynlaisista suurelle yleisölle 
välttämättömistä julkisen sektorin elinten 
ja tiettyjen yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoajien verkkosivustoista tehtäisiin 
saavutettavia yhteisten vaatimusten 
mukaisesti. Tällaisia sivustolajeja 
määriteltiin vuonna 2001 toteutetussa 
sähköisiä viranomaispalveluja koskeneessa 
vertailussa, ja liitteessä oleva luettelo 
perustuu näihin lajeihin.

Or. fr

Tarkistus 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Direktiivin tavoitteena olisi oltava, 
että tietynlaisista suurelle yleisölle 
välttämättömistä julkisen sektorin elinten 
verkkosivustoista tehtäisiin saavutettavia 
yhteisten vaatimusten mukaisesti. Tällaisia 
sivustolajeja määriteltiin vuonna 2001 
toteutetussa sähköisiä viranomaispalveluja 
koskeneessa vertailussa, ja liitteessä oleva 
luettelo perustuu näihin lajeihin.

(19) Direktiivin tavoitteena olisi oltava, 
että tietynlaisista suurelle yleisölle 
välttämättömistä julkisen sektorin elinten 
verkkosivustoista tehtäisiin saavutettavia 
yhteisten vaatimusten mukaisesti. Tällaisia 
sivustolajeja määriteltiin vuonna 2001 
toteutetussa sähköisiä viranomaispalveluja 
koskeneessa vertailussa, ja liitteessä oleva 
luettelo perustuu näihin lajeihin. 
Direktiivin määräysten noudattamisen 
määräaikojen on oltava vaiheittaisia, jotta 
direktiivin soveltamisala voidaan 
laajentaa koskemaan kaikkia julkisten 
elinten verkkosivustoja, joilla tarjotaan 
palveluja suoraan kansalaisille.

Or. es
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Tarkistus 81
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tässä direktiivissä säädetään 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimukset 
tietyntyyppisille julkisen sektorin elinten 
verkkosivustoille. Kyseisten 
verkkosivustojen vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin helpottamiseksi on tarpeen 
toteuttaa vaatimustenmukaisuusolettama 
asianomaisissa verkkosivustoissa, jotka 
noudattavat niitä yhdenmukaistettuja 
standardeja, jotka on laadittu ja julkaistu 
eurooppalaisesta standardoinnista sekä 
neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 
93/15/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 
95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 
2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 
2009/23/EY muuttamisesta ja päätösten 
87/95/ETY ja 1673/2006/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1025/2012 mukaisesti 
yksityiskohtaisten teknisten eritelmien 
laatimiseksi kyseisistä vaatimuksista. 
Tämän asetuksen nojalla jäsenvaltiot ja 
Euroopan parlamentti voivat vastustaa niitä 
yhdenmukaistettuja standardeja, joiden ne 
eivät katso kokonaisuudessaan täyttävän 
tässä direktiivissä säädettyjä verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimuksia.

(20) Tässä direktiivissä säädetään 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimukset 
tietyntyyppisille julkisen sektorin elinten ja 
tiettyjen yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoajien verkkosivustoille. Kyseisten 
verkkosivustojen vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin helpottamiseksi on tarpeen 
toteuttaa vaatimustenmukaisuusolettama 
asianomaisissa verkkosivustoissa, jotka 
noudattavat niitä yhdenmukaistettuja 
standardeja, jotka on laadittu ja julkaistu 
eurooppalaisesta standardoinnista sekä 
neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 
93/15/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 
95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 
2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 
2009/23/EY muuttamisesta ja päätösten 
87/95/ETY ja 1673/2006/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1025/2012 mukaisesti 
yksityiskohtaisten teknisten eritelmien 
laatimiseksi kyseisistä vaatimuksista. 
Tämän asetuksen nojalla jäsenvaltiot ja 
Euroopan parlamentti voivat vastustaa niitä 
yhdenmukaistettuja standardeja, joiden ne 
eivät katso kokonaisuudessaan täyttävän 
tässä direktiivissä säädettyjä verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimuksia.

Or. fr

Tarkistus 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
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komissio on jo antanut 
eurooppalaisille standardointielimille 
toimeksiannon M/376 kehittää 
eurooppalainen standardi, jossa eritellään 
tieto- ja viestintäteknisiä tuotteita ja 
palveluja, myös verkkosisältöjä, varten 
saavutettavuutta koskevat toiminnalliset 
vaatimukset, joita voitaisiin käyttää 
julkisten hankintojen yhteydessä ja 
hankintojen kaltaisten muiden toimien 
yhteydessä yksityisellä sektorilla. 
Eurooppalaisten standardointielinten on 
tämän vuoksi aloitettava tiivis yhteistyö 
teollisuuden asianomaisten 
standardointifoorumien ja yhteenliittymien 
kanssa, World Wide Web Consortium 
(W3C/WAI) mukaan luettuna. Tämän työn 
perusteella olisi kehitettävä 
yhdenmukaistettu standardi, jolla olettama 
tässä direktiivissä säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisuudesta toteutuu.

(21) Komissio on jo antanut 
eurooppalaisille standardointielimille 
toimeksiannon M/376 kehittää 
eurooppalainen standardi, jossa eritellään 
tieto- ja viestintäteknisiä tuotteita ja 
palveluja, myös verkkosisältöjä, varten 
saavutettavuutta koskevat toiminnalliset 
vaatimukset, joita voitaisiin käyttää 
julkisten hankintojen yhteydessä ja 
hankintojen kaltaisten muiden toimien 
yhteydessä yksityisellä sektorilla. 
Eurooppalaisten standardointielinten on 
tämän vuoksi aloitettava tiivis yhteistyö 
teollisuuden asianomaisten 
standardointifoorumien ja yhteenliittymien 
kanssa, World Wide Web Consortium 
(W3C/WAI) mukaan luettuna. Tämän työn 
perusteella olisi kehitettävä 
yhdenmukaistettu standardi, jolla olettama 
tässä direktiivissä säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisuudesta toteutuu. Olisi muistettava, 
että neuvoston 24 päivänä toukokuuta 
2013 antaman tilannekatsauksen mukaan 
23 jäsenvaltiota on jo kehittänyt 
kansallisen verkkosivujen käytettävyyttä 
koskevat politiikat ja standardit.

Or. en

Tarkistus 83
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Valmistellessaan asiaankuuluvia 
eurooppalaisia ja yhdenmukaistettuja 
standardeja ja niiden mahdollisia tulevia 
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tarkistuksia niistä vastaavaa 
eurooppalaista standardointielintä olisi 
kannustettava voimakkaasti 
varmistamaan yhtenäisyys 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
standardien kanssa (tällä hetkellä 
ISO/IEC 40500), jotta vältetään niiden 
pirstaleisuus ja oikeusvarmuuden 
puuttuminen.

Or. en

Tarkistus 84
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tällaisen eurooppalaisen standardin 
puuttuessa verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevan vaatimustenmukaisuusolettaman 
olisi toteuduttava sellaisissa asianomaisissa 
verkkosivustoissa, jotka ovat 
kansainvälisen ISO/IEC 40500:2012-
standardin niiden osien mukaisia, jotka 
koskevat AA-tason onnistumiskriteerejä ja 
ohjeidenmukaisuuden vaatimuksia. 
Kansainvälinen standardi ISO/IEC 
40500:2012 on täsmälleen sama kuin 
alkuperäinen verkkosisällön 
saavutettavuusohjeiden versio 2.0. 
Sidosryhmät ovat kansainvälisesti ja 
Euroopan tasolla laajasti tunnustaneet, että 
W3C:n antamien verkkosisällön 
saavutettavuusohjeiden versiossa 2.0 
(WCAG 2.0) verkkosivustoille määritellyt 
AA-tason ohjeidenmukaisuutta koskevat 
onnistumiskriteerit ja vaatimukset 
muodostavat perustan riittäville 
verkkosisällön saavutettavuutta koskeville 
eritelmille. Tätä on korostettu esteetöntä 
tietoyhteiskuntaa koskevissa neuvoston 
päätelmissä.

(23) Tällaisen eurooppalaisen standardin 
puuttuessa verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevan vaatimustenmukaisuusolettaman 
olisi toteuduttava sellaisissa asianomaisissa 
verkkosivustoissa, jotka ovat 
kansainvälisen ISO/IEC 40500:2012-
standardin niiden osien mukaisia, jotka 
koskevat AA-tason onnistumiskriteerejä ja 
ohjeidenmukaisuuden vaatimuksia.
Kansainvälinen standardi ISO/IEC 
40500:2012 on täsmälleen sama kuin 
alkuperäinen verkkosisällön 
saavutettavuusohjeiden versio 2.0. 
Sidosryhmät ovat kansainvälisesti ja 
Euroopan tasolla laajasti tunnustaneet, että 
W3C:n antamien verkkosisällön 
saavutettavuusohjeiden versiossa 2.0 
(WCAG 2.0) verkkosivustoille määritellyt 
AA-tason ohjeidenmukaisuutta koskevat 
onnistumiskriteerit ja vaatimukset 
muodostavat perustan riittäville 
verkkosisällön saavutettavuutta koskeville 
eritelmille. Tätä on korostettu esteetöntä 
tietoyhteiskuntaa koskevissa neuvoston 
päätelmissä. WCAG 2.0 -teknologian 
neutraalius auttaa varmistamaan tämän 
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direktiivin asianmukaisuuden myös 
tulevaisuudessa.

Or. es

Tarkistus 85
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten noudattamista 
olisi valvottava jatkuvasti julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen 
kehittämisvaiheesta alkaen aina kaikkiin 
myöhempiin sisältöpäivityksiin asti. 
Yhdenmukaistettuun valvontamenetelmään 
kuuluisi verkkosivustojen verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien vaatimusten 
noudattamisasteen tarkistaminen 
yhdenmukaisin ja kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävin perustein, edustavien otosten 
kerääminen ja valvonnan säännöllisyys. 
Jäsenvaltioiden olisi raportoitava vuosittain 
valvonnan tuloksista ja yleisemmin 
toimista, joita ne ovat toteuttaneet tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

(24) Verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten noudattamista 
olisi valvottava jatkuvasti julkisen sektorin 
elinten ja tiettyjen yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoajien verkkosivustojen 
kehittämisvaiheesta alkaen aina kaikkiin 
myöhempiin sisältöpäivityksiin asti. 
Yhdenmukaistettuun valvontamenetelmään 
kuuluisi verkkosivustojen verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien vaatimusten 
noudattamisasteen tarkistaminen 
yhdenmukaisin ja kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävin perustein, edustavien otosten 
kerääminen ja valvonnan säännöllisyys. 
Jäsenvaltioiden olisi raportoitava vuosittain 
valvonnan tuloksista ja yleisemmin 
toimista, joita ne ovat toteuttaneet tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 86
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten noudattamista 

(24) Verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten noudattamista 
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olisi valvottava jatkuvasti julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen 
kehittämisvaiheesta alkaen aina kaikkiin 
myöhempiin sisältöpäivityksiin asti. 
Yhdenmukaistettuun valvontamenetelmään 
kuuluisi verkkosivustojen verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien vaatimusten 
noudattamisasteen tarkistaminen 
yhdenmukaisin ja kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävin perustein, edustavien otosten 
kerääminen ja valvonnan säännöllisyys. 
Jäsenvaltioiden olisi raportoitava 
vuosittain valvonnan tuloksista ja 
yleisemmin toimista, joita ne ovat 
toteuttaneet tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi.

olisi valvottava jatkuvasti julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen 
kehittämisvaiheesta alkaen aina kaikkiin 
myöhempiin sisältöpäivityksiin asti. 
Yhdenmukaistettuun valvontamenetelmään 
kuuluisi verkkosivustojen verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien vaatimusten 
noudattamisasteen tarkistaminen 
yhdenmukaisin ja kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävin perustein, edustavien otosten 
kerääminen ja valvonnan säännöllisyys. 
Jäsenvaltioiden olisi raportoitava kahden 
vuoden välein valvonnan tuloksista ja 
yleisemmin toimista, joita ne ovat 
toteuttaneet tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten noudattamista 
olisi valvottava jatkuvasti julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen 
kehittämisvaiheesta alkaen aina kaikkiin 
myöhempiin sisältöpäivityksiin asti. 
Yhdenmukaistettuun valvontamenetelmään 
kuuluisi verkkosivustojen verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien vaatimusten 
noudattamisasteen tarkistaminen 
yhdenmukaisin ja kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävin perustein, edustavien otosten 
kerääminen ja valvonnan säännöllisyys. 
Jäsenvaltioiden olisi raportoitava vuosittain 
valvonnan tuloksista ja yleisemmin 
toimista, joita ne ovat toteuttaneet tämän 

(24) Verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten noudattamista 
olisi valvottava jatkuvasti julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen 
kehittämisvaiheesta alkaen aina kaikkiin 
myöhempiin sisältöpäivityksiin asti. 
Yhdenmukaistettuun valvontamenetelmään 
kuuluisi verkkosivustojen verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien vaatimusten 
noudattamisasteen tarkistaminen 
yhdenmukaisin ja kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävin perustein, edustavien otosten 
kerääminen ja valvonnan säännöllisyys. 
Jäsenvaltioiden olisi raportoitava vuosittain 
valvonnan tuloksista ja yleisemmin 
toimista, joita ne ovat toteuttaneet tämän
direktiivin täytäntöönpanemiseksi ja joiden 
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direktiivin täytäntöönpanemiseksi. on oltava yleisölle avoimia.

Or. en

Tarkistus 88
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten noudattamista 
olisi valvottava jatkuvasti julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen 
kehittämisvaiheesta alkaen aina kaikkiin 
myöhempiin sisältöpäivityksiin asti. 
Yhdenmukaistettuun valvontamenetelmään 
kuuluisi verkkosivustojen verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien vaatimusten 
noudattamisasteen tarkistaminen 
yhdenmukaisin ja kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävin perustein, edustavien otosten 
kerääminen ja valvonnan säännöllisyys. 
Jäsenvaltioiden olisi raportoitava vuosittain 
valvonnan tuloksista ja yleisemmin 
toimista, joita ne ovat toteuttaneet tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

(24) Verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten noudattamista 
olisi valvottava jatkuvasti julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen 
kehittämisvaiheesta alkaen aina kaikkiin 
myöhempiin sisältöpäivityksiin asti. 
Yhdenmukaistettuun valvontamenetelmään 
kuuluisi verkkosivustojen verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien vaatimusten 
noudattamisasteen tarkistaminen 
yhdenmukaisin ja kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävin perustein, edustavien otosten 
kerääminen ja valvonnan säännöllisyys. 
Kyseisten verkkosivustojen vaatimusten 
noudattamisen valvontaan käytettävä 
menetelmä olisi julkaistava viimeistään 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä. Jäsenvaltioiden olisi 
raportoitava vuosittain valvonnan 
tuloksista ja yleisemmin toimista, joita ne 
ovat toteuttaneet tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Tarkistus 89
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(24 a) Kyseisten verkkosivustojen 
vaatimusten noudattamisen jatkuvaan 
valvontaan käytettävä menetelmä sekä 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimukset 
olisi julkaistava viimeistään vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Koska verkkosivustojen saavutettavuus on toteutettava pikaisesti, verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten noudattamisen valvontamenetelmä pitäisi julkaista viimeistään 
vuoden kuluttua tämän direktiivin hyväksymisestä.

Tarkistus 90
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Kyseisten verkkosivustojen 
vaatimusten noudattamisen jatkuvaan 
valvontaan käytettävä menetelmä sekä 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimukset 
olisi julkaistava viimeistään vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 91
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(24 a) Kyseisten verkkosivustojen 
vaatimusten noudattamisen jatkuvaan 
valvontaan käytettävä menetelmä sekä 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimukset 
olisi julkaistava viimeistään vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Yhdenmukaistettujen puitteiden 
ansiosta sisämarkkinoilla toimimisen esteet 
vähenisivät verkkosivustojen kehittämisen 
alalla, samalla kun viranomaisille ja muille 
verkkosisällön saavutettavuuteen liittyvien 
tuotteiden ja palvelujen hankkijoille 
aiheutuvat kustannukset pienenisivät.

(25) Yhdenmukaistettujen puitteiden 
ansiosta sisämarkkinoilla toimimisen esteet 
vähenisivät verkkosivustojen kehittämisen 
alalla, samalla kun viranomaisille ja muille 
verkkosisällön saavutettavuuteen liittyvien 
tuotteiden ja palvelujen hankkijoille 
aiheutuvat kustannukset pienenisivät, mikä 
tukisi talouskasvua ja työllisyyttä.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin asiaankuuluvien säännösten 
yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. 
Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä 
määriteltäessä menettelyä, jota 
jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
valvoessaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat kyseisten vaatimusten 
mukaisia. Neuvoa-antavaa menettelyä olisi 
käytettävä määritettäessä yksityiskohtaiset 
säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden 
olisi raportoitava komissiolle valvonnan 
tuloksista. Näiden valtuuksien käytössä 
olisi noudatettava yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) N:o 182/2011.

(27) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin asiaankuuluvien säännösten 
yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. 
Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä 
määriteltäessä menettelyä, jota 
jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
valvoessaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat kyseisten vaatimusten 
mukaisia. Neuvoa-antavaa menettelyä olisi 
käytettävä määritettäessä yksityiskohtaiset 
säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden 
olisi raportoitava komissiolle valvonnan 
tuloksista. Näiden valtuuksien käytössä 
olisi noudatettava yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) N:o 182/2011. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä tässä 
direktiivissä tarkoitetun komitean 
kokoonpanoon vammaisten henkilöiden 
osallistumisen osalta.

Or. en

Tarkistus 94
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tämän direktiivin tavoitetta eli 
yhdenmukaistettujen markkinoiden 
luomista julkisen sektorin elinten 
verkkosivustojen saavutettavuudelle ei 
voida saavuttaa riittävällä tavalla 
jäsenvaltioiden toimin, vaan tavoite 
voidaan sen edellyttämän jäsenvaltioiden 

(28) Tämän direktiivin tavoitetta eli 
yhdenmukaistettujen markkinoiden 
luomista julkisen sektorin elinten ja 
tiettyjen yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoajien verkkosivustojen 
saavutettavuudelle ei voida saavuttaa 
riittävällä tavalla jäsenvaltioiden toimin, 
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oikeusjärjestelmien nykyisin toisistaan 
eriävien sääntöjen yhdenmukaistamisen 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 
joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa säädetyn 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa säädetyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

vaan tavoite voidaan sen edellyttämän 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien 
nykyisin toisistaan eriävien sääntöjen 
yhdenmukaistamisen vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa säädetyn 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa säädetyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

Or. fr

Tarkistus 95
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tämän direktiivin tavoitetta eli 
yhdenmukaistettujen markkinoiden 
luomista julkisen sektorin elinten 
verkkosivustojen saavutettavuudelle ei 
voida saavuttaa riittävällä tavalla 
jäsenvaltioiden toimin, vaan tavoite 
voidaan sen edellyttämän jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien nykyisin toisistaan 
eriävien sääntöjen yhdenmukaistamisen 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 
joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa säädetyn 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa säädetyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

(28) Tämän direktiivin tavoitetta eli 
yhdenmukaistettujen markkinoiden 
luomista julkisen sektorin elinten 
verkkosivustojen saavutettavuudelle ei 
voida saavuttaa riittävällä tavalla 
jäsenvaltioiden toimin, vaan tavoite 
voidaan sen edellyttämän jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien nykyisin toisistaan 
eriävien sääntöjen yhdenmukaistamisen 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 
joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa säädetyn 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa säädetyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, 
Yhdenmukaistetun verkkosivustojen 
saavutettavuutta koskevan 
lähestymistavan käyttöönotto koko EU:ssa 
laskisi verkkosivustoja kehittävien 
yritysten ja sen seurauksena myös näiden 
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yritysten palveluja käyttävien julkisten 
elinten kustannuksia. Verkkosivustojen 
kautta saatavat tiedot ja palvelut ovat 
tulevaisuudessa entistä merkittävämmässä 
asemassa kansalaisten perusoikeuksien 
toteutumisen ja myös työnsaannin 
kannalta.

Or. es

Tarkistus 96
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
sisällön saavutettavuutta kaikkien 
käyttäjien ja erityisesti 
toimintarajoitteisten, kuten vammaisten, 
henkilöiden parissa.

1. Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat 
julkisen sektorin elinten ja tiettyjen 
yleishyödyllisten palvelujen tarjoajien 
verkkosivustojen sisällön saavutettavuutta 
kaikkien käyttäjien ja erityisesti 
toimintarajoitteisten, kuten vammaisten, 
henkilöiden parissa.

Or. fr

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
sisällön saavutettavuutta kaikkien 

1. Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
sisällön, myös audiovisuaalisen sisällön,
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käyttäjien ja erityisesti 
toimintarajoitteisten, kuten vammaisten,
henkilöiden parissa.

saavutettavuutta kaikkien käyttäjien, kuten 
vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden 
parissa.

Or. en

Tarkistus 98
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä 
sellaisten julkisen sektorin elimille 
kuuluvien verkkosivustojen sisällöstä 
saavutettavia, joiden tyypit eritellään 
liitteessä.

2. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä 
sellaisten julkisen sektorin elimille 
kuuluvien verkkosivustojen sisällöstä 
saavutettavia, joiden tyypit eritellään 
liitteessä. Luettelo on myös pidettävä 
jatkuvasti ajan tasalla teknologian ja koko 
EU:n julkisen sektorin digitalisoitumisen 
kehittymisen mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 99
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä 
sellaisten julkisen sektorin elimille 
kuuluvien verkkosivustojen sisällöstä 
saavutettavia, joiden tyypit eritellään 
liitteessä.

2. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä 
liitteessä eritellyille julkisen sektorin 
elimille kuuluvien verkkosivustojen 
sisällöstä saavutettavia.

Or. en
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Perustelu

Nykyisestä tekstistä jää epäselväksi, rajoittuuko se vain eriteltyihin tyyppeihin vai antavatko 
eritellyt tyypit käsityksen siitä, mitä pitäisi ottaa mukaan.

Tarkistus 100
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä 
sellaisten julkisen sektorin elimille 
kuuluvien verkkosivustojen sisällöstä 
saavutettavia, joiden tyypit eritellään 
liitteessä.

2. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä 
sellaisten julkisen sektorin elimille 
kuuluvien verkkosivustojen toiminnoista 
ja sisällöstä, myös niiden ladattavista 
osista, saavutettavia, joiden tyypit 
eritellään liitteessä.

Or. en

Perustelu

Tässä tarvitaan lisäselvennös, jotta varmistetaan, että kaikki tietyn verkkosivuston osat, myös 
ladattavat osat, ovat saavutettavissa. Tässä kertomuksessa käsitellään julkisen sektorin 
verkkosivustoja, jotka ovat suurelle yleisölle merkittäviä lomakkeiden ja asiakirjojen 
latauspaikkoja.

Tarkistus 101
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä 
sellaisten julkisen sektorin elimille 
kuuluvien verkkosivustojen sisällöstä 
saavutettavia, joiden tyypit eritellään 
liitteessä.

2. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä 
sellaisten julkisen sektorin elimille 
kuuluvien ja kansalaisille peruspalveluja 
tuottavien laitosten verkkosivustoista, 
verkkosivustojen sisällöstä sekä kaikista jo 
ladattavissa olevista sisällöistä ja 
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asiakirjoista saavutettavia, joiden tyypit 
eritellään liitteessä.

Or. de

Tarkistus 102
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä 
sellaisten julkisen sektorin elimille 
kuuluvien verkkosivustojen sisällöstä 
saavutettavia, joiden tyypit eritellään 
liitteessä.

2. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä 
seuraavista toiminnoista ja sisällöstä 
saavutettavia:

Or. fr

Tarkistus 103
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) julkisen sektorin järjestöjen 
verkkosivustot ja verkkopalvelut 
(sivustojen lajit luetellaan liitteessä);

Or. fr

Tarkistus 104
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b) tiettyjen yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoajien verkkosivustot ja verkkopalvelut 
(sivustojen lajit luetellaan liitteessä I a);

Or. fr

Tarkistus 105
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän direktiivin määräyksiä on 
kuitenkin sovellettava pelkkien palvelujen 
sijasta koko verkkosivustoon, jolla 
palveluja tarjotaan.

Or. es

Tarkistus 106
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat laajentaa tämän 
direktiivin soveltamisalan koskemaan 
myös muuntyyppisiä julkisen sektorin 
elinten verkkosivustoja kuin 2 kohdassa 
tarkoitettuja verkkosivustoja.

3. Jäsenvaltiot voivat laajentaa tämän 
direktiivin soveltamisalan koskemaan 
myös muuntyyppisiä julkisen sektorin 
elinten (julkisen sektorin järjestöjen ja 
yleishyödyllisten palvelujen tarjoajien) 
verkkosivustoja kuin 2 kohdassa 
tarkoitettuja verkkosivustoja.

Or. fr
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Tarkistus 107
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat laajentaa tämän 
direktiivin soveltamisalan koskemaan 
myös muuntyyppisiä julkisen sektorin 
elinten verkkosivustoja kuin 2 kohdassa 
tarkoitettuja verkkosivustoja.

3. Jäsenvaltioiden olisi laajennettava 
tämän direktiivin soveltamisalaa
koskemaan muuntyyppisiä 
verkkosivustoja.

Or. en

Tarkistus 108
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämä direktiivi pannaan täytäntöön 
vaiheittain 31 päivään joulukuuta 2017 
mennessä kaikkien asiaankuuluvien 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
osalta.

Or. es

Tarkistus 109
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tämä direktiivi kattaa 
nimenomaisesti mobiililaitteille 
(puhelimet ja tablet-tietokoneet) ja yleistä 
mobiilikäytön helpottamista varten 
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tarkoitetut julkisen sektorin elinten 
verkkosivustojen versiot.

Or. es

Tarkistus 110
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’asianomaisilla verkkosivustoilla’ 
tämän direktiivin 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja verkkosivustoja;

(1) ’asianomaisilla verkkosivustoilla’ 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
verkkosivustojen kaikkia versioita, jotka 
ovat käytettävissä jonkin tai minkä 
tahansa laitteen kautta, myös niitä, jotka 
on suunniteltu käytettäväksi 
mobiililaitteen tai taulutietokoneen tai 
minkä tahansa muun välineen avulla;

Or. en

Tarkistus 111
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’verkkosivustojen sisällöllä’ tietoja, 
jotka annetaan tiedoksi käyttäjälle 
asiakassovelluksella, mukaan lukien 
sisällön rakenteen, esitystavan ja 
vuorovaikutukset määrittävä koodi tai 
merkkaus;

(2) ’verkkosivustojen sisällöllä’ tietoja, 
jotka annetaan tiedoksi käyttäjälle 
asiakassovelluksella, mukaan lukien 
sisällön rakenteen, esitystavan ja 
vuorovaikutukset määrittävä koodi tai 
merkkaus, ja millä tahansa laitteisto- tai 
ohjelmistojärjestelmällä, jonka kautta 
avulla käyttäjät voivat kirjautua sisään 
verkkosivustolle ja olla yhteydessä siihen;
siihen kuuluu tekstuaalista ja ei-
tekstuaalista tietoa sekä asiakirjoja ja 
lomakkeita, joita käyttäjät voivat ladata ja 
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joiden kanssa he voivat olla 
vuorovaikutuksessa verkossa tai sen 
ulkopuolella; siihen kuuluvat myös 
digitaalisten lomakkeiden käsittelyn, 
tunnistamisen, todentamisen ja maksujen 
suorittamisen kaltaiset toimet; 
verkkosivustojen sisältöön kuuluvat myös 
kyseisten verkkosivustojen välityksellä, 
esimerkiksi internet-linkkien kautta 
käytettävät ulkoiset toiminnot; sisältöön 
kuuluu myös näihin verkkosivustoihin 
upotettu sosiaalisen median sisältö; 
sisältöön kuuluvat myös 
sivuntekotyökalut;

Or. en

Tarkistus 112
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’verkkosivustojen sisällöllä’ tietoja, 
jotka annetaan tiedoksi käyttäjälle 
asiakassovelluksella, mukaan lukien 
sisällön rakenteen, esitystavan ja
vuorovaikutukset määrittävä koodi tai 
merkkaus;

(2) ’verkkosivustojen sisällöllä’ tietoja, 
jotka annetaan tiedoksi käyttäjälle 
asiakassovelluksella, mukaan lukien 
sisällön rakenteen, esitystavan,
vuorovaikutukset määrittävä koodi tai 
merkkaus, ja millä tahansa laitteisto- tai 
ohjelmistojärjestelmällä, jonka kautta 
avulla käyttäjät voivat kirjautua sisään 
verkkosivustolle ja olla yhteydessä siihen;
siihen kuuluu tekstuaalista ja ei-
tekstuaalista tietoa sekä asiakirjoja ja 
lomakkeita, joita käyttäjät voivat ladata ja 
joiden kanssa he voivat olla 
vuorovaikutuksessa verkossa tai sen 
ulkopuolella; siihen kuuluvat myös 
digitaalisten lomakkeiden käsittelyn, 
tunnistamisen, todentamisen ja maksujen 
suorittamisen kaltaiset toimet; 
verkkosivustojen sisältöön kuuluvat myös 
kyseisten verkkosivustojen välityksellä, 
esimerkiksi internet-linkkien kautta 
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käytettävät ulkoiset toiminnot; sisältöön 
kuuluu myös näihin verkkosivustoihin 
upotettu sosiaalisen median sisältö; 
sisältöön kuuluvat myös 
sivuntekotyökalut;

Or. en

Perustelu

Muuten hyvin suunnitellut verkkosivustot johtavat usein asiakirjoihin tai lomakkeisiin, jotka 
eivät ole lainkaan käytettävissä. Viranomaisten vastuulla on varmistaa, että esimerkiksi 
sosiaalinen on kaikkien, myös vammaisten käytettävissä.

Tarkistus 113
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’verkkosivustojen sisällöllä’ tietoja, 
jotka annetaan tiedoksi käyttäjälle 
asiakassovelluksella, mukaan lukien 
sisällön rakenteen, esitystavan ja 
vuorovaikutukset määrittävä koodi tai 
merkkaus;

(2) ’verkkosivustojen sisällöllä’ tietoja, 
jotka annetaan tiedoksi käyttäjälle 
asiakassovelluksella, mukaan lukien 
sisällön rakenteen, esitystavan ja 
vuorovaikutukset määrittävä koodi tai 
merkkaus; siihen kuuluvat myös laitteisto-
ja ohjelmistojärjestelmät, joiden avulla 
käyttäjät voivat kirjautua sisään 
verkkosivustolle ja olla yhteydessä siihen; 
siihen kuuluu tekstuaalista ja ei-
tekstuaalista tietoa sekä asiakirjoja ja 
lomakkeita, joita käyttäjät voivat ladata ja 
joiden kanssa he voivat olla 
vuorovaikutuksessa verkossa tai sen 
ulkopuolella; siihen kuuluvat myös 
digitaalisten lomakkeiden tunnistamisen, 
todentamisen ja maksujen suorittamisen 
kaltaiset toimet; se koskee myös kyseisten 
verkkosivustojen välityksellä, esimerkiksi 
internet-linkkien kautta käytettäviä 
ulkoisia toimintoja ja sisältöä; sisältöön 
kuuluu myös näihin verkkosivustoihin 
upotettu sosiaalisen median sisältö; 
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Or. en

Perustelu

Hyvin suunnitellut verkkosivustot johtavat liian usein asiakirjoihin tai lomakkeisiin, jotka 
eivät ole lainkaan käytettävissä. Siksi on varmistettava, että nämä linkit ja asiakirjat ovat 
kaikkien käytettävissä.

Tarkistus 114
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’verkkosivustojen sisällöllä’ tietoja, 
jotka annetaan tiedoksi käyttäjälle 
asiakassovelluksella, mukaan lukien 
sisällön rakenteen, esitystavan ja 
vuorovaikutukset määrittävä koodi tai 
merkkaus;

(2) ’verkkosivustojen sisällöllä’ tietoja, 
jotka annetaan tiedoksi käyttäjälle 
asiakassovelluksella, mukaan lukien 
sisällön rakenteen, esitystavan ja 
vuorovaikutukset määrittävä koodi tai 
merkkaus, ja millä tahansa laitteisto- tai 
ohjelmistojärjestelmällä, jonka kautta 
avulla käyttäjät voivat kirjautua sisään 
verkkosivustolle ja olla yhteydessä siihen; 
siihen kuuluu tekstuaalista ja ei-
tekstuaalista tietoa sekä asiakirjoja ja 
lomakkeita, joita käyttäjät voivat ladata ja 
joiden kanssa he voivat olla 
vuorovaikutuksessa verkossa tai sen 
ulkopuolella; siihen kuuluvat myös 
digitaalisten lomakkeiden käsittelyn, 
tunnistamisen, todentamisen ja maksujen 
suorittamisen kaltaiset toimet; sisältöön 
kuuluvat myös sosiaalisen median sisältö, 
joka on upotettu kyseisiin 
verkkosivustoihin, ja sivuntekotyökalut, 
jotka on tarkoitettu käyttäjän luoman 
sisällön tuottamiseen; 

Or. en

Tarkistus 115
Rafał Trzaskowski
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’verkkosivustojen sisällöllä’ tietoja, 
jotka annetaan tiedoksi käyttäjälle 
asiakassovelluksella, mukaan lukien 
sisällön rakenteen, esitystavan ja 
vuorovaikutukset määrittävä koodi tai 
merkkaus;

(2) ’verkkosivustojen sisällöllä’ tietoja ja 
käyttöliittymän osia, jotka annetaan 
tiedoksi käyttäjälle asiakassovelluksella, 
mukaan lukien sisällön rakenteen, 
esitystavan ja vuorovaikutukset määrittävä 
koodi tai merkkaus; verkkosivustojen 
sisältöön kuuluu tekstuaalista ja ei-
tekstuaalista tietoa, asiakirjojen ja 
lomakkeiden lataamista ja 
kaksisuuntaista vuorovaikutusta, kuten 
digitaalisten lomakkeiden käsittelyä, 
todentamista, tunnistamista sekä 
maksujen suorittamisen kaltaisia toimia; 
verkkosivustojen sisältöön kuuluu myös 
verkkosivustojen välityksellä tarjottuja 
ulkoisia toimintoja esimerkiksi internet-
linkin kautta, sillä edellytyksellä, että 
ulkoinen verkkosivusto on ainoa väline, 
jonka kautta tieto ja palvelu tarjotaan 
käyttäjälle; sisältöön kuuluvat 
mahdollisuuksien mukaan myös näihin 
verkkosivustoihin upotettu sosiaalisen 
median sisältö sekä sivuntekotyökalut, 
joilla luodaan sisältöä näille 
verkkosivustoille;

Or. en

Tarkistus 116
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’sivuntekotyökaluilla’ mitä tahansa 
ohjelmistoa, jota voidaan käyttää 
verkkosisällön, myös käyttäjän luoman 
sisällön tuottamiseen;
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sivuntekotyökaluihin kuuluvat muun 
muassa verkkosivustojen tekotyökalut, 
ohjelmistot lähdekoodin muokkaamiseen 
tai merkkaukseen, ohjelmistot 
verkkosivustojen osien päivittämiseen 
(esim. bloggaaminen, wikisivustot, 
verkkofoorumit) ja niin edelleen;

Or. en

Tarkistus 117
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’sivuntekotyökaluilla’ mitä tahansa 
ohjelmistoa, jota voidaan käyttää 
verkkosisällön, myös käyttäjän luoman 
sisällön tuottamiseen; 
sivuntekotyökaluihin kuuluvat muun 
muassa verkkosivustojen tekotyökalut, 
ohjelmistot lähdekoodin muokkaamiseen 
tai merkkaukseen, ohjelmistot 
verkkosivustojen osien päivittämiseen 
(esim. bloggaaminen, wikisivustot, 
verkkofoorumit) ja niin edelleen;

Or. en

Tarkistus 118
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’sivuntekotyökaluilla’ mitä tahansa 
ohjelmistoa, jota voidaan käyttää 
verkkosisällön, myös käyttäjän luoman 
sisällön tuottamiseen; 
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sivuntekotyökaluihin kuuluvat muun 
muassa verkkosivustojen tekotyökalut, 
ohjelmistot lähdekoodin muokkaamiseen 
tai merkkaukseen, ohjelmistot 
verkkosivustojen osien päivittämiseen 
(esim. bloggaaminen, wikisivustot, 
verkkofoorumit) ja niin edelleen;

Or. en

Perustelu

Jos käyttäjän luoman sisällön tuottamiseen tarvittavia sivuntekovälineitä ei ole käytettävissä, 
verkkosivuston olennainen vuorovaikutteisuus ei ole käytettävissä.

Tarkistus 119
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’sivuntekotyökaluilla’ mitä tahansa 
ohjelmistoa, jota voidaan käyttää 
verkkosisällön, myös käyttäjän luoman 
sisällön tuottamiseen; 
sivuntekotyökaluihin kuuluvat muun 
muassa verkkosivustojen tekotyökalut, 
ohjelmistot lähdekoodin muokkaamiseen 
tai merkkaukseen ja ohjelmistot 
verkkosivustojen osien päivittämiseen 
(esim. bloggaaminen, wikisivustot, 
verkkofoorumit;

Or. en

Tarkistus 120
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(3) ’asiakassovelluksella’ kaikenlaisia 
ohjelmistoja, jotka hakevat ja esittävät 
verkkosisältöä käyttäjälle, mukaan lukien 
verkkoselaimet, mediasoittimet, 
selainlaajennukset ja muut ohjelmat, jotka 
auttavat hakemaan tai esittämään 
verkkosisältöä sekä olemaan 
vuorovaikutuksessa verkkosisällön kanssa;

(3) ’asiakassovelluksella’ kaikenlaisia 
ohjelmistoja, jotka hakevat ja esittävät 
verkkosisältöä käyttäjälle, mukaan lukien 
verkkoselaimet, mediasoittimet, 
selainlaajennukset ja muut ohjelmat, jotka 
auttavat hakemaan tai esittämään 
verkkosisältöä sekä olemaan 
vuorovaikutuksessa verkkosisällön kanssa 
riippumatta laitteesta, jota käytetään 
vuorovaikutukseen sisällön kanssa; jos 
verkkosivuston omistajan suunnittelema 
mobiilisovellus tarjoaa samat tai 
laajemmat palvelut kuin asianomainen 
verkkosivusto, tätä määritelmää 
sovelletaan myös näiden 
mobiilisovellusten käyttöliittymään ja 
käyttöön;

Or. en

Tarkistus 121
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’asiakassovelluksella’ kaikenlaisia 
ohjelmistoja, jotka hakevat ja esittävät 
verkkosisältöä käyttäjälle, mukaan lukien 
verkkoselaimet, mediasoittimet, 
selainlaajennukset ja muut ohjelmat, jotka 
auttavat hakemaan tai esittämään 
verkkosisältöä sekä olemaan 
vuorovaikutuksessa verkkosisällön kanssa;

(3) ’asiakassovelluksella’ kaikenlaisia 
ohjelmistoja, jotka hakevat ja esittävät 
verkkosisältöä käyttäjälle, mukaan lukien 
verkkoselaimet, mediasoittimet, 
selainlaajennukset ja muut ohjelmat, jotka 
auttavat hakemaan tai esittämään 
verkkosisältöä sekä olemaan 
vuorovaikutuksessa verkkosisällön kanssa 
riippumatta laitteesta, jota käytetään 
vuorovaikutuksessa olemiseen; jos 
verkkosivuston omistajan suunnittelema 
mobiilisovellus tarjoaa samat tai 
laajemmat palvelut kuin asianomainen 
verkkosivusto, tätä määritelmää 
sovelletaan myös näiden 
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mobiilisovellusten käyttöliittymään ja 
käyttöön;

Or. en

Perustelu

Palveluntarjoajat suunnittelevat mobiilisovellukset usein niin, että ne ovat asiakkaan kannalta 
mahdollisimman helppokäyttöisiä, ja tarjoavat joissakin tapauksissa myös lisäpalveluja tai -
ominaisuuksia verkkosivuston tarjoamien lisäksi. Vammaisia käyttäjiä ei pitäisi jättää 
palvelujen käytettävyyttä lisäävän, kehittyvän mobiilisovellusalan ulkopuolelle.

Tarkistus 122
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’asiakassovelluksella’ kaikenlaisia 
ohjelmistoja, jotka hakevat ja esittävät 
verkkosisältöä käyttäjälle, mukaan lukien 
verkkoselaimet, mediasoittimet, 
selainlaajennukset ja muut ohjelmat, jotka 
auttavat hakemaan tai esittämään 
verkkosisältöä sekä olemaan 
vuorovaikutuksessa verkkosisällön kanssa;

(3) ’asiakassovelluksella’ kaikenlaisia 
ohjelmistoja, jotka hakevat ja esittävät 
verkkosivuston sisältöä käyttäjälle, mukaan 
lukien verkkoselaimet, mediasoittimet, 
selainlaajennukset ja muut ohjelmat, jotka 
auttavat hakemaan tai esittämään 
verkkosivuston sisältöä sekä olemaan 
vuorovaikutuksessa verkkosivuston 
sisällön kanssa riippumatta laitteesta, jota 
käytetään vuorovaikutuksessa olemiseen;
jos mobiililaite tarjoaa samat tai 
laajemmat palvelut kuin asianomainen 
verkkosivusto, tätä määritelmää 
sovelletaan myös näiden 
mobiilisovellusten käyttöliittymään ja 
käyttöön;

Or. en

Tarkistus 123
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(3) ’asiakassovelluksella’ kaikenlaisia 
ohjelmistoja, jotka hakevat ja esittävät 
verkkosisältöä käyttäjälle, mukaan lukien 
verkkoselaimet, mediasoittimet, 
selainlaajennukset ja muut ohjelmat, jotka 
auttavat hakemaan tai esittämään 
verkkosisältöä sekä olemaan 
vuorovaikutuksessa verkkosisällön kanssa;

(3) ’asiakassovelluksella’ kaikenlaisia 
ohjelmistoja, jotka hakevat ja esittävät 
verkkosisältöä käyttäjälle, mukaan lukien 
verkkoselaimet, mediasoittimet, 
selainlaajennukset ja muut ohjelmat, jotka
auttavat hakemaan tai esittämään 
verkkosisältöä sekä olemaan 
vuorovaikutuksessa verkkosisällön kanssa;
tätä olisi voitava soveltaa riippumatta 
laitteesta, jota käytetään 
vuorovaikutuksessa olemiseen; jos 
verkkosivuston omistajan suunnittelema 
mobiilisovellus tarjoaa samat tai 
laajemmat palvelut kuin asianomainen 
verkkosivusto, tätä määritelmää 
sovelletaan myös näiden 
mobiilisovellusten käyttöliittymään ja 
käyttöön; 

Or. en

Perustelu

Palveluntarjoajat suunnittelevat mobiilisovellukset usein niin, että ne ovat asiakkaan kannalta 
mahdollisimman helppokäyttöisiä, eikä vammaisia käyttäjiä pidä jättää palvelujen 
käytettävyyttä lisäävän, kehittyvän alan ulkopuolelle.

Tarkistus 124
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’julkisen sektorin elimellä’ direktiivin 
2004/18/EY 1 artiklan 9 kohdassa 
määriteltyjä valtion viranomaisia, 
alueviranomaisia tai 
paikallisviranomaisia, julkisoikeudellisia 
laitoksia sekä yhden tai useamman 
tällaisen viranomaisen tai yhden tai 
useamman tällaisen julkisoikeudellisen 

(8) ’julkisen sektorin elimellä’ julkisia 
tehtäviä hoitavia yhteisöjä; niihin 
kuuluvat direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 
9 kohdassa määritellyt valtion ja kaikki 
yhteisöt, joiden vastuulle tai tehtäväksi 
edellä mainitut elimet ovat antaneet 
julkisten tehtävien hoitamisen.
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laitoksen muodostamia yhteenliittymiä.

Or. en

Tarkistus 125
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) ’julkisen sektorin elimille kuuluvilla 
verkkosivustoilla’ verkkosivustoja, jotka 
julkisen sektorin elimet ovat kehittäneet 
tai joita ne ovat tuottaneet, ylläpitäneet tai 
yhteisrahoittaneet tai joita on 
yhteisrahoitettu unionin varoista.

Or. en

Tarkistus 126
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) ’yleishyödyllisellä palvelulla’ 
palvelua, jonka jäsenvaltioiden julkiset 
viranomaiset katsovat kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella tasolla 
yleishyödylliseksi ja johon siksi 
sovelletaan julkisen palvelun 
erityisvelvoitteita.

Or. fr

Tarkistus 127
Rosa Estaràs Ferragut
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) ’verkkosisällön saavutettavuudella’ 
periaatteita ja tekniikoita, joita 
asianomaisten verkkosivustojen 
kehittämisessä on noudatettava, jotta 
näiden sivustojen sisältö ja toiminnot 
olisivat kaikkien käyttäjien ja erityisesti 
vammaisten henkilöiden käytettävissä; 
verkkosisällön saavutettavuudella 
viitataan erityisesti periaatteisiin ja 
tekniikoihin, joilla parannetaan käyttäjien 
havainnointia, navigointia, käyttöä, 
vuorovaikutusta ja ymmärtämistä, ja se 
mahdollistaa avustavan teknologian tai 
puhetta tukevan ja korjaavan viestinnän 
käytön. 

Or. en

Perustelu

Verkkosivustojen saavutettavuuden käsitteeseen ja saavutettavuuteen kokonaisuudessaan on 
suhtauduttava kokonaisvaltaisesti. Siksi on ehdottoman välttämätöntä, että ei sisällytetä vain 
verkkosivustojen sisältöä vaan myös niiden toiminnot, mikä mahdollistaa avustavan 
teknologian käytön tarvittaessa.

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) ’verkkosisällön saavutettavuudella’ 
periaatteita ja tekniikoita, joita 
asianomaisten verkkosivustojen 
kehittämisessä on noudatettava, jotta 
näiden sivustojen sisältö olisi kaikkien 
käyttäjien ja erityisesti vammaisten ja 
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ikääntyneiden henkilöiden käytettävissä. 
Verkkosisällön saavutettavuudella 
viitataan erityisesti periaatteisiin ja 
tekniikoihin, joilla parannetaan käyttäjien 
havainnointia, navigointia, käyttöä, 
vuorovaikutusta ja ymmärtämistä, ja 
siihen sisältyy avustavan teknologian, 
viittomakielen tai puhetta tukevan ja 
korjaavan viestinnän käyttö.
Verkkosivustojen sisältöön kuuluu 
tekstuaalista ja ei-tekstuaalista tietoa, 
lomakkeiden lataamista ja 
kaksisuuntaista vuorovaikutusta, kuten 
digitaalisten lomakkeiden käsittelyä, 
todentamista sekä tapausten käsittelyn ja 
maksujen suorittamisen kaltaisia toimia.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) ’avustavalla teknologialla’ osaa, 
laitetta tai tuotejärjestelmää, joka on 
hankittu kaupallisesti sellaisenaan, 
rahoitettu unionin talousarviosta tai 
rahastoista pilottihankkeena tai joka on 
hallituksen jakelema, muutettuna tai 
asiakkaan toivomusten mukaiseksi 
valmistettuna ja jota käytetään lisäämään 
tai parantamaan vammaisten henkilöiden 
toimintakykyä tai säilyttämään se.

Or. en

Tarkistus 130
Rosa Estaràs Ferragut



AM\941519FI.doc 47/100 PE514.740v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) ’avustavalla teknologialla’ osaa, 
laitetta tai tuotejärjestelmää, joka on 
hankittu sellaisenaan, muutettuna tai 
asiakkaan toivomusten mukaiseksi 
valmistettuna ja jota käytetään lisäämään 
tai parantamaan vammaisten henkilöiden 
toimintakykyä tai säilyttämään se.

Or. en

Perustelu

Avustavaa teknologiaa käyttävät vammaiset henkilöt voidakseen suorittaa tehtäviä, jotka 
voisivat muuten olla vaikeita tai mahdottomia. Avustaviin teknologioihin voi kuulua muun 
muassa liikkumista helpottavia laitteita, kuten kävelytelineitä ja pyörätuoleja, ja laitteistoja ja 
ohjelmistoja, kuten mukautettuja näppäimistöjä tai näytönlukuohjelmia.

Tarkistus 131
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) ’kaikille sopivalla suunnittelulla' 
tuotteiden, ympäristöjen, ohjelmien ja 
palvelujen suunnittelua sellaisiksi, että 
kaikki ihmiset voivat käyttää niitä 
mahdollisimman laajasti ilman 
mukautuksia tai erikoissuunnittelua. 
’Kaikille sopiva suunnittelu’ ei sulje pois 
yksittäisten vammaisryhmien 
mahdollisesti tarvitsemia apuvälineitä.

Or. en

Perustelu

Tämä on ’kaikille sopivan suunnittelun’ määritelmä vammaisten ihmisten oikeuksia 
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koskevassa YK:n yleissopimuksessa.

Tarkistus 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että saavutettavuus toteutuu asianomaisilla 
verkkosivustoilla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että saavutettavuus toteutuu asianomaisilla 
verkkosivustoilla teknologianeutraalisti ja 
maksuttomasti

Or. es

Tarkistus 133
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) johdonmukaisella ja käyttäjien 
havainnoinnin, käytön ja ymmärtämisen 
kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 
sisällön esittämistä ja vuorovaikutusta 
voidaan mukauttaa, ja tarjoamalla 
saavutettavissa oleva sähköinen vaihtoehto;

(a) johdonmukaisella ja käyttäjien 
navigoinnin, havainnoinnin, käytön,
ymmärtämisen, vuorovaikutuksen ja 
hyödyntämisen kannalta riittävällä tavalla, 
myös siten, että sisällön esittämistä 
voidaan mukauttaa, ja tarjoamalla 
saavutettavissa oleva sähköinen vaihtoehto;

Or. fr

Perustelu

On otettava käyttöön yleinen ja tarkka lähestymistapa verkkosivustojen saavutettavuutta ja 
yleistä saavutettavuutta koskevaan käsitteeseen. Saavutettavuutta koskevat vaatimukset on 
määritettävä täsmällisesti, ja niiden on katettava vammaisten todelliset tarpeet.
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Tarkistus 134
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) johdonmukaisella ja käyttäjien 
havainnoinnin, käytön ja ymmärtämisen 
kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 
sisällön esittämistä ja vuorovaikutusta 
voidaan mukauttaa, ja tarjoamalla 
saavutettavissa oleva sähköinen vaihtoehto;

(a) johdonmukaisella ja käyttäjien, myös 
vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden,
havainnoinnin, käytön ja ymmärtämisen 
kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 
sisällön esittämistä ja vuorovaikutusta 
voidaan mukauttaa, ja tarjoamalla 
saavutettavissa oleva sähköinen vaihtoehto;

Or. en

Tarkistus 135
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) johdonmukaisella ja käyttäjien 
havainnoinnin, käytön ja ymmärtämisen 
kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 
sisällön esittämistä ja vuorovaikutusta 
voidaan mukauttaa, ja tarjoamalla 
saavutettavissa oleva sähköinen vaihtoehto;

(a) johdonmukaisella ja käyttäjien 
itsenäisen havainnoinnin, käytön ja 
ymmärtämisen kannalta riittävällä tavalla, 
myös siten, että sisällön kanssa voidaan 
olla vuorovaikutuksessa ja sen esittämistä 
ja vuorovaikutusta voidaan joka 
tapauksessa mukauttaa, ja tarjoamalla 
saavutettavissa oleva sähköinen vaihtoehto;

Or. de

Tarkistus 136
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) tavalla, joka helpottaa 
yhteentoimivuutta erilaisten 
asiakassovellusten ja avustavien 
teknologioiden kanssa unionin ja 
kansainvälisellä tasolla.

(b) tavalla, joka varmistaa
yhteentoimivuuden erilaisten 
asiakassovellusten ja avustavien 
teknologioiden kanssa unionin ja 
kansainvälisellä tasolla.

Or. en

Tarkistus 137
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kaikille sopivaan suunnitteluun 
perustuvalla lähestymistavalla.

Or. en

Tarkistus 138
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdan 
säännöksiä viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdan 
säännöksiä viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2015 asianomaisten 
verkkosivustojen kaikkeen uuteen 
sisältöön ja viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2017 kaikkeen siirrettävään 
sisältöön.

Or. en
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Tarkistus 139
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdan 
säännöksiä viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdan 
säännöksiä viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2015 asianomaisten 
verkkosivustojen kaikkeen uuteen 
sisältöön ja viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2017 kaikkeen siirrettävään 
sisältöön.

Or. en

Tarkistus 140
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdan 
säännöksiä viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdan 
säännöksiä viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2015 asianomaisten 
verkkosivustojen kaikkeen uuteen 
sisältöön ja viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2017 kaikkeen siirrettävään 
sisältöön. 

Or. en

Perustelu

Varmistetaan verkkosivustojen uuden sisällön saavutettavuus ja toistetaan Euroopan 
komission tavoite eli se, että julkisen sektorin verkkosivustot ovat kaikilta osin saavutettavissa 
vuoteen 2015 mennessä.

Tarkistus 141
Adam Bielan
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdan 
säännöksiä viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdan 
säännöksiä hallinnollisen, 
institutionaalisen ja oikeudellisen 
kehyksensä mukaisesti kaikkiin julkiseen 
sektoriin kuuluviin verkkosivustoihin
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 
verkkosivustojen kaikkeen uuteen 
sisältöön ja viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2017 kaikkeen siirrettävään 
sisältöön.

Or. en

Tarkistus 142
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Suorille lähetyksille on teknisistä 
syistä otettava käyttöön kahden vuoden 
siirtymäkausi.

Or. en

Tarkistus 143
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen 
2 artiklan mukaan ’kaikille sopiva 
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suunnittelu’ tarkoittaa tuotteiden, 
ympäristöjen, ohjelmien ja palvelujen 
suunnittelua sellaisiksi, että kaikki 
ihmiset voivat käyttää niitä 
mahdollisimman laajasti ilman 
mukautuksia tai erikoissuunnittelua. 
Kaikille sopiva suunnittelu ei sulje pois 
yksittäisten vammaisryhmien 
mahdollisesti tarvitsemia apuvälineitä.

Or. fr

Tarkistus 144
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Saavutettavuuteen liittyvät tiedot ja 
kaikki muut kuluttajalle toimitettavat 
tiedot on esitettävä esteettömissä 
muodoissa ja niissä on otettava kuluttajan 
mieltymykset täysimääräisesti huomioon.

Or. fr

Tarkistus 145
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Verkkosivustojen omistajien on oman 
toimintansa rajoissa tarjottava kuluttajille 
asiaankuuluvaa tietoa, jotta nämä voivat 
arvioida verkkosivuston saavutettavuuden 
tasoa.

Or. fr
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Tarkistus 146
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asianomaisten verkkosivustojen, jotka 
noudattavat yhdenmukaistettuja 
standardeja tai niiden osia, joiden 
viitetiedot komissio on laatinut ja julkaissut 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
oletetaan olevan kyseisten standardien tai 
niiden osien kattamien, 3 artiklassa 
säädettyjen verkkosivustojen 
saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

Asianomaisten verkkosivustojen, jotka 
noudattavat yhdenmukaistettuja 
standardeja tai niiden osia, joiden 
viitetiedot komissio on laatinut ja julkaissut 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
oletetaan olevan kyseisten standardien tai 
niiden osien kattamien, 3 artiklassa 
säädettyjen verkkosivustojen 
saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

Säännösten täytäntöönpanovastuu on 
komissiolla ja jäsenvaltioiden 
asiaankuuluvilla viranomaisilla.

Or. es

Tarkistus 147
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Niin kauan, kuin 1 kohdassa tarkoitettuja 
eurooppalaisten standardien viitetietoja ei 
ole vielä määritetty, AA-tason 
onnistumiskriteerejä ja 
ohjeidenmukaisuuden vaatimuksia 
koskevia ISO/IEC 40500:2012 -
standardien osia noudattavien 
asianomaisten verkkosivustojen oletetaan 
olevan 3 artiklassa säädettyjen 
verkkosivustojen 
saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

3. Niin kauan, kuin 1 kohdassa tarkoitettuja 
eurooppalaisten standardien viitetietoja ei 
ole vielä määritetty, AA-tason 
onnistumiskriteerejä ja 
ohjeidenmukaisuuden vaatimuksia 
koskevia kansainvälisiä WCAG 2.0. 
-suosituksia noudattavien asianomaisten
verkkosivustojen oletetaan olevan 3 
artiklassa säädettyjen verkkosivustojen 
saavutettavuusvaatimusten mukaisia.
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Or. en

Tarkistus 148
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
asianomaisilla verkkosivustoilla on 
saavutettavuutta ja erityisesti tämän 
direktiivin noudattamista koskeva julistus, 
johon voi mahdollisesti sisältyä käyttäjien 
avuksi lisätietoa saavutettavuudesta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaisilla verkkosivustoilla on 
saavutettavuutta ja erityisesti tämän 
direktiivin noudattamista koskeva julistus, 
johon voi mahdollisesti sisältyä käyttäjien 
avuksi lisätietoa saavutettavuudesta. 
Tämän direktiivin liitteenä on 
saavutettavuutta koskevien tietojen 
luonnosmalli.

Or. en

Tarkistus 149
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
asianomaisilla verkkosivustoilla on 
saavutettavuutta ja erityisesti tämän 
direktiivin noudattamista koskeva julistus, 
johon voi mahdollisesti sisältyä käyttäjien 
avuksi lisätietoa saavutettavuudesta.

1. Jäsenvaltioiden on kannustettava sitä, 
että asianomaisilla verkkosivustoilla on 
saavutettavuutta ja erityisesti tämän 
direktiivin noudattamista koskeva selkeä ja 
ytimekäs julistus, jossa annetaan
käyttäjien avuksi lisätietoa 
saavutettavuudesta.

Or. en

Tarkistus 150
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä edistääkseen sitä, että 3 
artiklassa määriteltyjä verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimuksia noudatetaan 
asianomaisten verkkosivustojen lisäksi 
kaikissa julkisen sektorin elinten 
verkkosivustoissa ja erityisesti sellaisissa 
julkisen sektorin elinten verkkosivustoissa, 
jotka kuuluvat verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien voimassa 
olevien kansallisten lakien tai 
asiaankuuluvien toimenpiteiden 
soveltamisalaan.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä edistääkseen sitä, että 3 
artiklassa määriteltyjä verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimuksia noudatetaan 
asianomaisten verkkosivustojen lisäksi 
kaikissa julkisen sektorin elinten 
verkkosivustoissa ja erityisesti sellaisissa 
julkisen sektorin elinten verkkosivustoissa, 
jotka kuuluvat verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien voimassa 
olevien kansallisten lakien tai 
asiaankuuluvien toimenpiteiden 
soveltamisalaan. Jäsenvaltioilla on 
laillinen velvollisuus lisätä 
verkkosivustoja kehittävien julkisten 
elinten ja muiden asianosaisten tietämystä 
verkkosivustojen saavutettavuudesta. 
Lisäksi jäsenvaltioiden on tarjottava 
koulutusohjelmia julkisiin elimiin 
liittyville työntekijöille, jotta voidaan 
edistää mahdollisimman suuressa määrin 
verkkosivustojen saavutettavuuteen 
liittyvien vaatimusten konkreettista 
täytäntöönpanoa.

Or. es

Tarkistus 151
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) Se tehdään tukemalla sellaisen 
toimivaltaisen julkisen viranomaisen 
luomista tai olemassa olevan nimeämistä, 
joka takaa verkkosivustojen 
yhdenmukaisuuden saavutettavuutta 



AM\941519FI.doc 57/100 PE514.740v01-00

FI

koskevien yleisten vaatimusten kanssa, 
sellaisina kuin ne on määritelty 
3 artiklassa;

Or. fr

Perustelu

Koska lain täytäntöönpanoa varten ei ole pakottavaa mekanismia, on pelättävissä, että 
verkkosivustojen omistajat eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota saavutettavuuskysymykseen.

Tarkistus 152
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b) Jokaisen jäsenvaltion on lisäksi 
määritettävä kyseisen toimivaltaisen 
viranomaisen tehtävät ja toimivalta, sekä 
vammaisia edustavien yhdistysten ja 
kansalaisjärjestöjen mahdollisuus esittää 
tälle valitus kaikista mahdollisista lain 
rikkomuksista.

Or. fr

Perustelu

Koska lain täytäntöönpanoa varten ei ole pakottavaa mekanismia, on pelättävissä, että 
verkkosivustojen omistajat eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota saavutettavuuskysymykseen.

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

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
kehittämään uusia tieto- ja 
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viestintäteknologian ratkaisuja, jotka ovat 
käyttäjäystävällisiä ja tarkoitettu 
vammaisille ja ikääntyneille henkilöille, ja 
niiden on edistettävä koulutusta ja 
opetusta, joilla lisätään näiden 
henkilöiden digitaalista osaamista.

Or. en

Tarkistus 154
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
tuettava verkkosivustojen saavutettavuutta 
koskevia koulutusohjelmia, jotka on 
suunnattu keskeisille sidosryhmille, kuten 
julkisten elinten ja viranomaisten sekä 
yleisölle peruspalveluja verkkosivustojen 
ja niiden sisällön luontiin, ylläpitoon ja 
päivitykseen tarjoavien organisaatioiden 
virkamiehille ja työntekijöille.

Or. en

Tarkistus 155
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on osallistuttava 
verkkosivustojen saavutettavuutta 
koskevista vaatimuksista ja käyttäjille 
koituvista hyödyistä tiedottamiseen, jotta 
kannustetaan verkkosivustojen kaikille 
sopivan suunnittelun kehitys yksityisellä 
sektorilla ja kansalaisjärjestöissä.
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Or. en

Tarkistus 156
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
tuettava verkkosivustojen saavutettavuutta 
koskevia koulutusohjelmia, jotka on 
suunnattu keskeisille sidosryhmille ja 
julkisten elinten sekä yleisölle 
peruspalveluja verkkosivustojen ja niiden 
sisällön luontiin, ylläpitoon ja 
päivitykseen tarjoaville organisaatioiden 
työntekijöille. 

Or. en

Tarkistus 157
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
tuettava verkkosivustojen saavutettavuutta 
koskevaa koulutusta, joka on suunnattu 
keskeisille ja asiaankuuluville 
sidosryhmille, kuten virkamiehille, 
julkisten elinten, viranomaisten sekä 
yleisölle peruspalveluja verkkosivustojen 
ja niiden sisällön luontiin, ylläpitoon ja 
päivitykseen tarjoavien organisaatioiden 
työntekijöille.

Or. en
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Tarkistus 158
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on tuettava 
asianmukaisia mekanismeja, joilla 
järjestetään verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevia kuulemisia asiaankuuluvien 
sidosryhmien kanssa ja tiedotetaan 
verkkosisällön saavutettavuutta koskevan 
politiikan kehityksestä sekä verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten 
täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista 
ja tehdyistä huomioista.

3. Jäsenvaltioiden on tuettava sellaisten 
pakollisten mekanismien luomista, joilla 
järjestetään verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevia kuulemisia asiaankuuluvien 
sidosryhmien, kuten loppukäyttäjien ja 
heitä edustavien järjestöjen¸ kanssa ja 
tiedotetaan verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevan politiikan kehityksestä sekä 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista 
ja tehdyistä huomioista.

Or. en

Tarkistus 159
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on komission tukemina 
tehtävä unionin tasolla yhteistyötä 
teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmien kanssa tarkastellakseen 7 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
vuosittaista raportointia varten 
markkinoiden ja teknologian kehittymistä 
ja edistymistä verkkosisällön 
saavutettavuudessa sekä vaihtaakseen 
parhaita toimintatapoja.

4. Jäsenvaltioiden on komission tukemina 
tehtävä unionin tasolla yhteistyötä 
asiaankuuluvien teollisuuden ja 
kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien, kuten 
erityisesti vammaisia edustavien 
järjestöjen, kanssa tarkastellakseen 
7 a artiklassa tarkoitettua kahden vuoden 
välein tehtävää raportointia varten 
markkinoiden ja teknologian kehittymistä 
ja edistymistä verkkosisällön 
saavutettavuudessa sekä vaihtaakseen 
parhaita toimintatapoja.

Or. en
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Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on komission tukemina 
tehtävä unionin tasolla yhteistyötä 
teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmien kanssa tarkastellakseen 7 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua vuosittaista 
raportointia varten markkinoiden ja 
teknologian kehittymistä ja edistymistä 
verkkosisällön saavutettavuudessa sekä 
vaihtaakseen parhaita toimintatapoja.

4. Jäsenvaltioiden on komission tukemina 
tehtävä unionin tasolla yhteistyötä 
teollisuuden, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien 
kanssa tarkastellakseen 7 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua vuosittaista 
raportointia varten markkinoiden ja 
teknologian kehittymistä ja edistymistä 
verkkosisällön saavutettavuudessa sekä 
vaihtaakseen parhaita toimintatapoja. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä alan 
yritysten ja etenkin pk-yritysten 
kilpailukykyyn, jotta niiden toiminnalle ei 
aseteta lisätaakkoja.

Or. en

Tarkistus 161
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on komission tukemina
tehtävä unionin tasolla yhteistyötä 
teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmien kanssa tarkastellakseen 7 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua vuosittaista 
raportointia varten markkinoiden ja 
teknologian kehittymistä ja edistymistä 
verkkosisällön saavutettavuudessa sekä 
vaihtaakseen parhaita toimintatapoja.

4. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmien kanssa kansallisella ja 
komission tukemina unionin tasolla
tarkastellakseen 7 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua vuosittaista raportointia varten 
markkinoiden ja teknologian kehittymistä 
ja edistymistä verkkosisällön 
saavutettavuudessa sekä vaihtaakseen 
parhaita toimintatapoja.



PE514.740v01-00 62/100 AM\941519FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 162
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Euroopan komission on ehdotettava 
suunnittelemansa säädökset EU:n 
toimielimille, joiden on sopeuduttava 
tämän direktiivin määräyksiin.

Or. es

Tarkistus 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Kussakin jäsenvaltiossa on 
määriteltävä lain täytäntöönpanosta 
vastaava julkinen elin. Tästä 
täytäntöönpanoelimestä on tehtävä 
saavutettavuuteen liittyvien resurssien 
tarjontakeskus, joka auttaa julkisia 
viranomaisia panemaan täytäntöön 
verkkosivustojaan koskevat 
saavutettavuusvaatimukset samalla kun 
myös vammaisjärjestöille ja vammaisten 
perheenjäsenille ja edustajille tarjotaan 
mahdollisuus osallistua.

Or. es
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Tarkistus 164
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Työmarkkinaosapuolten on 
osallistuttava edellä mainittujen koulutus-
ja tiedotusohjelmien laatimiseen ja 
täytäntöönpanoon.

Or. es

Tarkistus 165
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Täytäntöönpanosta vastaava elin ja sen 

tehtävät
1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai 
nimettävä yksi viranomainen, joka on 
vastuussa tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta ja jolla on toimivalta 
valvoa, että verkkosivustot noudattavat 
3 artiklan mukaisia yleisiä 
saavutettavuusvaatimuksia, ja 
huolehdittava siitä, että näillä 
viranomaisilla on tarvittavat inhimilliset 
voimavarat ja rahoitus sekä valtuudet 
ryhtyä tämän direktiivin nojalla niiden 
tehtävänä oleviin asianmukaisiin 
toimenpiteisiin ja että ne käyttävät niitä. 
Näiden toimivaltaisten viranomaisten on 
otettava toimintaan mukaan vammaisia 
edustavia järjestöjä.
2. Kunkin jäsenvaltion on määriteltävä 
toimivaltaisten viranomaisten tehtävät, 
valtuudet, organisaatio ja yhteistyötä 
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koskevat järjestelyt 7 artiklan mukaisesti, 
mukaan lukien kansalaisjärjestöjen ja 
vammaisia edustavien 
kuluttajayhdistysten mahdollisuus tehdä 
viimeksi mainittujen kanssa valitus 
asettaakseen jäsenvaltiot haasteeseen tällä 
direktiiville asetettujen velvollisuuksien 
rikkomisesta.
3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 2 kohtaan liittyvistä 
täytäntöönpanotoimenpiteistään ja 
komission on välitettävä nämä tiedot 
muille jäsenvaltioille.
4. Täytäntöönpanoelimen on ilmoitettava 
2 kohdan mukaisista 
täytäntöönpanotoimenpiteistä 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselleen.

Or. en

Tarkistus 166
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Täytäntöönpanosta vastaava elin ja sen 

tehtävät
1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai 
nimettävä yksi viranomainen, joka on 
vastuussa tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta ja jolla on toimivalta 
valvoa, että verkkosivustot noudattavat 
3 artiklan mukaisia yleisiä 
saavutettavuusvaatimuksia, ja 
huolehdittava siitä, että näillä 
viranomaisilla on tarvittavat inhimilliset 
voimavarat ja rahoitus sekä valtuudet 
ryhtyä tämän direktiivin nojalla niiden 
tehtävänä oleviin asianmukaisiin 
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toimenpiteisiin ja että ne käyttävät niitä. 
Näiden toimivaltaisten viranomaisten on 
otettava toimintaan mukaan vammaisia 
edustavia järjestöjä.
2. Kunkin jäsenvaltion on määriteltävä 
toimivaltaisten viranomaisten tehtävät, 
valtuudet, organisaatio ja yhteistyötä 
koskevat järjestelyt 7 artiklan mukaisesti, 
mukaan lukien kansalaisjärjestöjen ja 
vammaisia edustavien 
kuluttajayhdistysten mahdollisuus tehdä 
viimeksi mainittujen kanssa valitus 
asettaakseen jäsenvaltiot haasteeseen tällä 
direktiiville asetettujen velvollisuuksien 
rikkomisesta.
3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 2 kohtaan liittyvistä 
täytäntöönpanotoimenpiteistään ja 
komission on välitettävä nämä tiedot 
muille jäsenvaltioille.
4. Täytäntöönpanoelimen on ilmoitettava 
2 kohdan mukaisista 
täytäntöönpanotoimenpiteistä 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselleen.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 167
Marian Harkin
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Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Täytäntöönpanosta vastaava elin ja sen 

tehtävät
1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai 
nimettävä yksi viranomainen, joka on 
vastuussa tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta ja jolla on toimivalta 
valvoa, että verkkosivustot noudattavat 
3 artiklan mukaisia yleisiä 
saavutettavuusvaatimuksia. Näiden 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
toimintaan mukaan vammaisia edustavia 
järjestöjä.
2. Kunkin jäsenvaltion on määriteltävä 
toimivaltaisten viranomaisten tehtävät, 
valtuudet, organisaatio ja yhteistyötä 
koskevat järjestelyt 7 artiklan mukaisesti, 
mukaan lukien ihmisten mahdollisuus 
tehdä valitus asettaakseen jäsenvaltiot 
haasteeseen tällä direktiiville asetettujen 
velvollisuuksien rikkomisesta.
3. Jäsenvaltioiden on annettava 
komissiolle tietoja 2 kohtaan liittyvistä 
täytäntöönpanotoimenpiteistä ja näiden 
tietojen on oltava julkisesti saatavilla.

Or. en

Tarkistus 168
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Valitusmenettely
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1. Kaikki yksiköt (luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö), jotka katsovat, että tätä 
direktiiviä on rikottu, voivat esittää 
tarvittaessa kysymyksen verkkosivuston 
omistajille.
2. Mikäli yksikkö ei saa tyydyttävää 
vastausta, valitukset voi osoittaa mille 
tahansa 6 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa nimetylle toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. fr

Perustelu

Koska lain täytäntöönpanoa varten ei ole pakottavaa mekanismia, on pelättävissä, että 
verkkosivustojen omistajat eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota saavutettavuuskysymykseen.

Tarkistus 169
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
6 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla
Toteutus- ja täytäntöönpanotoimenpiteet

Tämän direktiivin ja erityisesti sen 
1 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla on toimivalta toteuttaa 
esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä, jos ne 
ovat sovellettavissa
(a) mihin tahansa verkkosivustoon:
(i) verkkosivuston saavuttamattomuutta 
koskevan valituksen seuranta 
kohtuullisessa ajassa
(ii) toimiminen julkisten elinten ja 
viranomaisten resurssikeskuksena
(iii) julkisten elinten ja viranomaisten 
virkamiesten ja työntekijöiden 
kouluttaminen verkkosivustojen ja 
verkkopohjaisten palveluiden 
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saavutettavuudessa
(iv) tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevien suositusten antaminen
(b) mihin tahansa verkkosivustoon, joka 
ei ole kaikilta osin saavutettavissa:
(i) jos täyden saavutettavuuden 
laiminlyönti on tämän direktiivin 
mukaista, on vaadittava, että mahdolliset 
saavutettavuuden esteet on merkittävä 
asianmukaisilla, selvästi muotoiluilla ja 
helposti ymmärrettävillä varoituksilla 
niillä jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, 
joilla verkkosivustoa käytetään.

Or. en

Tarkistus 170
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
6 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla
Toteutus- ja täytäntöönpanotoimenpiteet

Tämän direktiivin ja erityisesti sen 
1 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla on toimivalta toteuttaa 
esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä, jos ne 
ovat sovellettavissa
(a) mihin tahansa verkkosivustoon:
(i) verkkosivuston saavuttamattomuutta 
koskevan valituksen seuranta 
kohtuullisessa ajassa
(ii) toimiminen julkisten elinten ja 
viranomaisten resurssikeskuksena
(iii) julkisten elinten ja viranomaisten 
virkamiesten ja työntekijöiden 
kouluttaminen verkkosivustojen ja 
verkkopohjaisten palveluiden 
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saavutettavuudessa
(iv) tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevien suositusten antaminen
(b) mihin tahansa verkkosivustoon, joka 
ei ole kaikilta osin saavutettavissa:
(i) jos täyden saavutettavuuden 
laiminlyönti on tämän direktiivin 
mukaista, on vaadittava, että mahdolliset 
saavutettavuuden esteet on merkittävä
asianmukaisilla, selvästi muotoiluilla ja 
helposti ymmärrettävillä varoituksilla 
niillä jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, 
joilla verkkosivustoa käytetään.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 171
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
6 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla
Toteutus- ja täytäntöönpanotoimenpiteet

Tämän direktiivin soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla on toimivalta toteuttaa 
esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä, jos ne 
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ovat sovellettavissa
(i) verkkosivuston saavuttamattomuutta 
koskevan valituksen seuranta 
kohtuullisessa ajassa
(ii) toimiminen julkisten elinten ja 
viranomaisten resurssikeskuksena
(iii) julkisten elinten ja viranomaisten 
virkamiesten ja työntekijöiden 
kouluttaminen verkkosivustojen ja 
verkkopohjaisten palveluiden 
saavutettavuudessa
(iv) tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevien suositusten antaminen.

Or. en

Tarkistus 172
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on valvottava jatkuvasti, 
että asianomaiset verkkosivustot ovat 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia, ja käytettävä valvonnassa 
4 kohdassa tarkoitettua menetelmää.

1. Jäsenvaltioiden on valvottava jatkuvasti, 
että asianomaiset verkkosivustot ovat 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia, ja käytettävä valvonnassa 
4 kohdassa tarkoitettua menetelmää.

Kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä tätä 
varten toimivaltainen viranomainen. 
Tämä toimivaltainen viranomainen on 
myös vastuussa tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta ja sillä on oltava 
tehtävänsä suorittamiseen tarvittavat 
voimavarat. Näiden toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava toimintaan 
mukaan vammaisia edustavia järjestöjä. 
Kunkin jäsenvaltion on määriteltävä 
toimivaltaisten viranomaisten tehtävät, 
valtuudet, organisaatio sekä yhteistyötä 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt.
Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
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komissiolle nimetyistä toimivaltaisista 
viranomaisista 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
tietoja asiaankuuluvien verkkosivustojen 
vaatimusten noudattamisesta ja näiden 
tietojen on oltava julkisesti saatavilla.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla tiedotetaan 
käyttäjille tai muille osapuolille 
esteettömästi mahdollisuudesta esittää 
nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
valituksia. Valitukset on voitava esittää 
mahdollisimman esteettömästi.

Or. en

Tarkistus 174
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio perustaa komission 
edustajista ja jäsenvaltioiden nimittämistä 
edustajista koostuvan työryhmän, joka 
kokoontuu vuosittain keskustelemaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
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koskevan valvonnan tuloksista ja 
vaihtamaan sitä koskevia parhaita 
toimintatapoja.
Työryhmään osallistuu aktiivisesti 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, kuten 
vammaisia ja heitä edustavia järjestöjä.

Or. en

Tarkistus 175
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio perustaa komission 
edustajista ja jäsenvaltioiden nimittämistä 
edustajista koostuvan työryhmän, joka 
kokoontuu vuosittain keskustelemaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanoa
koskevan valvonnan tuloksista ja 
vaihtamaan sitä koskevia parhaita 
toimintatapoja.
Työryhmään osallistuu aktiivisesti 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, kuten 
vammaisia ja heitä edustavia järjestöjä.

Or. en

Perustelu

Sekä unionin että kansallisen tason viranomaisten on hyödynnettävä vammaisten ja heitä 
edustavien järjestöjen kokemuksia tällä alalla niin, että heidät otetaan mukaan työryhmään 
keskustelemaan tämän direktiivin tuloksista. Vammaisten ja heitä edustavien järjestöjen 
ottaminen mukaan työryhmään on myös vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaista ja auttaa tämän direktiivin täytäntöönpanossa, 
koska he vahvistavat, onko jokin verkkosivusto käyttäjän näkökulmasta saavutettavissa.

Tarkistus 176
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio voi perustaa komission 
edustajista ja jäsenvaltioiden nimittämistä 
edustajista koostuvan työryhmän, joka 
kokoontuu vuosittain keskustelemaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevan valvonnan tuloksista ja 
vaihtamaan sitä koskevia parhaita
toimintatapoja.
Työryhmään osallistuu asiaankuuluvia 
sidosryhmiä, kuten vammaisia henkilöitä 
ja/tai heitä edustavia järjestöjä.

Or. en

Tarkistus 177
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio perustaa säännöllisesti 
kokoontuvan työryhmän valvomaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa. 
Työryhmän olisi koostuttava 
jäsenvaltioiden nimeämistä, komission ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajista.

Or. en

Tarkistus 178
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa 4. Komissio vahvistaa 
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täytäntöönpanosäädöksillä menetelmän, 
jolla valvotaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat 3 artiklassa säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Menetelmä julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

täytäntöönpanosäädöksillä menetelmän, 
jolla valvotaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat 3 artiklassa säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia. Tämän menetelmän on oltava 
avoin, siirtokelpoinen, vertailukelpoinen 
ja toistettavissa oleva ja se on luotava 
kuullen tarkoin asianomaisia teollisuuden 
ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä, 
mukaan luettuina etenkin 
vammaisjärjestöjen edustajat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Menetelmä julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä viimeistään vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Koska verkkosivustojen saavutettavuus on toteutettava pikaisesti, verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten noudattamisen valvontamenetelmä pitäisi julkaista viimeistään 
vuoden kuluttua tämän direktiivin hyväksymisestä. Lisäksi asiaankuuluvien sidosryhmien, 
kuten vammaisten ja heitä edustavien järjestöjen, ottaminen mukaan tämän menetelmän 
kehittämiseen takaa seuraavien valvontatehtävien erittäin suuren uskottavuuden.

Tarkistus 179
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä menetelmän, 
jolla valvotaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat 3 artiklassa säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Menetelmä julkaistaan 

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä menetelmän, 
jolla valvotaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat 3 artiklassa säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia. Tämän menetelmän on oltava 
avoin, siirtokelpoinen, vertailukelpoinen 
ja toistettavissa oleva ja se on luotava 
kuullen tarkoin asianomaisia teollisuuden 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä. ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä, 
mukaan luettuina etenkin 
vammaisjärjestöjen edustajat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Menetelmä julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä viimeistään vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 180
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä menetelmän, 
jolla valvotaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat 3 artiklassa säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Menetelmä julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä menetelmän, 
jolla valvotaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat 3 artiklassa säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia. Tämän menetelmän on oltava 
avoin, siirtokelpoinen, vertailukelpoinen 
ja toistettavissa oleva ja se on luotava 
kuullen tarkoin asianomaisia teollisuuden 
ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä, 
mukaan luettuina etenkin 
vammaisjärjestöjen edustajat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Menetelmä julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä viimeistään vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä.

Or. en
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Tarkistus 181
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä menetelmän, 
jolla valvotaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat 3 artiklassa säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Menetelmä julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä menetelmän, 
jolla valvotaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat 3 artiklassa säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia. Tämän menetelmän on oltava 
avoin, siirtokelpoinen, vertailukelpoinen 
ja toistettavissa oleva ja se on luotava 
kuullen tarkoin asianomaisia 
vammaisjärjestöjen edustajia. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Menetelmä julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 182
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä menetelmän, 
jolla valvotaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat 3 artiklassa säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Menetelmä julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä menetelmän, 
jolla valvotaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat 3 artiklassa säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklassa määriteltyä 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Menetelmä julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.
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Or. en

Tarkistus 183
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) asiantuntija-analyysit ja käyttäjien, 
myös vammaisten käyttäjien kokemukset 
yhdistävän tutkimusmenetelmän 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 184
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä järjestelyt, 
joiden mukaisesti jäsenvaltiot raportoivat 
komissiolle. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 9 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

6. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä järjestelyt, 
joiden mukaisesti jäsenvaltiot raportoivat
komissiolle. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklassa 
määriteltyä neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 185
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on asetettava helposti 
saavutettavalla tavalla julkisesti saataville 
luettelo julkisten elinten 
verkkosivustoista, jotka eivät täytä 
saavuttavuuden vaatimuksia.

Or. es

Tarkistus 186
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Raportointi

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
komissiolle kahden vuoden välein 
kertomus 7 artiklan mukaisesti toteutetun 
valvonnan tuloksista. Kertomukseen on 
sisällytettävä mittausaineisto ja 
tarvittaessa luettelo 1 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista verkkosivustoista. Kertomus 
on julkistettava helposti saavutettavissa 
olevassa muodossa.
2. Kertomuksen on katettava myös 
6 artiklan nojalla toteutetut toimet, 
mukaan luettuina asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten valvonnan 
perusteella tekemät yleiset päätelmät.
3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä järjestelyt, 
joiden mukaisesti jäsenvaltiot raportoivat 
komissiolle. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 187
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vammaisia ja heitä edustavia 
järjestöjä on kuultava kaikista verkon
saavutettavuutta koskevien vaatimusten 
uusista eritelmistä, sellaisina kuin ne on 
mainittu 3 artiklan 1 kohdassa.

Or. fr

Tarkistus 188
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
4 artiklaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viittaus on siirretty 7 artiklaan.

Tarkistus 189
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viittaus on siirretty 7 artiklaan.

Tarkistus 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset kirjallisina 
komissiolle. Näissä jäsenvaltioiden 
antamissa säännöksissä on viitattava tähän 
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen 
viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. 
Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten 
viittaukset tehdään.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan 31 päivänä joulukuuta 2015. 
Niiden on viipymättä toimitettava nämä 
säännökset kirjallisina komissiolle. Näissä 
jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on 
viitattava tähän direktiiviin tai niihin on 
liitettävä tällainen viittaus, kun ne 
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Or. es

Tarkistus 191
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimia 
hallinnollisten, institutionaalisten ja 
oikeudellisten kehystensä mukaisesti 
kaikkiin verkkosivustoihin,
(a) jotka kuuluvat kansallisen tason 
julkisen sektorin elimille, viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2015,
(b) jotka kuuluvat vähintään 
100 000 asukkaan alueiden tai 
kaupunkien julkisen sektorin elimille, 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016,
(c) jotka kuuluvat alle 100 000 asukkaan 
paikallisalueiden julkisen sektorin 
elimille, viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 20017,
(d) jotka kuuluvat sellaisille 
peruspalveluja tarjoaville yhteisöille, 
joiden tyypit eritellään liitteessä, 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017.

Or. es

Tarkistus 192
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä kaikkiin uusiin tai sellaisiin 
verkkosivustoihin, jotka on suunniteltu 
uudelleen tämän direktiivin 
siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 193
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä kaikkiin nykyisiin 
verkkosivustoihin viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016.

Or. en

Tarkistus 194
Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sovellettaessa 3 artiklan 3 kohtaa 
jäsenvaltio liittää verkkosivustolle 
julistuksen, jossa ilmoitetaan 
verkkosivuston käyttäjille, mikä osa 
verkkosivustosta ei ole saavutettavissa ja 
miksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
tämä tieto myös komissiolle. 

Or. en

Tarkistus 195
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
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toimenpiteitä hallinnollisen, 
institutionaalisen ja oikeudellisen 
kehyksensä mukaisesti kaikkiin julkiseen 
sektoriin kuuluviin uusiin 
verkkosivustoihin tämän direktiivin tultua 
voimaan sekä kaikkiin verkkosivustoihin,
(a) jotka kuuluvat kansallisen ja 
liittovaltion tason julkisen sektorin 
elimille, viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015
(b) jotka kuuluvat alueellisen tason 
julkisille elimille tai kattavat yli 100 000 
asukkaan kaupunkikeskuksen, 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016
(c) jotka kuuluvat paikallisen tason 
julkisen sektorin elimille, viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017
(d) jotka kuuluvat sellaisille 
yleishyödyllisiä palveluja tarjoaville 
yhteisöille, joiden tyypit eritellään 
liitteessä, viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017.

Or. en

Perustelu

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 
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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 196
Rafał Trzaskowski
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa uudelleen kolmen vuoden 
kuluessa siitä, kun direktiivi on tullut 
voimaan.

Komissio tarkastelee tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa uudelleen kahden vuoden 
kuluessa siitä, kun direktiivi on tullut 
voimaan ja tiedottaa tämän tarkastelun 
tuloksista. 

Or. en

Tarkistus 197
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Liite – alaotsikko 1

Komission teksti Tarkistus

(1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut) (1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
tarkoitetut)

Or. fr

Tarkistus 198
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kansalliset, alueelliset ja 
hallinnolliset palvelut: oikeudelliset 
todistukset, henkilöasiakirjat, ilmoitukset 
poliisille, oikeudellinen tuki, vaalit, 
riitojenratkaisupalvelut verkossa

Or. en
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Tarkistus 199
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Yleishyödylliset sosiaalipalvelut: 
sosiaaliturva, työllisyys- ja 
koulutuspalvelut, sosiaalinen 
asuntotarjonta, lastenhoito, 
pitkäaikaishoito, sosiaaliavustuspalvelut

Or. en

Tarkistus 200
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Sosiaaliturvaetuudet:
työttömyyskorvaukset, lapsilisät, 
sairauskulut (takautuva korvaaminen tai 
suora korvaus), opintotuet.

(3) Sosiaaliturvaetuudet, kuten 
työttömyyskorvaukset, lapsilisät, 
sairauskulut (takautuva korvaaminen tai 
suora korvaus), opintotuet.

Or. en

Perustelu

Kaksoispisteen käyttö voisi tarkoittaa, että tarkoitetaan vain sitä seuraavia esimerkkejä. 
”Kuten” tarkoittaa, että sitä seuraava luettelo on suuntaa-antava, ei rajoittava.

Tarkistus 201
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Verkkopalvelut: kaasu, sähkö, vesi, 
postipalvelut, televiestintä

Or. en

Tarkistus 202
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Henkilökohtaiset asiakirjat: passi tai
ajokortti

(4) Henkilökohtaiset asiakirjat, kuten 
passi, ajokortti

Or. en

Perustelu

Kaksoispisteen käyttö voisi tarkoittaa, että tarkoitetaan vain sitä seuraavia esimerkkejä. 
”Kuten” tarkoittaa, että sitä seuraava luettelo on suuntaa-antava, ei rajoittava.

Tarkistus 203
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Liikenteeseen liittyvät palvelut

Or. en

Tarkistus 204
Rosa Estaràs Ferragut
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Ehdotus direktiiviksi
Liite – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Perus-, keski- ja korkea-asteen sekä 
elinikäinen koulutus ja julkisten laitosten 
tarjoama opetussuunnitelman 
ulkopuolinen opetus tai toiminta

Or. en

Perustelu

Koska tämä lainsäädäntö on tärkeää, koulutuksen kaltaiset yleishyödylliset palvelut on 
sisällytettävä tämän direktiivin soveltamisalaan. Tässä tapauksessa on myös välttämätöntä 
käsitellä tätä keskeistä palvelua kokonaisvaltaisesti.

Tarkistus 205
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Pankki- ja vakuutuspalvelut

Or. en

Tarkistus 206
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) Ilmoittautuminen korkea-asteen 
koulutukseen tai yliopistoon

(10) Alemman ja ylemmän perusasteen ja 
keskiasteen sekä korkea-asteen koulutus 
ja aikuiskoulutus 

Or. es
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Tarkistus 207
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) Ilmoittautuminen korkea-asteen 
koulutukseen tai yliopistoon

(10) Ilmoittautuminen perus-, keski- ja 
korkea-asteen koulutukseen tai yliopistoon 
ja elinikäinen oppiminen

Or. en

Tarkistus 208
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Ilmoittautumiset julkista virkaa 
koskevaan kilpailuun

Or. fr

Tarkistus 209
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 10 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Ilmoittautumiset toisen asteen 
koulutuksen loppukokeisiin

Or. fr
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Tarkistus 210
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Muuttoilmoitus (11) Asuinpaikka ja muuttoilmoitus

Or. en

Tarkistus 211
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Matkailutoimistojen 
tiedotuspalvelut

Or. en

Perustelu

Vapaan liikkumisen helpottamiseksi Euroopassa on tärkeää tarjota saataville kaikki 
tietopalvelut, joita matkailutoimistot tarjoavat verkkosivustoillaan.

Tarkistus 212
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Terveydenhuollon palvelut: 
vuorovaikutteinen neuvonta tarjottavista 
palveluista, potilaiden verkkopalvelut, 
ajanvaraukset.

(12) Terveydenhuollon palvelut

Or. es
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Tarkistus 213
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Terveydenhuollon palvelut: 
vuorovaikutteinen neuvonta tarjottavista 
palveluista, potilaiden verkkopalvelut, 
ajanvaraukset.

(12) Terveydenhuollon palvelut: mukaan 
lukien sähköisten terveystietojen 
saavutettavuus, vuorovaikutteinen 
neuvonta tarjottavista palveluista, 
potilaiden verkkopalvelut, ajanvaraukset.

Or. en

Tarkistus 214
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Terveydenhuollon palvelut:
vuorovaikutteinen neuvonta tarjottavista 
palveluista, potilaiden verkkopalvelut, 
ajanvaraukset.

(12) Terveydenhuollon palvelut, kuten 
vuorovaikutteinen neuvonta tarjottavista 
palveluista, potilaiden verkkopalvelut, 
ajanvaraukset.

Or. en

Perustelu

Kaksoispisteen käyttö voisi tarkoittaa, että tarkoitetaan vain sitä seuraavia esimerkkejä. 
”Kuten” tarkoittaa, että sitä seuraava luettelo on suuntaa-antava, ei rajoittava.

Tarkistus 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kaasu-, lämpö-, sähkö- ja 
vesipalvelut

Or. es

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kaasu-, lämpö-, sähkö-, 
vesipalvelut

Or. en

Tarkistus 217
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kulttuuri- ja tiedelaitosten 
verkkosivustot

Or. en

Perustelu

Kulttuurin ja tiedon on oltava myös saavutettavissa. Siksi kaikki esimerkiksi kirjastojen, 
museoiden ja teattereiden kaltaisten laitosten sisällöt ja verkkopalvelut on sisällytettävä 
liitteeseen.
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Tarkistus 218
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Perusmedia- ja tietopalvelut 
(esimerkiksi verkkolehdet, mediakirjastot)

Or. de

Tarkistus 219
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Liikenteeseen liittyvät palvelut

Or. es

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Julkiseen liikenteeseen liittyvät 
palvelut

Or. en

Tarkistus 221
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Postipalvelut

Or. es

Tarkistus 222
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Perus-, keski- ja korkea-asteen sekä 
elinikäinen koulutus ja julkisten laitosten 
tarjoama opetussuunnitelman 
ulkopuolinen opetus tai toiminta

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Peruspankki- ja -vakuutuspalvelut 
(kuten tavanomainen maksutili, kodin 
irtaimistovakuutus ja kiinteistövakuutus, 
henkivakuutus tai sairausvakuutus)

Or. en
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Tarkistus 224
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Sähköisen viestinnän verkot ja 
palvelut

Or. es

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Postipalvelut

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 e) Perus-, keski- ja korkea-asteen 
koulutuspalvelut.

Or. en
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Tarkistus 227
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 e) Peruspankki- ja -vakuutuspalvelut 
(kuten tavanomainen maksutili, kodin 
irtaimistovakuutus ja kiinteistövakuutus, 
henkivakuutus tai sairausvakuutus)

Or. es

Tarkistus 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 f) Lakisääteiset ja täydentävät 
sosiaaliturvajärjestelmät eri 
organisaatiomuodoissaan (keskinäiset tai 
ammatilliset); ne kattavat elämän 
perusriskit, jotka liittyvät terveyteen, 
ikääntymiseen, työtapaturmiin, 
työttömyyteen, eläkkeeseen ja 
vammaisuuteen

Or. es

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 f kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 f) Eri tavoin järjestetyt lakisääteisten 
ja täydentävien sosiaaliturvajärjestelmien 
palvelut (keskinäiset tai ammatilliset); ne 
kattavat elämän perusriskit, jotka liittyvät 
terveyteen, ikääntymiseen, työtapaturmiin, 
työttömyyteen, eläkkeeseen ja 
vammaisuuteen

Or. en

Tarkistus 230
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 g kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 g) Lastenhoitopalvelut

Or. es

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 g kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 g) Yleisölle tiedottaminen

Or. en

Tarkistus 232
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 h kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 h) Muut suurelle yleisölle suoraan 
tarjottavat välttämättömät palvelut 
sosiaalisen osallisuuden helpottamiseksi 
ja perusoikeuksien turvaamiseksi 
(esimerkiksi henkilökohtaisen kriisin, 
kuten velkaantumisen tai työttömyyden, 
kohteeksi joutuneiden henkilöiden 
avustuspalvelut, uudelleensijoittamis- tai 
kuntoutuspalvelut sekä epäsuotuisassa tai 
sosiaalisesti heikommassa asemassa 
oleville kansalaisille tarkoitetut 
sosiaalisen asuntotuotannon palvelut)

Or. es

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 h kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 h) 112-hätäpalvelut

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 i kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 i) Julkinen opetus

Or. en

Tarkistus 235
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 i kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 i) paikallis- ja aluevaalit, kansalliset 
vaalit ja Euroopan parlamentin vaalit

Or. es

Tarkistus 236
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 j kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 j) Sosiaaliset verkot

Or. es

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 j kohta (uusi)



AM\941519FI.doc 99/100 PE514.740v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(12 j) Kulttuuritoiminta.

Or. en

Tarkistus 238
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 k kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 k) Kulttuuritoiminta ja -keskukset

Or. es

Tarkistus 239
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 l kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 l) Tiedotuskeskukset ja 
matkailijaneuvonta.

Or. es

Tarkistus 240
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yleishyödyllisten palvelujen tarjoajien 
verkkosivustojen lajit
(1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut)
(1) Kuljetuspalvelut
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(2) Postipalvelut
(3) Vaalimenettelyjä koskevat tietopalvelut
(4) Energiantoimituspalvelut
(5) Viestintäpalvelut
(6) Peruspankkipalvelut
(7) Terveydenhoitopalvelut

Or. fr


