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Alteração 11
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Título

Texto da Comissão Alteração

 Proposta de Proposta de 

DIRECTIVA 2012/…/UE DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO

DIRECTIVA 2012/…/UE DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO 

relativa à acessibilidade dos sítios Web dos 
organismos do setor público

relativa à acessibilidade dos sítios Web dos 
organismos do setor público e de 
prestadores de serviços de interesse 
económico geral

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. fr

Alteração 12
Silvia Costa

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Acessibilidade da Web» refere-se aos 
princípios e técnicas a observar na criação 
de sítios Web, para tornar o conteúdo 
desses sítios acessível a todos os 
utilizadores, em particular às pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência. O conteúdo dos 
sítios Web inclui informações textuais e 
não textuais, bem como formulários 
descarregáveis e possibilidades de 
interação bidirecional, como, por exemplo, 
o processamento de formulários digitais, a 
autenticação e operações como o 
tratamento de processos e pagamentos.

(2) «Acessibilidade da Web» refere-se aos 
princípios e técnicas a observar na criação 
de sítios Web, para tornar o conteúdo 
desses sítios acessível a todos os 
utilizadores, incluindo os que têm 
exigências específicas. O conteúdo dos 
sítios Web inclui informações textuais e 
não textuais, bem como formulários 
descarregáveis e documentos de vários 
tipos e possibilidades de interação 
bidirecional, como, por exemplo, o 
processamento de formulários digitais, a 
autenticação e operações como o 
tratamento de processos e pagamentos.

Or. it
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Alteração 13
Silvia Costa

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8 bis) A Agenda Digital para a Europa 
sublinha a importância das ações 
positivas destinadas a ajudar os 
deficientes a acederem aos conteúdos 
culturais como elemento fundamental de 
uma cidadania europeia plena, visando a 
realização integral dos princípios fixados 
no Memorando de Entendimento sobre o 
acesso digital para as pessoas com 
deficiência; a produção de documentos 
disponibilizados nos sítios Web do setor 
público, como relatórios, livros, textos 
legislativos, pareceres, etc., em formatos 
que permitam a sua total acessibilidade, 
pode dar um importante contributo para 
este objetivo, promovendo nomeadamente 
o desenvolvimento de competências e 
empresas de serviços no panorama 
europeu, juntamente com as desejadas 
ações de apoio ao setor privado para 
incentivar os investimentos neste sentido.

Or. it

Alteração 14
Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A existência de 28 sistemas 
diferentes de gestão dos direitos de 
propriedade intelectual representa um 
encargo suplementar para os 
fornecedores de software de acessibilidade 
da Web que procuram expandir a sua 
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atividade comercial para fora do mercado 
nacional.

Or. en

Alteração 15
Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11b) A garantia de neutralidade da rede é 
essencial para que os sítios Web do setor 
público continuem acessíveis, no presente 
e no futuro, e para que a Internet 
permaneça aberta.

Or. en

Alteração 16
Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A aproximação das medidas nacionais 
a nível da União, com base num acordo 
sobre requisitos de acessibilidade para os 
sítios Web dos organismos do setor 
público, é necessária para acabar com a 
fragmentação. Reduzirá a incerteza para os 
criadores de sítios Web e promoverá a 
interoperabilidade. A observância de 
requisitos de acessibilidade 
tecnologicamente neutros não dificultará e 
possivelmente até estimulará a inovação.

(13) A aproximação das medidas nacionais 
a nível da União, com base num acordo 
sobre requisitos de acessibilidade para os 
sítios Web dos organismos do setor 
público, é necessária para acabar com a 
fragmentação. Reduzirá a incerteza para os 
criadores de sítios Web e promoverá a 
interoperabilidade. A observância de 
requisitos de acessibilidade 
tecnologicamente neutros e baseados em 
normas abertas não dificultará e 
possivelmente até estimulará a inovação.

Or. en
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Alteração 17
Silvia Costa

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A aproximação das medidas nacionais 
a nível da União, com base num acordo 
sobre requisitos de acessibilidade para os 
sítios Web dos organismos do setor 
público, é necessária para acabar com a 
fragmentação. Reduzirá a incerteza para os 
criadores de sítios Web e promoverá a 
interoperabilidade. A observância de 
requisitos de acessibilidade 
tecnologicamente neutros não dificultará e 
possivelmente até estimulará a inovação.

(13) A aproximação das medidas nacionais 
a nível da União, com base num acordo 
sobre requisitos de acessibilidade para os 
sítios Web dos organismos do setor 
público, é necessária para acabar com a 
fragmentação. Reduzirá a incerteza para os 
criadores de sítios Web e promoverá a 
interoperabilidade. A observância de 
requisitos de acessibilidade 
tecnologicamente neutros não dificultará e 
possivelmente até estimulará a inovação.
Em particular, recomenda a adoção de 
normas internacionais abertas, tanto para 
a produção de conteúdos como para os 
métodos de catalogação e identificação 
dos mesmos.

Or. it

Alteração 18
Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A aproximação das medidas nacionais 
a nível da União, com base num acordo 
sobre requisitos de acessibilidade para os 
sítios Web dos organismos do setor 
público, é necessária para acabar com a 
fragmentação. Reduzirá a incerteza para os 
criadores de sítios Web e promoverá a 
interoperabilidade. A observância de 
requisitos de acessibilidade 
tecnologicamente neutros não dificultará e 

(13) A aproximação das medidas nacionais 
a nível da União, com base num acordo 
sobre requisitos de acessibilidade para os 
sítios Web dos organismos do setor 
público, é necessária para acabar com a 
fragmentação. Reduzirá a incerteza para os 
criadores de sítios Web e promoverá a 
interoperabilidade. A observância de 
requisitos de acessibilidade 
tecnologicamente neutros não dificultará e 
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possivelmente até estimulará a inovação. possivelmente até estimulará a inovação. A 
garantia de neutralidade da rede no 
direito da União permitiria salvaguardar 
melhor a concorrência e a inovação.

Or. en

Alteração 19
Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Uma abordagem harmonizada deverá 
igualmente permitir aos organismos do 
setor público e às empresas da União obter 
benefícios económicos e sociais com o 
alargamento da oferta de serviços em linha 
a um maior número de cidadãos e clientes. 
Esta possibilidade aumentará o potencial 
do mercado interno dos produtos e serviços 
relacionados com a acessibilidade da Web. 
O consequente crescimento do mercado 
deverá permitir às empresas contribuir para 
o crescimento económico e a criação de 
emprego na União. O fortalecimento do 
mercado interno deverá tornar o 
investimento na União mais atraente. Os 
governos deverão colher benefícios da 
oferta mais barata de acessibilidade à Web.

(14) Uma abordagem harmonizada deverá
igualmente permitir aos organismos do 
setor público e às empresas da União obter 
benefícios económicos e sociais com o 
alargamento da oferta de serviços em linha 
a um maior número de cidadãos e clientes. 
Esta possibilidade aumentará o potencial 
do mercado interno dos produtos e serviços 
relacionados com a acessibilidade da Web 
e levará por diante a conclusão do 
mercado interno digital. O consequente 
crescimento do mercado deverá permitir às 
empresas contribuir para o crescimento 
económico e a criação de emprego na 
União. O fortalecimento do mercado 
interno deverá tornar o investimento na 
União mais atraente. Os governos deverão 
colher benefícios da oferta mais barata de 
acessibilidade à Web.

Or. en

Alteração 20
Silvia Costa

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os cidadãos devem beneficiar de (15) Os cidadãos devem beneficiar de 
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maiores possibilidades de acesso aos 
serviços em linha do setor público e 
receber serviços e informações que 
facilitarão o exercício dos seus direitos em 
toda a União, nomeadamente o seu direito 
a circularem e a residirem livremente no 
território da União e a sua liberdade de 
estabelecimento e de prestação de serviços.

maiores possibilidades de acesso aos 
serviços em linha do setor público, e 
devem poder aceder aos conteúdos 
informativos, culturais e de 
entretenimento que lhes permitam 
integrar-se plenamente a nível social e 
profissional, e receber serviços e 
informações que facilitarão o exercício dos 
seus direitos em toda a União, 
nomeadamente o seu direito a circularem e 
a residirem livremente no território da 
União e a sua liberdade de estabelecimento 
e de prestação de serviços.

Or. it

Alteração 21
Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os cidadãos devem beneficiar de 
maiores possibilidades de acesso aos 
serviços em linha do setor público e 
receber serviços e informações que 
facilitarão o exercício dos seus direitos em 
toda a União, nomeadamente o seu direito 
a circularem e a residirem livremente no 
território da União e a sua liberdade de 
estabelecimento e de prestação de serviços.

(15) Os cidadãos devem beneficiar de 
maiores possibilidades de acesso aos 
serviços em linha do setor público e 
receber serviços e informações que 
facilitarão o exercício dos seus direitos em 
toda a União, nomeadamente o seu direito 
a circularem e a residirem livremente no 
território da União, o seu direito de acesso 
à informação e a sua liberdade de 
estabelecimento e de prestação de serviços.

Or. en

Alteração 22
Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) Como sublinhado na Agenda Digital 
para a Europa, as autoridades públicas 
devem desempenhar o seu papel na 
promoção dos mercados dos conteúdos em 
linha. Uma forma de os governos 
estimularem os mercados de conteúdos 
consiste em tornar as informações do setor 
público disponíveis em condições de 
transparência, eficácia e não discriminação. 
Essas informações são uma fonte 
importante de crescimento potencial dos 
serviços em linha inovadores.

(18) Como sublinhado na Agenda Digital 
para a Europa, as autoridades públicas 
devem desempenhar o seu papel na 
promoção dos mercados dos conteúdos em 
linha. Uma forma de os governos 
estimularem os mercados de conteúdos 
consiste em tornar as informações do setor 
público livremente disponíveis para todos 
os cidadãos da União, em condições de 
transparência, eficácia e não discriminação. 
Essas informações são uma fonte 
importante de crescimento potencial dos 
serviços em linha inovadores.

Or. en

Alteração 23
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva visa aproximar as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas à acessibilidade do conteúdo dos 
sítios Web dos organismos do setor público 
para todos os utilizadores, em particular as 
pessoas com limitações funcionais, 
nomeadamente as pessoas com deficiência.

1. A presente diretiva visa aproximar as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas à acessibilidade do conteúdo dos 
sítios Web dos organismos do setor público 
e de prestadores de serviços de interesse 
económico geral para todos os 
utilizadores, em particular as pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência.

Or. fr

Alteração 24
Silvia Costa

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva visa aproximar as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas à acessibilidade do conteúdo dos 
sítios Web dos organismos do setor público 
para todos os utilizadores, em particular as 
pessoas com limitações funcionais, 
nomeadamente as pessoas com deficiência.

1. A presente diretiva visa aproximar as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas à acessibilidade do conteúdo dos 
sítios Web dos organismos do setor público 
para todos os utilizadores, em particular as 
pessoas com limitações funcionais, 
nomeadamente os utilizadores com 
exigências específicas.

Or. it

Alteração 25
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A diretiva estabelece as regras segundo 
as quais os Estados-Membros devem tornar 
acessível o conteúdo dos sítios Web 
pertencentes a organismos do setor 
público,  cujos tipos são especificados no 
anexo.

2. A diretiva estabelece as regras segundo 
as quais os Estados-Membros devem tornar 
acessível o conteúdo e as funcionalidades 
dos sítios Web pertencentes a organismos 
do setor público ou aos prestadores de 
serviços de interesse económico geral, 
cujos tipos são especificados no anexo.

Or. fr

Alteração 26
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem tornar a 
aplicação da presente diretiva extensível a 
outros tipos de sítios Web do setor público 
para além daqueles a que se refere o n.º 2.

3. Os Estados-Membros podem tornar a 
aplicação da presente diretiva extensível a 
outros tipos de sítios Web do setor público 
ou privado para além daqueles a que se 
refere o n.º 2.
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Or. fr

Alteração 27
Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem tornar a 
aplicação da presente diretiva extensível a 
outros tipos de sítios Web do setor público 
para além daqueles a que se refere o n.º 2.

3. Os Estados-Membros podem tornar a 
aplicação da presente diretiva extensível a 
outros tipos de sítios Web do setor público 
para além daqueles a que se refere o n.º 2, 
incluindo os que contenham conteúdos 
culturais ou informação no domínio 
educativo, científico e da investigação.

Or. en

Alteração 28
Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) de um modo que facilite a 
interoperabilidade com uma série de 
agentes de utilizador e tecnologias 
assistenciais a nível da União e a nível 
internacional.

(b) de um modo que facilite a 
interoperabilidade baseada em normas 
abertas com uma série de agentes de 
utilizador e tecnologias assistenciais a nível 
da União e a nível internacional.

Or. en

Alteração 29
Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros zelam por que 
o conteúdo dos sítios Web do setor público 
seja tornado acessível e esteja disponível 
para reutilização.

Or. en

Alteração 30
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para facilitar a aplicação dos 
requisitos de acessibilidade da Web, 
conforme definidos no artigo 3.º, a todos os 
sítios Web de organismos do setor público 
para além dos sítios Web em causa, em 
particular aos sítios Web de organismos do 
setor público abrangidos por legislação 
nacional em vigor ou por medidas 
nacionais pertinentes relativas à 
acessibilidade da Web.

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para facilitar a aplicação dos 
requisitos de acessibilidade da Web, 
conforme definidos no artigo 3.º, a todos os 
sítios Web de organismos do setor público 
e de prestadores de serviços de interesse 
económico geral para além dos sítios Web 
em causa, em particular aos sítios Web de 
organismos do setor público e de 
prestadores de serviços de interesse 
económico geral abrangidos por legislação 
nacional em vigor ou por medidas 
nacionais pertinentes relativas à 
acessibilidade da Web.

Or. fr

Alteração 31
Silvia Costa

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4 bis. Os Estados-Membros devem prever 
sanções para os sítios Web de organismos 
públicos que não respeitem os requisitos 
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de acessibilidade previstos na presente 
diretiva.

Or. it

Alteração 32
Hans-Peter Martin

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
anualmente, num relatório, o resultado da 
monitorização efetuada em conformidade 
com o n.º 4, incluindo os dados de medição 
e, se adequado, a lista dos sítios Web a que 
se refere o artigo 1.º, n.º 3.

2. Os Estados-Membros devem comunicar
num relatório, um ano após a publicação 
da presente Diretiva e, depois, de dois em 
dois anos, o resultado da monitorização 
efetuada em conformidade com o n.º 4, 
incluindo os dados de medição e, se 
adequado, a lista dos sítios Web a que se 
refere o artigo 1.º, n.º 3.

Or. de

Alteração 33
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Anexo – título

Texto da Comissão Alteração

 Tipos de sítios Web de organismos do 
setor público

Tipos de sítios Web dos organismos do 
setor público e de prestadores de serviços 
de interesse económico geral

Or. fr

Alteração 34
Isabelle Thomas
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Proposta de diretiva
Anexo – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Prestações da segurança social: 
subsídios de desemprego, abonos de 
família, despesas médicas (reembolso ou 
regularização direta), bolsas de estudo

(3) Prestações da segurança social: 
subsídios de desemprego, abonos de 
família, despesas médicas (reembolso ou 
regularização direta), bolsas de estudo e 
pensões de reforma

Or. fr

Alteração 35
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Documentos pessoais: passaportes ou 
cartas de condução

(4) Documentos pessoais: passaportes, 
bilhetes de identidade ou cartas de
condução

Or. fr

Alteração 36
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Pedido de autorização de construção (6) Pedido de autorização de construção e 
declaração de realização de obras

Or. fr

Alteração 37
Marietje Schaake
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Proposta de diretiva
Anexo – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Inscrição no Ensino Superior / 
Universidade

(10) Inscrição no Ensino Profissional e 
Superior / Universidade

Or. en

Alteração 38
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Inscrição no Ensino Superior / 
Universidade

(10) Inscrição no Ensino Superior / 
Universidade, e inscrição nos exames

Or. fr

Alteração 39
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Inscrição em concursos da função 
pública

Or. fr

Alteração 40
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 10-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(10-B) Inscrição no ensino primário e 
secundário, bem como em exames finais

Or. fr

Alteração 41
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Serviços públicos de transporte

Or. fr

Alteração 42
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Serviços postais públicos

Or. fr

Alteração 43
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) Serviços públicos de informação 
sobre os processos eleitorais
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Or. fr

Alteração 44
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-D) Serviços públicos de fornecimento 
de energia

Or. fr

Alteração 45
Isabelle Thomas

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-E) Serviços de comunicação públicos 

Or. fr


