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КРАТКА ОБОСНОВКА

Достъпността на уебсайтовете е от голямо значение за органите от обществения сектор, 
тъй като им дава възможност да достигнат до гражданите и да изпълняват публичните 
си задължения. За съжаление, нехармонизираните национални подходи за достъпност 
на уебсайтовете създават пречки на вътрешния пазар.

Предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор предлага 
хармонизиран европейски подход, с който да бъдат установени изисквания за 
определени видове органи от обществения сектор.

Докладчикът приветства и изцяло подкрепя желанието на Комисията да насърчава 
сближаването на националните мерки и да намали несигурността за създателите на 
уебсайтове. Той счита, че всички потребители следва да се възползват от по-широк
достъп до онлайн услуги – включително аудиовизуално съдържание на уебсайтовете. В 
този контекст докладчикът смята, че е необходимо да се обърне особено внимание на 
застаряващото население в Европейския съюз, все по-нарастваща категория граждани, 
както и на хората с увреждания. По негово мнение следва внимателно да се разгледа 
избягването на „цифровото изключване“ на тези групи.

Докладчикът приветства факта, че настоящото предложение показва истинска 
политическа воля за прилагане на практика на ангажиментите по отношение на 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Докладчикът обаче изразява 
съжаление за това, че предложението обхваща сайтовете само на 12 вида органи от 
обществения сектор и че образованието и културните дейности са твърде недостатъчно 
застъпени в предложението на Комисията въпреки факта, че тези сектори имат голямо 
значение в живота на гражданите. Поради това докладчикът счита, че е необходимо в 
приложението да се добавят тези видове уебсайтове.

Докладчикът счита, че все още ще бъдат необходими по-нататъшни действия, за да се 
разшири обхватът на предложението и да се осигури достъпност на всички уебсайтове 
и основаващи се на интернет услуги на органите от обществения сектор.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Достъпността на уебсайтовете се (2) Достъпността на уебсайтовете се 
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осигурява чрез принципи и техники, 
които трябва да бъдат спазвани при 
изграждането на уебсайтове, с цел 
съдържанието на тези уебсайтове да 
стане достъпно за всички потребители и 
по-специално за хората с 
функционални ограничения, 
включително за лицата с увреждания. В 
съдържанието на уебсайтовете се 
включва текстова, както и не-текстова 
информация, а също и изтегляне на 
формуляри и двупосочно 
взаимодействие, напр. обработка на 
цифрови формуляри, установяване на 
истинността и извършване на 
транзакции, като например по 
разглеждане на случаи и плащания.

осигурява чрез принципи и техники, 
които трябва да бъдат спазвани при 
изграждането на уебсайтове, с цел 
съдържанието на тези уебсайтове да 
стане достъпно за всички потребители, 
включително за лицата с увреждания и 
хората в напреднала възраст. В 
съдържанието на уебсайтовете се 
включва текстова, както и не-текстова 
информация, а също и изтегляне на 
формуляри и двупосочно 
взаимодействие, напр. обработка на 
цифрови формуляри, установяване на 
истинността и извършване на 
транзакции, като например по 
разглеждане на случаи и плащания.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Хората в напреднала възраст са 
изложени на риск от цифрово 
изключване поради такива фактори 
като липсата на умения в областта 
на информационните и 
телекомуникационни технологии 
(ИКТ) и достъпа до интернет. 
Програмата на ЕС „Електронно 
приобщаване“ се стреми да 
гарантира, че всички групи 
потребители разполагат с възможно 
най-добрите възможности за 
използване на интернет и са 
запознати с информационните и 
комуникационните технологии. 
Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа 
предлага серия от мерки за 
насърчаване на използването на 
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новите ИКТ от групи ползватели в 
неравностойно положение, като 
например хора в напреднала възраст.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Резолюцията на Европейския 
парламент от 25 октомври 2011 г. 
относно мобилността и 
интеграцията на хората с 
увреждания и Европейската 
стратегия за хората с увреждания за 
периода 2010-2020 г. подчертава, че 
новаторските и основани на знанието 
икономики не могат да се развиват 
без достъпно съдържание и 
представяне на информацията за 
хората с увреждания в съответствие 
с обвързващите законодателни 
актове, например достъпни 
уебстраници за слепите и 
съдържание със субтитри за хората с 
увреден слух, включително услуги на 
средствата за масово осведомяване, 
онлайн услуги, достъпни за хората, 
използващи жестомимични езици, 
приложения за мобилни телефони и 
реагиращи на допир и звукови 
помощни приспособления в 
публичните медии.
______________
1 OВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 9.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Гражданите следва да се 
облагодетелстват от по-широк достъп до 
онлайн услуги от обществения сектор и 
да получават услуги и информация, 
които ще улеснят упражняването на 
правата им в целия ЕС, а именно 
правото им на свободно предвижване и 
пребиваване на територията на Съюза и 
свободата им на установяване и 
предоставяне на услуги.

(15) Гражданите следва да се 
облагодетелстват от по-широк достъп до 
онлайн услуги от обществения сектор и 
да получават услуги и информация, 
които ще улеснят ежедневния им 
живот и упражняването на правата им 
в целия ЕС, а именно правото им на 
свободно предвижване и пребиваване на 
територията на Съюза и свободата им на 
установяване и предоставяне на услуги.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива има за цел 
сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки, 
свързани с достъпността на 
съдържанието на уебсайтовете на 
органите от обществения сектор за 
всички потребители и по-специално за 
хората с функционални ограничения, 
включително лицата с увреждания.

1. Настоящата директива има за цел 
сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки, 
свързани с достъпността на 
съдържанието, включително на 
аудиовизуалното съдържание, на 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор за всички 
потребители, включително лицата с 
увреждания и хората в напреднала 
възраст.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да разширят 
списъка за обхвата на прилагане на 
настоящата директива с предоставящи 
други видове услуги уебсайтове на 
обществения сектор, различни от тези, 
посочени в параграф 2.

3. Държавите членки могат да разширят 
списъка за обхвата на прилагане на 
настоящата директива с предоставящи 
други видове услуги уебсайтове на 
обществения сектор, различни от тези, 
посочени в параграф 2, като например 
уебсайтове с културно съдържание.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки разработват 
нови решения в областта на ИКТ, 
които да са удобни за потребителите 
и да са предназначени за лица с 
увреждания и хора в напреднала 
възраст и които да насърчават 
обучението и образованието с цел 
повишаване на техните познания в 
областта на цифровите технологии.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладът обхваща и действията, 3. Докладът трябва да бъде публикуван 
и да обхваща и действията, извършени 
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извършени съгласно член 6. съгласно член 6.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Приложение – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Публично образование

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Приложение – точка 12 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Културни дейности

Or. en


