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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Accesibilitatea site-urilor web este foarte importantă pentru organismele din sectorul public, 
deoarece le oferă posibilitatea de a ajunge la cetăţeni şi de a-şi îndeplini responsabilităţile 
publice. Din nefericire, abordările naţionale nearmonizate în materie de accesibilitate a site-
urilor web creează bariere pe piaţa internă. 

Propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public prezintă o abordare 
europeană armonizată care stabileşte cerinţele pentru anumite tipuri de organisme din sectorul 
public. 

Raportorul salută şi sprijină pe deplin intenţia Comisiei de a promova apropierea măsurilor 
naţionale şi de a reduce incertitudinea pentru dezvoltatorii web. Acesta consideră că toţi 
utilizatorii ar trebui să beneficieze de un acces mai extins la serviciile online aparţinând 
sectorului public, inclusiv conţinutul audiovizual al site-urilor web. În acest context, 
raportorul consideră că este necesar să se acorde o atenţie deosebită populaţiei în vârstă din 
Uniunea Europeană, o categorie tot mai largă de cetăţeni, precum şi persoanelor cu handicap. 
În opinia raportorului, ar trebui acordată o atenţie specială modalităţilor de evitare a 
„excluziunii digitale” a acestor grupuri.

Raportorul salută faptul că actuala propunere demonstrează o voinţă politică autentică în ceea 
ce priveşte implementarea practică a angajamentelor asumate în cadrul Convenţiei Naţiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD). El regretă, totuşi, faptul că 
propunerea acoperă doar 12 tipuri de site-uri web ale organismelor din sectorul public şi că 
educaţia şi activităţile culturale nu sunt acoperite în mod suficient în propunerea Comisiei, în 
ciuda faptului că aceste sectoare au o semnificaţie deosebită în viaţa cetăţenilor. Prin urmare, 
raportorul consideră că este necesară adăugarea acestor tipuri de site-uri web la anexă. 

Raportorul consideră că vor fi necesare în continuare măsuri de extindere a domeniului de 
aplicare a propunerii, precum şi garantarea accesibilităţii tuturor site-urilor web şi a serviciilor 
bazate pe web ale organismelor din sectorul public.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură şi educaţie recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesibilitatea site-urilor web face 
trimitere la principiile şi tehnicile care 

(2) Accesibilitatea site-urilor web face 
trimitere la principiile şi tehnicile care 
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trebuie avute în vedere în momentul 
construirii de site-uri web cu scopul de a 
face conţinutul acestora accesibil tuturor 
utilizatorilor, în special persoanelor cu
limitări funcţionale, printre care se 
numără şi persoanele cu handicap. 
Conţinutul site-urilor web include 
informaţii textuale şi non-textuale, precum 
şi servicii de descărcare de formulare şi de 
interacţiune bidirecţională, de exemplu, 
prelucrarea de formulare digitale, 
autentificarea şi tranzacţiile online, cum ar 
fi soluţionarea de reclamaţii sau efectuarea 
de plăţi.

trebuie avute în vedere în momentul 
construirii de site-uri web, cu scopul de a 
face conţinutul acestora accesibil tuturor 
utilizatorilor, inclusiv persoanelor cu 
handicap, precum şi persoanelor în vârstă. 
Conţinutul site-urilor web include 
informaţii textuale şi non-textuale, precum 
şi servicii de descărcare de formulare şi de 
interacţiune bidirecţională, de exemplu, 
prelucrarea de formulare digitale, 
autentificarea şi tranzacţiile online, cum ar 
fi soluţionarea de reclamaţii sau efectuarea 
de plăţi.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Persoanele în vârstă se confruntă cu 
riscul excluziunii digitale datorită unor 
factori precum lipsa de competenţe în 
domeniul tehnologiilor informării şi 
comunicării (TIC) şi de acces la internet. 
Programul UE „E-incluziune” încearcă 
să garanteze că toate grupurile de 
utilizatori ar trebui să beneficieze de cele 
mai bune oportunităţi cu putinţă pentru a 
utiliza internetul şi a se familiariza cu 
tehnologiile informării şi comunicării. 
Agenda digitală pentru Europa propune o 
serie de măsuri de promovare a utilizării 
noilor TIC de către grupurile de 
utilizatori dezavantajate, cum ar fi 
persoanele în vârstă. 

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Rezoluţia Parlamentului European 
din 25 octombrie 2011 referitoare la 
mobilitatea şi incluziunea persoanelor cu 
handicap în Strategia europeană 2010-
2020 pentru persoanele cu handicap1

subliniază faptul că economiile 
inovatoare şi bazate pe cunoaştere nu se 
pot dezvolta fără conţinuturi şi forme 
accesibile pentru persoanele cu handicap, 
de exemplu, pagini de internet accesibile 
pentru nevăzători şi conţinuturi subtitrate 
pentru persoanele cu deficienţe de auz, 
inclusiv servicii mass-media, servicii 
online disponibile pentru cei care 
utilizează limbajele mimico-gestuale, 
aplicaţii smartphone şi asistenţă tactilă şi 
vocală, prin intermediul unei legislaţii cu 
forţă juridică obligatorie.
______________
1 JO C 131 E, 8.5.2013, p. 9.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Cetăţenii ar trebui să beneficieze de un 
acces mai extins la serviciile online 
aparţinând sectorului public, primind 
servicii şi informaţii care să faciliteze 
exercitarea drepturilor lor pe teritoriul 
Uniunii, în special dreptul la liberă 
circulaţie şi şedere pe teritoriul Uniunii, 
precum şi dreptul de stabilire şi de 

(15) Cetăţenii ar trebui să beneficieze de un 
acces mai extins la serviciile online 
aparţinând sectorului public, primind 
servicii şi informaţii care să faciliteze viaţa 
lor de zi cu zi şi exercitarea drepturilor lor 
pe teritoriul Uniunii, în special dreptul la 
liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul 
Uniunii, precum şi dreptul de stabilire şi de 
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furnizare de servicii. furnizare de servicii.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă are drept obiectiv 
apropierea actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative ale statelor membre 
referitoare la accesibilitatea conţinutului 
site-urilor web ale organismelor din 
sectorul public pentru toţi utilizatorii, în 
special pentru persoanele cu limitări 
funcţionale, inclusiv persoanele cu 
handicap.

(1) Prezenta directivă are drept obiectiv 
apropierea actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative ale statelor membre 
referitoare la accesibilitatea conţinutului, 
inclusiv conţinutul audiovizual, al site-
urilor web ale organismelor din sectorul 
public pentru toţi utilizatorii, inclusiv 
persoanele cu handicap şi persoanele în 
vârstă.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot extinde aplicarea 
prezentei directive la alte tipuri de site-uri 
web aparţinând sectorului public decât cele 
menţionate la alineatul (2). 

(3) Statele membre pot extinde aplicarea 
prezentei directive la alte tipuri de site-uri 
web aparţinând sectorului public decât cele 
menţionate la alineatul (2), cum ar fi site-
urile web cu conţinut cultural. 

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre dezvoltă noi soluţii 
TIC, uşor de utilizat şi destinate 
persoanelor cu handicap şi persoanelor în 
vârstă şi promovează formarea şi 
instruirea pentru a spori cunoştinţele 
digitale ale acestora.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Raportul vizează, de asemenea, 
acţiunile desfăşurate în conformitate cu 
articolul 6. 

(3) Raportul trebuie publicat şi vizează, de 
asemenea, acţiunile desfăşurate în 
conformitate cu articolul 6. 

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Anexă – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. Educaţie publică

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Activităţi culturale

Or. en


