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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните предложения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Тенденцията към изграждане на 
цифрово общество предоставя на 
потребителите нови начини за достъп до 
информация и услуги. Доставчиците на 
информация и услуги, като например 
органи от обществения сектор, разчитат 
все повече на интернет, за да изготвят, 
събират и предоставят широк спектър от 
онлайн информация и услуги, които са от 
съществено значение за обществото.

(1) Тенденцията към изграждане на 
цифрово общество предоставя на 
потребителите нови начини за достъп до 
информация и услуги. Доставчиците на 
информация и услуги, като например 
органи от обществения сектор, разчитат 
все повече на интернет, за да изготвят, 
събират и предоставят широк спектър от 
онлайн информация и услуги, които са от 
съществено значение за обществото. Във 
връзка с това сигурността на 
предаването на информация и 
защитата на лични данни са от 
огромно значение.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Достъпността на уебсайтовете се 
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 

заличава се
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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 3

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В Плана за действие за електронно 
управление през периода 2011—2015 г. на 
Комисията се призовава за действия за 
разработване на услугите за електронно 
управление, които да гарантират 
всеобхватност и достъпност.

(3) В Плана за действие за електронно 
управление през периода 2011—2015 г. на 
Комисията се призовава за действия за 
разработване на услугите за електронно 
управление, които да гарантират 
всеобхватност и достъпност. 
Същевременно са необходими повече 
усилия за ефективното прилагане на 
политиката за електронно 
приобщаване, чиято цел е намаляване 
на различията в използването на 
информационните и комуникационни 
технологии и насърчаване на 
използването на информационните и 
комуникационни технологии за 
преодоляване на изключването и 
подобряване на икономическите 
резултати, възможностите за 
заетост, качеството на живот, 
социалното участие и сближаване, 
включително демократичните 
консултации.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В своето съобщение „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“ Комисията обяви, че 
уебсайтовете на обществения сектор 
следва да бъдат напълно достъпни не по-
късно от 2015 г.

(4) В своето съобщение „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“, инициатива на „Европа 2020“,
Комисията обяви, че уебсайтовете на 
обществения сектор следва да бъдат 
напълно достъпни не по-късно от 2015 г.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Изключително важно е 
нарастването на полезните 
взаимодействия между водещи 
инициативи като „Програма в 
областта на цифровите технологии в 
Европа“, „Програма за нови умения и 
работни места“, „Съюз за иновации“, 
„Младежта в движение“, „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“ и 
„Европейска платформа срещу 
бедността и социалното изключване“.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Европейската стратегия за хората с (7) Европейската стратегия за хората с 
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увреждания за периода 2010—2020 г. се 
основава на Конвенцията на ООН и 
включва действия в няколко приоритетни 
области, включително достъпността на 
уебсайтовете, с цел „осигуряване на 
достъпност на стоките, услугите, 
включително обществените услуги, и 
спомагателните уреди и пособия за хора с 
увреждания“.

увреждания за периода 2010—2020 г. , 
чиято цел е да премахне 
препятствията, които пречат на 
хората с увреждания да участват 
равностойно в обществото, се основава 
на Конвенцията на ООН и включва 
действия в няколко приоритетни области, 
включително достъпността на 
уебсайтовете, с цел „осигуряване на 
достъпност на стоките, услугите, 
включително обществените услуги, и 
спомагателните уреди и пособия за хора с 
увреждания“.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Бързоразвиващият се пазар на 
достъпност на уебсайтовете обхваща гама 
от икономически оператори, които 
разработват уебсайтове или софтуерни 
инструменти за създаване, управление и 
тестване на уебстраници, създават т.нар. 
потребителски агенти (user agents, т.е. 
съответен софтуер за ползване на 
уебсайтовете от потребителите), като 
например уеб браузъри и свързани 
помощни технологии, изпълняват услуги 
по сертифициране или предоставят 
обучение.

(9) Бързоразвиващият се пазар на 
достъпност на уебсайтовете обхваща гама 
от икономически оператори, които 
разработват уебсайтове или софтуерни 
инструменти за създаване, управление и 
тестване на уебстраници, създават т.нар. 
потребителски агенти (user agents, т.е. 
съответен софтуер за ползване на 
уебсайтовете от потребителите), като 
например уеб браузъри и свързани 
помощни технологии, изпълняват услуги 
по сертифициране или предоставят 
обучение. Във връзка с това голямо 
значение имат усилията, полагани в 
рамката на Широката коалиция за 
цифрови умения, която е продължение 
на пакета за заетостта, насочена е 
към специалисти в областта на 
информационните и комуникационни 
технологии и има за цел да отговори на 
разликите в уменията, включително 
грамотността и работните умения, в 
областта на информационните и 
комуникационни технологии. 
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Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Съответствието с изискванията за 
достъпност на уебсайтовете следва да 
бъде наблюдавано непрекъснато — от 
първоначалното изграждане на 
уебсайтовете на органите от обществения 
сектор до всички последващи 
актуализации на тяхното съдържание. 
Хармонизирана методика за наблюдение 
следва да обхване начина за унифицирана 
проверка във всички държави членки на 
степента на съответствие на уебсайтовете 
с изискванията за тяхната достъпност, 
събирането на представителни образци и 
периодичността на наблюдението. 
Държавите членки следва да докладват 
ежегодно за резултата от наблюдението и 
по-общо за списъка от действия, 
предприети по прилагането на настоящата 
директива.

(24) Съответствието с изискванията за 
достъпност на уебсайтовете следва да 
бъде наблюдавано непрекъснато — от 
първоначалното изграждане на 
уебсайтовете на органите от обществения 
сектор до всички последващи 
актуализации на тяхното съдържание. 
Хармонизирана методика за наблюдение 
следва да обхване начина за унифицирана 
проверка във всички държави членки на 
степента на съответствие на уебсайтовете 
с изискванията за тяхната достъпност, 
събирането на представителни образци и 
периодичността на наблюдението. 
Държавите членки следва да докладват 
ежегодно за резултата от наблюдението и 
по-общо за списъка от действия, 
предприети по прилагането на настоящата 
директива, които следва да бъдат 
открити за обществеността.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В хармонизирана рамка секторът на 
създателите на уебсайтове следва да 
срещне по-малко пречки за 
функционирането на вътрешния пазар, 
докато разходите за правителствата и за 
други потребители на продукти и услуги, 
които осигуряват достъпност на 

(25) В хармонизирана рамка секторът на 
създателите на уебсайтове следва да 
срещне по-малко пречки за 
функционирането на вътрешния пазар, 
докато разходите за правителствата и за 
други потребители на продукти и услуги, 
които осигуряват достъпност на 
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уебсайтовете, следва да бъдат намалени. уебсайтовете, следва да бъдат намалени, 
което би допринесло за икономически 
растеж и заетост.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С оглед да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на съответните 
разпоредби на настоящата директива, на 
Комисията следва да се делегират 
изпълнителни правомощия. Процедурата 
за разглеждане следва да се използва за 
определяне на методиката, която 
държавите членки да прилагат за 
наблюдение на съответствието на 
засегнатите уебсайтове с посочените 
изисквания. За определяне на реда и 
условията за докладване от държавите 
членки на Комисията за резултата от това 
наблюдение следва да се използва 
процедура по консултиране. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията.

(27) С оглед да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на съответните 
разпоредби на настоящата директива, на 
Комисията следва да се делегират 
изпълнителни правомощия. Процедурата 
за разглеждане следва да се използва за 
определяне на методиката, която 
държавите членки да прилагат за 
наблюдение на съответствието на 
засегнатите уебсайтове с посочените 
изисквания. За определяне на реда и 
условията за докладване от държавите 
членки на Комисията за резултата от това 
наблюдение следва да се използва 
процедура по консултиране. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията. 
Специално внимание следва да бъде 
отделено на състава на 
консултативния комитет по член 9 с 
оглед участието на лица с увреждания.

Or. en
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Изменение 11

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 на 
уебсайтовете на органите от обществения 
сектор за всички потребители и по-
специално за хората с функционални 
ограничения, включително лицата с 
увреждания, както и възрастните хора.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Достъпността на уебсайтовете се 
осигурява чрез принципи и техники, 
които трябва да бъдат спазвани при 
изграждането на уебсайтове, с цел 
съдържанието им да бъде достъпно за 
всички потребители и по-специално за 
лицата с увреждания, както и за 
възрастните хора. 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
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) по последователен и задоволителен 
начин за възприемане, ползване и 
разбиране от потребителите, включително 
приспособимост на представянето на 
съдържанието и на взаимодействието с 
него, като при необходимост се осигурява 
достъпна електронна алтернатива;

(a) по последователен и задоволителен 
начин за възприемане, ползване и 
разбиране от потребителите, включително 
хората с увреждания и възрастните 
хора, както и приспособимост на 
представянето на съдържанието и на 
взаимодействието с него, като при 
необходимост се осигурява достъпна 
електронна алтернатива;

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на годишния доклад, посочен 
в член 7, параграф 4, държавите членки си 
сътрудничат на равнището на ЕС, с 
помощта на Комисията, със сектора и 
заинтересованите страни от гражданското 
общество, с цел да се направи преглед на 
пазарните и технологичните развития и 
напредъка по отношение на достъпността 
на уебсайтовете, както и да се обменят 
най-добри практики.

4. За целите на годишния доклад, посочен 
в член 7, параграф 4, държавите членки си 
сътрудничат на равнището на ЕС, с 
помощта на Комисията, със сектора, 
социалните партньори и 
заинтересованите страни от гражданското 
общество, с цел да се направи преглед на 
пазарните и технологичните развития и 
напредъка по отношение на достъпността 
на уебсайтовете, както и да се обменят 
най-добри практики. Специално 
внимание следва да бъде отделено на 
конкурентоспособността на 
дружествата в сектора, по-специално 
тази на МСП, така че върху работата 
им да не бъдат налагани допълнителни 
тежести.

Or. en



PA\934816BG.doc 11/11 PE510.606v01-00

BG

Изменение 15

Предложение за директива
Приложение – параграф 13 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Обществена информация

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Приложение – параграф 14 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) 112 Служби за спешна помощ

Or. en


