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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A evolução para uma sociedade digital 
oferece aos utilizadores novas maneiras de 
acederem à informação e aos serviços. 
Quem disponibiliza informações e 
serviços, como os organismos do setor 
público, conta cada vez mais com a 
Internet para produzir, recolher e 
disponibilizar uma vasta gama de 
informações e serviços em linha, essenciais 
para o público.

(1) A evolução para uma sociedade digital 
oferece aos utilizadores novas maneiras de 
acederem à informação e aos serviços. 
Quem disponibiliza informações e 
serviços, como os organismos do setor 
público, conta cada vez mais com a 
Internet para produzir, recolher e 
disponibilizar uma vasta gama de 
informações e serviços em linha, essenciais 
para o público. A este respeito, a 
segurança da transmissão das 
informações e a proteção dos dados 
pessoais revestem-se de uma enorme 
importância.

Or. en

Alteração 2

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Plano de Ação da Comissão para 
2011–2015 relativo à administração 
pública em linha apela à tomada de 
medidas no sentido do desenvolvimento 
dos serviços de administração pública em 
linha que garantem a inclusividade e a 
acessibilidade.

(3) O Plano de Ação da Comissão para 
2011–2015 relativo à administração 
pública em linha apela à tomada de 
medidas no sentido do desenvolvimento 
dos serviços de administração pública em 
linha que garantam a inclusividade e a
acessibilidade. Simultaneamente, é 
necessário desenvolver esforços 
suplementares para a aplicação eficaz da 
política europeia de infoinclusão, que visa 
reduzir as disparidades na utilização das 
TIC e promover a sua utilização em 
ordem a superar a exclusão e a melhorar 
o desempenho económico, as 
oportunidades de trabalho, a qualidade de 
vida, a participação e a coesão sociais, 
incluindo as consultas democráticas. 

Or. en
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na sua Comunicação intitulada «Uma 
Agenda Digital para a Europa», a 
Comissão anunciou que os sítios Web do 
setor público deveriam estar totalmente 
acessíveis em 2015.

(4) Na sua Comunicação intitulada «Uma 
Agenda Digital para a Europa», uma 
iniciativa que se enquadra no âmbito da 
Estratégia Europa 2020, a Comissão 
anunciou que os sítios Web do setor 
público deveriam estar totalmente 
acessíveis em 2015.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O reforço das sinergias entre 
iniciativas emblemáticas como a "Agenda 
Digital para a Europa", as "Novas 
Qualificações e Novos Empregos", a 
"União da Inovação", a "Juventude em 
Movimento", a "Europa Eficiente em 
termos de Recursos" e a "Plataforma 
Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 
Social" reveste-se de uma enorme 
importância. 

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Estratégia Europeia para a (7) A Estratégia Europeia para a 
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Deficiência 2010-2020 baseia-se na 
Convenção da ONU e prevê ações em 
vários domínios prioritários, 
nomeadamente a acessibilidade da Web, 
com o objetivo de «garantir às pessoas com 
deficiência a acessibilidade de bens e 
serviços, incluindo os serviços públicos, e 
de dispositivos assistenciais».

Deficiência 2010-2020, que visa quebrar 
as barreiras que impedem as pessoas com 
deficiência de participar na vida social em 
condições de plena igualdade, baseia-se na 
Convenção da ONU e prevê ações em 
vários domínios prioritários, 
nomeadamente a acessibilidade da Web, 
com o objetivo de «garantir às pessoas com 
deficiência a acessibilidade de bens e 
serviços, incluindo os serviços públicos, e 
de dispositivos assistenciais».

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O mercado da acessibilidade da Web, 
que cresce a um ritmo notável, compreende 
uma gama de operadores económicos, 
como os que criam os sítios Web ou 
desenvolvem ferramentas de software para 
criar, gerir e testar as páginas Web, os que 
concebem agentes do utilizador, como 
programas de navegação e as tecnologias 
assistenciais conexas, os que implantam 
serviços de certificação e os formadores.

(9) O mercado da acessibilidade da Web, 
que cresce a um ritmo notável, compreende 
uma gama de operadores económicos, 
como os que criam os sítios Web ou 
desenvolvem ferramentas de software para 
criar, gerir e testar as páginas Web, os que 
concebem agentes do utilizador, como 
programas de navegação e as tecnologias 
assistenciais conexas, os que implantam 
serviços de certificação e os formadores. A 
este respeito, assumem grande 
importância os esforços desenvolvidos no 
âmbito da Grande Coligação em prol dos 
Empregos Digitais, que vem no 
seguimento do Pacote do Emprego e que 
se endereça aos especialistas das TIC com 
o propósito de dar resposta às lacunas em 
termos de formação, incluindo a literacia 
e as qualificações profissionais neste
setor.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web deve ser 
continuamente monitorizada, desde a 
criação inicial do sítio Web dos 
organismos do setor público até todas as 
posteriores atualizações do seu conteúdo. 
Um método de monitorização harmonizado 
deve prever um modo de verificar, 
uniformemente em todos os Estados-
-Membros, o grau de conformidade dos 
sítios Web com os requisitos de 
acessibilidade, a recolha de amostras 
representativas e a periodicidade da 
monitorização. Os Estados-Membros 
devem comunicar anualmente os resultados 
da monitorização e, de um modo mais 
geral, a lista de ações empreendidas em 
aplicação da presente diretiva.

(24) A conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web deve ser 
continuamente monitorizada, desde a 
criação inicial do sítio Web dos 
organismos do setor público até todas as 
posteriores atualizações do seu conteúdo. 
Um método de monitorização harmonizado 
deve prever um modo de verificar, 
uniformemente em todos os Estados-
-Membros, o grau de conformidade dos 
sítios Web com os requisitos de 
acessibilidade, a recolha de amostras 
representativas e a periodicidade da 
monitorização. Os Estados-Membros 
devem comunicar anualmente os resultados 
da monitorização e, de um modo mais 
geral, a lista de ações empreendidas em 
aplicação da presente diretiva, as quais 
deverão ser de caráter público.

Or. en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Num quadro harmonizado, o setor dos 
criadores de sítios Web deverá encontrar 
menos barreiras ao exercício das suas 
atividades no mercado interno, ao mesmo 
tempo que os custos para os governos e 
outras entidades que contratem produtos e 
serviços relativos à acessibilidade da Web 
deverão baixar.

(25) Num quadro harmonizado, o setor dos 
criadores de sítios Web deverá encontrar 
menos barreiras ao exercício das suas 
atividades no mercado interno, ao mesmo 
tempo que os custos para os governos e 
outras entidades que contratem produtos e 
serviços relativos à acessibilidade da Web 
deverão baixar, o que contribuiria para o 
crescimento económico e o emprego.
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Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para assegurar condições uniformes de 
execução das disposições pertinentes da 
presente diretiva, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão. O 
procedimento de exame deve ser utilizado 
para definir o método a empregar pelos 
Estados-Membros para monitorizar a 
conformidade dos sítios Web em causa 
com esses requisitos. O procedimento 
consultivo deverá ser utilizado para a 
determinação das modalidades pelas quais 
os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão o resultado dessa monitorização. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, 
que estabelece as regras e os princípios 
gerais relativos aos mecanismos de 
controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão.

(27) Para assegurar condições uniformes de 
execução das disposições pertinentes da 
presente diretiva, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão. O 
procedimento de exame deve ser utilizado 
para definir o método a empregar pelos 
Estados-Membros para monitorizar a 
conformidade dos sítios Web em causa 
com esses requisitos. O procedimento 
consultivo deverá ser utilizado para a 
determinação das modalidades pelas quais 
os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão o resultado dessa monitorização. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, 
que estabelece as regras e os princípios 
gerais relativos aos mecanismos de 
controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão. Especial atenção deve ser 
dada à composição do comité consultivo 
referido no artigo 9.º, respeitante à 
participação das pessoas com deficiência. 

Or. en

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva visa aproximar as 1. A presente diretiva visa aproximar as 
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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.

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 
e a terceira idade.

Or. en

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A expressão «acessibilidade da 
Internet» refere-se aos princípios e 
técnicas a observar na construção de 
páginas eletrónicas, para tornar o 
conteúdo dessas páginas acessível a todos 
os utilizadores, em particular aos 
portadores de deficiência e às pessoas da 
terceira idade. O conteúdo das páginas 
eletrónicas inclui informações textuais e 
não textuais, bem como formulários 
passíveis de telecarregamento 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. en
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Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) de um modo coerente e adequado do 
ponto de vista da perceção, da utilização e 
da compreensão pelos utilizadores, 
incluindo a adaptabilidade da apresentação 
do conteúdo e a interação, quando 
necessário, oferecendo uma alternativa 
eletrónica acessível;

(a) de um modo coerente e adequado do 
ponto de vista da perceção, da utilização e 
da compreensão pelos utilizadores, 
incluindo as pessoas com deficiência e a 
terceira idade, bem como a adaptabilidade 
da apresentação do conteúdo e a interação, 
quando necessário, oferecendo uma 
alternativa eletrónica acessível;

Or. en

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem cooperar a 
nível da União com as partes interessadas 
da indústria e da sociedade civil, 
assumindo a Comissão o papel de 
facilitadora, para avaliarem, para efeitos de 
elaboração do relatório anual a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 4, a evolução do 
mercado e da tecnologia e os progressos a 
nível da acessibilidade da Web, assim 
como para partilharem as melhores 
práticas.

4. Os Estados-Membros devem cooperar a 
nível da União com as partes interessadas 
da indústria, dos parceiros sociais e da 
sociedade civil, assumindo a Comissão o 
papel de facilitadora, para avaliarem, para 
efeitos de elaboração do relatório anual a 
que se refere o artigo 7.º, n.º 4, a evolução 
do mercado e da tecnologia e os progressos 
a nível da acessibilidade da Web, assim 
como para partilharem as melhores 
práticas. Especial atenção deve ser 
concedida à competitividade das empresas 
do setor, em especial às PME, a fim de 
que não sejam impostos quaisquer 
encargos extra ao seu funcionamento. 

Or. en
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Alteração 15

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 13 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13) Informações ao público

Or. en

Alteração 16

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 14 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14) 112 – Serviço de Emergência

Or. en


