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AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orientarea spre o societate digitală oferă 
utilizatorilor noi posibilități de accesare a 
informațiilor și serviciilor. Furnizorii de 
informații și servicii, cum ar fi organismele 
din sectorul public, se bazează în mare 
măsură pe internet pentru producerea, 
colectarea și furnizarea unei game variate de 
informații și servicii de bază pentru cetățeni.

(1) Orientarea spre o societate digitală oferă 
utilizatorilor noi posibilități de accesare a 
informațiilor și serviciilor. Furnizorii de 
informații și servicii, cum ar fi organismele 
din sectorul public, se bazează în mare 
măsură pe internet pentru producerea, 
colectarea și furnizarea unei game variate de 
informații și servicii de bază pentru cetățeni. 
În acest context, securitatea transmiterii 
informațiilor și protecția datelor cu caracter 
personal sunt deosebit de importante.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesibilitatea site-urilor web face 
trimitere la principiile și tehnicile care 
trebuie avute în vedere în momentul 
construirii de site-uri web cu scopul de a 
face conținutul acestora accesibil tuturor 
utilizatorilor, în special persoanelor cu 
limitări funcționale, printre care se numără 
și persoanele cu handicap. Conținutul site-
urilor web include informații textuale și 
non-textuale, precum și servicii de 
descărcare de formulare și de interacțiune 
bidirecțională, de exemplu, prelucrarea de 

eliminat
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formulare digitale, autentificarea și 
tranzacțiile online, cum ar fi soluționarea 
de reclamații sau efectuarea de plăți.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul de acțiune privind guvernarea 
electronică 2011-2015 al Comisiei prevede 
luarea de măsuri de dezvoltare a serviciilor 
de guvernare electronică care să garanteze 
incluziunea și accesibilitatea.

(3) Planul de acțiune privind guvernarea 
electronică 2011-2015 al Comisiei prevede 
luarea de măsuri de dezvoltare a serviciilor 
de guvernare electronică care să garanteze 
incluziunea și accesibilitatea. În același 
timp, sunt necesare eforturi suplimentare 
pentru implementarea efectivă a politicii de 
e-incluziune, care vizează reducerea 
discrepanțelor în ceea ce privește utilizarea 
TIC și promovarea utilizării TIC pentru 
depășirea excluziunii, precum și 
îmbunătățirea performanței economice, a 
șanselor de angajare, a calității vieții, a 
participării și coeziunii sociale, inclusiv 
consultările democratice.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În comunicarea sa intitulată „O Agendă 
digitală pentru Europa”, Comisia a anunțat 
că site-urile web aparținând sectorului public 
trebuie să fie complet accesibile până în 
2015.

(4) În comunicarea sa intitulată „O Agendă 
digitală pentru Europa”, o inițiativă Europa 
2020, Comisia a anunțat că site-urile web 
aparținând sectorului public trebuie să fie 
complet accesibile până în 2015.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Este deosebit de importantă 
multiplicarea sinergiilor între inițiative 
emblematice precum  „O Agendă digitală 
pentru Europa”, „Noi competențe și locuri 
de muncă”, „O Uniune a inovării”, 
„Tineretul în mișcare”, „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor” și „Platforma europeană de 
combatere a sărăciei și excluziunii”.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Strategia europeană 2010-2020 pentru 
persoanele cu handicap are la bază Convenția 
ONU și prevede luarea de măsuri în diferite 
domenii prioritare, inclusiv accesibilitatea 
site-urilor web, cu scopul de „a asigura 
accesibilitatea persoanelor cu handicap la 
bunuri și servicii, inclusiv servicii publice și 
la dispozitive de asistare”.

(7) Strategia europeană 2010-2020 pentru 
persoanele cu handicap, care urmărește 
înlăturarea obstacolelor care împiedică 
persoanele cu handicap să participe la viața 
socială în condiții de egalitate, are la bază 
Convenția ONU și prevede luarea de măsuri 
în diferite domenii prioritare, inclusiv 
accesibilitatea site-urilor web, cu scopul de 
„a asigura accesibilitatea persoanelor cu 
handicap la bunuri și servicii, inclusiv 
servicii publice și la dispozitive de asistare”.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Piața accesibilității site-urilor web, care 
cunoaște o creștere rapidă, cuprinde o serie 
de operatori economici cum ar fi 
dezvoltatorii de site-uri web sau instrumente 
software necesare pentru crearea, gestionarea 
și testarea paginilor web, dezvoltatorii de 
agenți utilizator, cum ar fi browsere web și 
tehnologii conexe de asistare, cei care pun în 
aplicare serviciile de certificare și formatorii.

(9) Piața accesibilității site-urilor web, care 
cunoaște o creștere rapidă, cuprinde o serie 
de operatori economici cum ar fi 
dezvoltatorii de site-uri web sau instrumente 
software necesare pentru crearea, gestionarea 
și testarea paginilor web, dezvoltatorii de 
agenți utilizator, cum ar fi browsere web și 
tehnologii conexe de asistare, cei care pun în 
aplicare serviciile de certificare și formatorii. 
În acest sens, au o importanță deosebită 
eforturile depuse în cadrul Marii coaliții 
pentru locuri de muncă digitale, care este o 
consecință a pachetului privind ocuparea 
forței de muncă, se adresează specialiștilor 
TIC și vizează eliminarea lacunelor în 
materie de competențe, inclusiv cele din 
domeniul informatic și cele profesionale, în 
sectorul TIC.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Conformitatea cu cerințele privind 
accesibilitatea site-urilor web ar trebui să fie 
monitorizată continuu, începând cu 
activitatea inițială de construire a site-urilor 
web ale organismelor din sectorul public 
până la totalitatea actualizărilor ulterioare ale 
conținutului acestora. O metodologie 
armonizată de monitorizare ar urma să 
acopere, uniform, modul de verificare la 
nivelul tuturor statelor membre, a gradului de 
respectare a cerințelor de accesibilitate de 
către site-ul web în cauză, colectarea 
eșantioanelor reprezentative și periodicitatea 

(24) Conformitatea cu cerințele privind 
accesibilitatea site-urilor web ar trebui să fie 
monitorizată continuu, începând cu 
activitatea inițială de construire a site-urilor 
web ale organismelor din sectorul public 
până la totalitatea actualizărilor ulterioare ale 
conținutului acestora. O metodologie 
armonizată de monitorizare ar urma să 
acopere, uniform, modul de verificare la 
nivelul tuturor statelor membre, a gradului de 
respectare a cerințelor de accesibilitate de 
către site-ul web în cauză, colectarea 
eșantioanelor reprezentative și periodicitatea 



PA\934816RO.doc 7/10 PE510.606v01-00

RO

monitorizării. Statele membre furnizează 
rapoarte anuale privind rezultatele 
monitorizării și, în general, o listă cu 
măsurile adoptate în vederea punerii în 
aplicare a prezentei directive.

monitorizării. Statele membre furnizează 
rapoarte anuale privind rezultatele 
monitorizării și, în general, o listă publică cu 
măsurile adoptate în vederea punerii în 
aplicare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Într-un cadru armonizat, industria 
dezvoltatorilor web ar trebui să întâmpine 
mai puține piedici în ceea ce privește 
funcționarea pe piața internă, în timp ce 
costurile suportate de guverne și alte părți 
interesate în ceea ce privește achiziționarea 
de produse și servicii accesibile online ar 
trebui să fie reduse.

(25) Într-un cadru armonizat, industria 
dezvoltatorilor web ar trebui să întâmpine 
mai puține piedici în ceea ce privește 
funcționarea pe piața internă, în timp ce 
costurile suportate de guverne și alte părți 
interesate în ceea ce privește achiziționarea 
de produse și servicii accesibile online ar 
trebui să fie reduse, fapt ce ar contribui la 
creșterea economică și ocuparea locurilor 
de muncă.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a dispozițiilor relevante 
ale prezentei directive, competențele de 
executare trebuie conferite Comisiei. 
Procedura de examinare trebuie utilizată 
pentru definirea metodologiei pe care statele 
membre ar trebui să o utilizeze în vederea 
monitorizării conformității site-urilor web în 
cauză cu cerințele respective. Ar trebui să se 
recurgă la procedura de consultare pentru 

(27) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a dispozițiilor relevante 
ale prezentei directive, competențele de 
executare trebuie conferite Comisiei. 
Procedura de examinare trebuie utilizată 
pentru definirea metodologiei pe care statele 
membre ar trebui să o utilizeze în vederea 
monitorizării conformității site-urilor web în 
cauză cu cerințele respective. Ar trebui să se 
recurgă la procedura de consultare pentru 
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stabilirea modalităților prin care statele 
membre trebuie să raporteze Comisiei 
rezultatele monitorizării. Competențele 
respective trebuie exercitate în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 
16 februarie 2011 de stabilire a normelor și 
principiilor generale privind mecanismele de 
control de către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către Comisie.

stabilirea modalităților prin care statele 
membre trebuie să raporteze Comisiei 
rezultatele monitorizării. Competențele 
respective trebuie exercitate în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 
16 februarie 2011 de stabilire a normelor și 
principiilor generale privind mecanismele de 
control de către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către Comisie. 
Ar trebui acordată o atenție deosebită 
componenței comitetului consultativ 
menționat la articolul 9 în ceea ce privește 
participarea persoanelor cu handicap.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Accesibilitatea site-urilor web face 
trimitere la principiile și tehnicile care 
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trebuie avute în vedere în momentul 
construirii de site-uri web, cu scopul de a 
face accesibil conținutul acestora tuturor 
utilizatorilor, inclusiv persoanelor cu 
handicap, precum și persoanelor în vârstă. 
Conținutul site-urilor web include 
informații textuale și non-textuale, precum 
și servicii de descărcare de formulare și de 
interacțiune bidirecțională, de exemplu, 
prelucrarea de formulare digitale, 
autentificarea și tranzacțiile online, cum ar 
fi soluționarea de reclamații sau efectuarea 
de plăți.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) într-o manieră coerentă și adecvată pentru 
perceperea, operarea și înțelegerea lor de 
către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă electronică 
accesibilă;

(a) într-o manieră coerentă și adecvată pentru 
perceperea, operarea și înțelegerea lor de 
către utilizatori, inclusiv persoanele cu 
handicap și persoanele în vârstă, precum și 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă;

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre cooperează la nivel de 
Uniune cu părțile interesate din cadrul 
industriei și al societății civile, prin 
intermediul Comisiei, cu scopul de a revizui, 
în sensul raportării anuale menționate la 

(4) Statele membre cooperează la nivel de 
Uniune cu părțile interesate din cadrul 
industriei și al societății civile, precum și cu 
partenerii sociali, prin intermediul Comisiei, 
cu scopul de a revizui, în sensul raportării 
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articolul 7 alineatul (4), evoluția pieței, 
progresele tehnologice și în materie de 
accesibilitate online, precum și în vederea 
schimbului de cele mai bune practici.

anuale menționate la articolul 7 alineatul (4), 
evoluția pieței, progresele tehnologice și în 
materie de accesibilitate online, precum și în 
vederea schimbului de cele mai bune 
practici. Ar trebui acordată o atenție 
deosebită competitivității întreprinderilor 
din sector, în special a IMM-urilor, astfel 
încât să nu fie impuse poveri suplimentare 
funcționării acestora.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Anexă – punctul 13 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Informarea populației

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Anexă – punctul 14 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Servicii de urgență 112

Or. en


