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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 cetățeni și de a-și îndeplini responsabilitățile 

publice. Din nefericire, abordările naționale nearmonizate în materie de accesibilitate a site-

urilor web creează bariere pe piața internă.  

 

Propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 

accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public prezintă o abordare 

europeană armonizată care stabilește cerințele pentru anumite tipuri de organisme din sectorul 

public.  

 

Raportorul salută și sprijină pe deplin intenția Comisiei de a promova apropierea măsurilor 

naționale și de a reduce incertitudinea pentru dezvoltatorii web. Acesta consideră că toți 

utilizatorii ar trebui să beneficieze de un acces mai extins la serviciile online aparținând 

sectorului public, inclusiv conținutul audiovizual al site-urilor web. În acest context, 

raportorul consideră că este necesar să se acorde o atenție deosebită populației în vârstă din 

Uniunea Europeană, o categorie tot mai largă de cetățeni, precum și persoanelor cu 

dizabilități. În opinia raportorului, ar trebui acordată o atenție specială modalităților de evitare 

a „excluziunii digitale” a acestor grupuri. 

 

Raportorul salută faptul că actuala propunere demonstrează o voință politică autentică în ceea 

ce privește implementarea practică a angajamentelor asumate în cadrul Convenției Națiunilor 

Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD). El regretă, totuși, faptul că 

propunerea acoperă doar 12 tipuri de site-uri web ale organismelor din sectorul public și că 

educația și activitățile culturale nu sunt acoperite în mod suficient în propunerea Comisiei, în 

ciuda faptului că aceste sectoare au o semnificație deosebită în viața cetățenilor. 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 și garantarea accesibilității tuturor site-urilor web și a serviciilor 

bazate pe web ale organismelor din sectorul public. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 

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 (2) Accesibilitatea site-urilor web face 
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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 formulare digitale, 

autentificarea și tranzacțiile online, cum ar 

fi soluționarea de reclamații sau efectuarea 

de plăți. 

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, inclusiv persoanelor cu 

dizabilități 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. 

 

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 competențe în 

domeniul tehnologiilor informației și 

comunicării (TIC) și de acces la internet. 

Programul UE „E-incluziune” încearcă 

să garanteze că toate grupurile de 

utilizatori ar trebui să beneficieze de cele 

mai bune oportunități cu putință pentru a 

utiliza internetul și a se familiariza cu 

tehnologiile informării și 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.  
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Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Rezoluția Parlamentului European 

din 25 octombrie 2011 referitoare la 

mobilitatea și incluziunea persoanelor cu 

dizabilități în Strategia europeană 2010-

20201 pentru persoanele cu dizabilități 

subliniază faptul că economiile 

inovatoare și bazate pe cunoaștere nu se 

pot dezvolta fără conținuturi și forme 

accesibile pentru persoanele cu 

dizabilități, de exemplu, pagini de internet 

accesibile pentru nevăzători și conținuturi 

subtitrate pentru persoanele cu deficiențe 

de auz, inclusiv servicii mass-media, 

servicii online disponibile pentru cei care 

utilizează limbajele mimico-gestuale, 

aplicații smartphone și asistență tactilă și 

vocală, prin intermediul unei legislații cu 

forță juridică obligatorie. 

 ______________ 

 1 JO C 131 E, 8.5.2013, p. 9. 

 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8b) Agenda digitală pentru Europa 

subliniază importanța acțiunilor pozitive 

în vederea sprijinirii persoanelor cu 

dizabilități și a accesului la conținuturile 

culturale ca element fundamental al unei 

depline cetățenii europene și prevede 

deplina realizare a principiilor stabilite în 

memorandumul de înțelegere privind 

accesul digital al persoanelor cu 

dizabilități. Producerea unor documentele 
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- rapoarte, cărți, texte legislative, referate 

etc. - care să fie publicate pe site-urile 

publice, conform unor modalități care să 

le facă pe deplin accesibile, poate 

constitui o contribuție importantă la acest 

obiectiv, inclusiv promovând dezvoltarea 

unor competențe și furnizorii de servicii 

în panorama europeană, împreună cu 

acțiunile de sprijinire a sectorului privat 

pentru stimularea investițiilor în această 

direcție.    

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Garanția neutralității rețelei este 

esențială pentru ca site-urile internet ale 

sectorului public să rămână accesibile în 

prezent și în viitor și pentru ca internetul 

să fie deschis. 

 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Pentru a pune capăt acestei 

fragmentări, este necesară apropierea 

măsurilor naționale la nivelul Uniunii, pe 

baza unui acord privind cerințele de 

accesibilitate a site-urilor web aparținând 

organismelor din sectorul public. Aceasta 

ar reduce incertitudinea pentru 

dezvoltatorii web și ar promova 

interoperabilitatea. Utilizarea cerințelor de 

accesibilitate care sunt neutre din punct de 

vedere tehnologic va conduce la eliminarea 

piedicilor în calea inovării, aceasta putând 

(13) Pentru a pune capăt acestei 

fragmentări, este necesară apropierea 

măsurilor naționale la nivelul Uniunii, pe 

baza unui acord privind cerințele de 

accesibilitate a site-urilor web aparținând 

organismelor din sectorul public. Aceasta 

ar reduce incertitudinea pentru 

dezvoltatorii web și ar promova 

interoperabilitatea. Utilizarea cerințelor de 

accesibilitate care sunt neutre din punct de 

vedere tehnologic și bazate pe standarde 

deschise va conduce la eliminarea 
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fi chiar stimulată. piedicilor în calea inovării, aceasta putând 

fi chiar stimulată. Se recomandă în special 

adoptarea standardelor internaționale 

neproprietare, atât pentru elaborarea de 

conținuturi, cât și pentru metodele de 

catalogare și de identificare a acestora. 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) De asemenea, o abordare armonizată 

ar trebui să permită organismelor din 

sectorul public și întreprinderilor din cadrul 

Uniunii să obțină beneficii economice și 

sociale de pe urma unei furnizări la scară 

largă a serviciilor online către cetățeni și 

clienți. Aceasta ar crește potențialul pieței 

interne pentru produsele și serviciile 

accesibile online. Creșterea implicită a 

pieței ar permite întreprinderilor să 

contribuie la creșterea economică și la 

crearea de locuri de muncă în cadrul 

Uniunii. Consolidarea pieței interne ar 

crește atractivitatea investițiilor în Uniune, 

iar guvernele ar beneficia de pe urma unei 

accesibilități mai puțin costisitoare a site-

urilor web. 

(14) De asemenea, o abordare armonizată 

ar trebui să permită organismelor din 

sectorul public și întreprinderilor din cadrul 

Uniunii să obțină beneficii economice și 

sociale de pe urma unei furnizări la scară 

largă a serviciilor online către cetățeni și 

clienți. Aceasta ar crește potențialul pieței 

interne pentru produsele și serviciile 

accesibile online și ar continua finalizarea 

pieței unice digitale. Creșterea implicită a 

pieței ar permite întreprinderilor să 

contribuie la creșterea economică și la 

crearea de locuri de muncă în cadrul 

Uniunii. Consolidarea pieței interne ar 

crește atractivitatea investițiilor în Uniune, 

iar guvernele ar beneficia de pe urma unei 

accesibilități mai puțin costisitoare a site-

urilor web. 

 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Cetățenii ar trebui să beneficieze de un 

acces mai extins la serviciile online 

aparținând sectorului public, primind 

servicii și informații care să faciliteze 

(15) Cetățenii ar trebui să beneficieze de un 

acces mai extins la serviciile online 

aparținând sectorului public și ar trebui să 

poată accesa conținuturi informative, 
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exercitarea drepturilor lor pe teritoriul 

Uniunii, în special dreptul la liberă 

circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, 

precum și dreptul de stabilire și de 

furnizare de servicii. 

culturale și de divertisment care să le 

permită o implicare deplină la nivel social 

și profesional, primind servicii și 

informații care să faciliteze exercitarea 

drepturilor lor pe teritoriul Uniunii, în 

special dreptul la liberă circulație și ședere 

pe teritoriul Uniunii, dreptul de acces la 

informații, precum și dreptul de stabilire și 

de furnizare de servicii. 

 

 

Amendamentul  9 

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, 

inclusiv conținutul audiovizual, al site-

urilor web ale organismelor din sectorul 

public pentru toți utilizatorii, inclusiv 

persoanele cu dizabilități și persoanele în 

vârstă. 

 

 

Amendamentul  10 

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 aparținând sectorului public decât cele 

menționate la alineatul (2). 

(3) Statele membre pot extinde aplicarea 

prezentei directive la alte tipuri de site-uri 

internet aparținând sectorului public decât 

cele menționate la alineatul (2), inclusiv 

site-urile internet cu conținut cultural sau 

cu informații din domeniul educațional, 

științific și al cercetării. 
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Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) într-o manieră care să faciliteze 

interoperabilitatea cu diferiți agenți 

utilizator și tehnologii de asistare la nivelul 

Uniunii și la nivel internațional. 

(b) într-o manieră care să faciliteze 

interoperabilitatea bazată pe standarde 

deschise cu diferiți agenți utilizator și 

tehnologii de asistare la nivelul Uniunii și 

la nivel internațional; 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Statele membre oferă soluții TIC, 

ușor de utilizat și destinate persoanelor cu 

dizabilități și persoanelor în vârstă și 

promovează formarea și instruirea pentru 

a dezvolta cunoștințele digitale ale 

acestora. 

 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Statele membre prevăd sancțiuni 

pentru site-urile internet ale instituțiilor 

publice care nu respectă aplicarea 

cerințelor în materie de accesibilitate 

prevăzute în prezenta directivă. 

 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 
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Articolul 7 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre raportează anual 

rezultatele monitorizării desfășurate în 

conformitate cu alineatul (4), inclusiv 

datele privind măsurătorile și, dacă este 

cazul, lista site-urilor web, menționată la 

articolul 1 alineatul (3). 

(2) Statele membre raportează la un an 

după publicarea prezentei directive și, 

ulterior, din doi în doi ani, rezultatele 

monitorizării desfășurate în conformitate 

cu alineatul (4), inclusiv datele privind 

măsurătorile și, dacă este cazul, lista site-

urilor internet, menționată la articolul 1 

alineatul (3). 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Raportul vizează, de asemenea, 

acțiunile desfășurate în conformitate cu 

articolul 6.  

(3) Raportul trebuie publicat și vizează, de 

asemenea, acțiunile desfășurate în 

conformitate cu articolul 6.  

 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Prestații de asigurări sociale: ajutoare de 

șomaj, alocații pentru copii, costuri 

medicale (rambursare sau plată directă), 

burse pentru studenți 

3. Prestații de asigurări sociale: ajutoare de 

șomaj, alocații pentru copii, costuri 

medicale (rambursare sau plată directă), 

burse pentru studenți și pensii pentru 

limită de vârstă. 

 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Documente personale: pașaport sau 

permis de conducere 

4. Documente personale: pașaport, carte de 

identitate sau permis de conducere 

 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Cerere de solicitare a autorizației de 

construcție 

6. Cererea de solicitare a autorizației de 

construcție sau o declarație a lucrărilor de 

construcție 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9a. Educație publică 

 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

10. Înscriere în cadrul învățământului 

superior sau la universități 

10. Înscriere în învățământul superior sau 

la universități, precum și înscrierea la 

examene 

 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 10 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 10a. Înscrierea la concursuri pentru 

funcția publică 

 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 10 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 10b. Înscrierea în învățământul primar și 

secundar, precum și la examenele finale 
 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 12a. Activități culturale 

 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 12 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 12b. Servicii publice de transport 

 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 12 c (nou) 



 

AD\1005032RO.doc 13/14 PE513.263v02-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 12c. Servicii poștale publice  
 

 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 12 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 12d. Servicii publice de informare cu 

privire la procedurile electorale 

 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 12 e (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 12e. Servicii publice de furnizare a 

energiei 

 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 12 f (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 12f. Servicii publice de comunicare 
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