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Amendamentul  21 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. salută propunerea Comisiei vizând să 

consolideze portabilitatea și 

interoperabilitatea pentru a stimula libera 
circulație a conținuturilor sau serviciilor 

achiziționate și disponibile în mod legal, ca 

un prim pas în direcția opririi geoblocării 

nejustificate, precum și accesibilitatea și 

funcționalitatea transfrontalieră a 

abonamentelor, subliniază că nu există 

nicio contradicție între principiul 

teritorialității și măsurile de înlăturare a 

barierelor din calea portabilității 

conținuturilor;  

37. salută propunerea Comisiei de 

regulament privind portabilitatea 

transfrontalieră a serviciilor de conținut 

online menit să stimuleze 

interoperabilitatea și o circulație mai 

extinsă a conținuturilor sau serviciilor 

achiziționate și disponibile în mod legal, ca 

un prim pas în direcția opririi geoblocării 

nejustificate, precum și accesibilitatea și 

funcționalitatea transfrontalieră a 

abonamentelor; subliniază că nu există 

nicio contradicție între principiul 

teritorialității și măsurile de înlăturare a 

barierelor din calea portabilității 

conținuturilor;  

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/22 

Amendamentul  22 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  38a. ia act de propunerile avute în vedere 

de Comisie pentru îmbunătățirea 

accesibilității și a reperabilității 

conținutului, publicate în comunicarea 

„Către un cadru modern, mai european 

privind drepturile de autor”; observă că 

este important ca orice noi modele să 

aducă beneficii consumatorilor, în scopul 

de a asigura diversitatea lingvistică și 

culturală fără a submina stimulentele 

care încurajează investițiile în producția 

de conținut; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/23 

Amendamentul  23 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. îndeamnă Comisiei să țină seama de 

schimbările în preferințele telespectatorilor 

și de noile modalități de accesare a 

conținutului audiovizual prin alinierea 

serviciilor liniare și neliniare și prin 

stabilirea unor cerințe minime la nivel 

european pentru toate serviciile mass-

media audiovizuale, pentru a asigura 

aplicarea lor consecventă, cu excepția 

cazului în care un asemenea conținut este 

o completare indispensabilă a unor 

conținuturi sau servicii care nu sunt de 

natură audiovizuală; invită Comisia și 

statelor membre să dezvolte conceptul de 

serviciu mass-media definit la articolul 1 

din Directiva SMAV în așa fel încât, pe 

lângă menținerea unei marje adecvate de 

flexibilitate la nivelul statelor membre, 

acesta să fie asociat mai mult cu specificul 

și potențialul de influență sociopolitică al 

serviciilor și, în special, cu importanța 

acestora pentru formarea și diversitatea 

opiniilor și cu responsabilitatea editorială; 

65. îndeamnă Comisia să țină seama de 

schimbările în preferințele telespectatorilor 

și de noile modalități de accesare a 

conținutului audiovizual prin alinierea 

serviciilor liniare și neliniare, asigurând 

totodată că această aliniere nu duce la o 

relaxare a normelor în materie de 

protecție a consumatorilor și a minorilor; 

invită Comisia și statele membre să 

dezvolte conceptul de serviciu mass-media 

definit la articolul 1 din Directiva SMAV 

în așa fel încât, pe lângă menținerea unei 

marje adecvate de flexibilitate la nivelul 

statelor membre, acesta să fie asociat mai 

mult cu specificul și potențialul de 

influență sociopolitică al serviciilor și, în 

special, cu importanța acestora pentru 

formarea și diversitatea opiniilor și cu 

responsabilitatea editorială; 

Or. en 

 

 


