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Predlog spremembe  21 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Daniel Dalton 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. pozdravlja predlog Komisije za 

okrepitev prenosljivosti in 

interoperabilnosti, da bi spodbudili prosto 

kroženje zakonito pridobljene ali zakonito 

razpoložljive vsebine ali storitev kot prvi 

korak za odpravo neupravičenega 

geografskega blokiranja, pa tudi za 

dostopnost in čezmejno funkcionalnost 

naročnin; poudarja, da se načelo 

teritorialnosti in ukrepi za odpravo ovir za 

prenosljivost vsebin ne izključujejo;  

37. pozdravlja predlog Komisije za 

ureditev čezmejne prenosljivosti spletnih 

vsebinskih storitev, namenjenih 

spodbujanju interoperabilnosti in 

živahnejšega kroženja zakonito pridobljene 

ali zakonito razpoložljive vsebine ali 

storitev kot prvi korak za odpravo 

neupravičenega geografskega blokiranja, 

pa tudi za dostopnost in čezmejno 

funkcionalnost naročnin; poudarja, da se 

načelo teritorialnosti in ukrepi za odpravo 

ovir za prenosljivost vsebin ne izključujejo;  

Or. en 
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Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Daniel Dalton 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 38a. je seznanjen, da Komisija preučuje 

predloge za izboljšanje dostopnosti in 

najdljivosti vsebin, objavljenih v sporočilu 

„Na poti k sodobnemu, bolj evropskemu 

okviru za avtorske pravice“; ugotavlja, da 

bi morali ti novi modeli prinesti koristi za 

potrošnike, da bi zagotovili jezikovno in 

kulturno raznolikost, ne da bi ogrožali 

pobude za naložbe v ustvarjanje vsebin; 

Or. en 
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Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Daniel Dalton 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. poziva Komisijo, naj upošteva 

spreminjajoče se vzorce gledanja in nove 

načine dostopanja do avdiovizualne 

vsebine, in sicer z usklajevanjem linearnih 

in nelinearnih storitev ter z določanjem 

minimalnih zahtev na evropski ravni za 

vse avdiovizualne medijske storitve, da se 

zagotovi njihovo dosledno izvajanje, razen 

tam, kjer je takšna vsebina nepogrešljiva 

za dopolnitev drugih vsebin in storitev, ki 

niso avdiovizualne; znova poziva Komisijo 

in države članice, naj – ob upoštevanju 

ustrezne fleksibilnosti držav članic – pojem 

medijskih storitev, ki je opredeljen v členu 

1 direktive o avdiovizualnih medijskih 

storitvah, razširijo tako, da bo v večji meri 

temeljil na potencialnem 

družbenopolitičnem učinku vsebin in 

njegovih značilnostih, zlasti na njihovem 

pomenu za oblikovanje mnenja in 

ohranjanju raznolikosti mnenj ter na 

uredniški odgovornosti; 

65. poziva Komisijo, naj upošteva 

spreminjajoče se vzorce gledanja in nove 

načine dostopanja do avdiovizualne 

vsebine, in sicer z usklajevanjem linearnih 

in nelinearnih storitev, hkrati pa naj 

zagotovi, da zaradi usklajevanja ne 

razvodeni varstvo mladostnikov in 

potrošnikov; znova poziva Komisijo in 

države članice, naj – ob upoštevanju 

ustrezne fleksibilnosti držav članic – pojem 

medijskih storitev, ki je opredeljen v členu 

1 direktive o avdiovizualnih medijskih 

storitvah, razširijo tako, da bo v večji meri 

temeljil na potencialnem 

družbenopolitičnem učinku vsebin in 

njegovih značilnostih, zlasti na njihovem 

pomenu za oblikovanje mnenja in 

ohranjanju raznolikosti mnenj ter na 

uredniški odgovornosti; 

Or. en 

 

 


