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7.6.2017 A8-0204/1 

Predlog spremembe  1 

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0204/2017 

Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

Spletne platforme in enotni digitalni trg 

2016/2276(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0204/2017 

Resolucija Evropskega parlamenta o spletnih platformah in enotnem digitalnem trgu 

Evropski parlament, 

1. poudarja, da so spletne platforme tema številnih pobud v strategiji enotnega digitalnega 

trga; obžaluje, da so te pobude neusklajene in nedosledne; meni, da bi se morale pobude 

med seboj dopolnjevati, da bi poenostavile vstop na trg in omogočile povečanje 

dejavnosti spletnih platform v vseh državah članicah; 

2. meni, da veljavna zakonodaja pogosto ne drži koraka z digitalnimi spremembami; 

poudarja, da zakonodaje iz analognega obdobja ne bi smeli preprosto preslikavati v 

digitalno okolje; poziva k ambicioznemu pregledu veljavne zakonodaje, da bi 

spodbujali poenostavitev ter pristop, ki bi se zavzemal za inovacije in tehnološko 

nevtralnost; poziva države članice, naj ocenijo tudi, ali domače regulativne prakse 

podpirajo rast digitalnega gospodarstva v Evropi; 

3. poziva Komisijo, naj pomaga zagotoviti enake konkurenčne pogoje za spletne platforme 

in spodbujati konkurenco med njimi; ugotavlja, da se konkurenčni pritiski razlikujejo 

glede na sektorje, zato so splošne opredelitve spletnih platform ali enotne rešitve za vse 

primere le redko ustrezne; 

4.  poudarja, da bi bilo treba pri morebitnih reformah preprečiti prekomerno regulacijo, in 

je zadovoljen, da se Komisija zaveda tega tveganja; priznava, da so sicer prednosti v 

tem, da za spletno in običajno okolje veljajo enaka pravila, a meni, da bi bilo treba to 

rešitev izbrati samo, kadar so razmere dejansko primerljive; 

5. poudarja, da je v skladu z resolucijo z dne 19. januarja 2016 z naslovom Aktu za enotni 

digitalni trg naproti1 omejitev odgovornosti posrednikov bistvena za zaščito odprtosti 

interneta, temeljnih pravic, pravne gotovosti in inovacij; je zadovoljen, da namerava 

Komisija pripraviti smernice, s katerimi želi spletnim platformam pomagati pri 

zagotavljanju skladnosti z direktivo o elektronskem poslovanju; 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0009. 
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6. opozarja, da strožje obveznosti spremljanja spletnih platform ne morejo nadomestiti 

učinkovitega izvrševanja nacionalnih ali evropskih predpisov o nezakonitih vsebinah, 

zlasti ker ukrepi zasebnih subjektov ne morejo zamenjati ustreznega dolžnega 

postopanja ter zaščite, zagotovljene za svobodno uresničevanje temeljnih pravic 

državljanov;  

7. je seznanjen z vmesnimi ugotovitvami študije Komisije o praksah poslovanja med 

spletnimi platformami, pa tudi s pomisleki udeležencev, zlasti malih in srednjih podjetij; 

poudarja, kako pomembne so spletne platforme za mala in srednja podjetja, ki želijo 

stroškovno učinkovit dostop do trga in ki jih lahko nepoštene prakse še posebej 

prizadenejo;   

8. ugotavlja, da bo Komisija še naprej razmišljala o najustreznejšem odzivu na oceno 

prakse med podjetji, a meni, da bi morali biti na voljo vsaj ustrezni postopki za 

reševanje sporov in/ali povračilo škode;  meni, da z ukrepi za povečanje preglednosti 

oblikovanja cen in mehanizmov za razvrščanje rezultatov iskanja ne bi izboljšali zgolj 

odnosov med podjetji, temveč povečali tudi obveščenost potrošnikov; 

9. poudarja, da konkurenčno pravo EU temelji na trdnih in uveljavljenih načelih, ki 

ustrezajo namenu digitalnega gospodarstva, kadar se dosledno uporabljajo; pozdravlja 

proaktivne ukrepe Komisije na področju izvrševanja in poziva k dejavnostim v zvezi s 

povezavo med nadzorom in uporabo podatkov ter konkurenčnim pravom;  

10. poudarja, da bi morala Komisija v luči hitrega napredka digitalnega sektorja pravočasno 

sprejemati odločitve v primerih, povezanih s konkurenco; meni, da bi utegnili biti poleg 

ukrepov v posameznih primerih učinkovito orodje za odvračanje od protikonkurenčne 

prakse tudi sektorski kodeksi ravnanja. 

Or. en 

 

 


