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25.11.2014 B8-0286/7 

Pozměňovací návrh  7 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vyzývá členské státy a Komisi, aby se 

prostřednictvím trvalé snahy o provádění a 

vymáhání stávajících předpisů, jakožto 

součásti zastřešující strategie, zaměřily na 

existující překážky, které brání rozvoji 

jednotného digitálního trhu; domnívá se, že 

tyto snahy musí být jádrem úsilí EU o 

tvorbu hospodářského růstu a 

zaměstnanosti a o posílení její 

konkurenceschopnosti a odolnosti v rámci 

globální ekonomiky; 

1. vyzývá členské státy a Komisi, aby se 

prostřednictvím trvalé snahy o provádění a 

vymáhání stávajících předpisů, jakožto 

součásti zastřešující strategie, zaměřily na 

všechny existující překážky, které brání 

rozvoji jednotného digitálního trhu, 

přičemž je nezbytné zajistit, aby přijatá 

opatření byla posouzena z hlediska 

dopadu, byla použitelná i do budoucna a 

vhodná pro digitální věk; domnívá se, že 

tyto snahy musí být jádrem úsilí EU o 

tvorbu hospodářského růstu a 

zaměstnanosti a o posílení její 

konkurenceschopnosti a odolnosti v rámci 

globální ekonomiky; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/8 

Pozměňovací návrh  8 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. poukazuje zejména na potenciál 

elektronického obchodování, které by 

podle odhadů mohlo spotřebitelům přinést 

úspory ve výši překračující 11,7 miliardy 

EUR ročně, budou-li mít při nakupování 

na internetu možnost výběru z celé škály 

zboží a služeb nabízených v EU; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/9 

Pozměňovací návrh  9 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že je třeba řešit a potírat 

digitální propast, aby bylo možné plně 

využít potenciál jednotného digitálního 

trhu a zajistit začlenění všech občanů, bez 

ohledu na jejich příjmy, sociální situaci, 

zeměpisnou oblast, zdravotní stav nebo 

věk, do společnosti v digitální éře; 

3. zdůrazňuje, že je třeba řešit a potírat 

digitální propast, aby bylo možné plně 

využít potenciál jednotného digitálního 

trhu a umožnit začlenění všech občanů, bez 

ohledu na jejich příjmy, sociální situaci, 

zeměpisnou oblast, zdravotní stav nebo 

věk, do společnosti v digitální éře; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/10 

Pozměňovací návrh  10 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. upozorňuje zejména na nezbytnost 

odstraňování překážek, které 

spotřebitelům a společnostem i nadále 

brání v elektronickém obchodování a 

které se týkají služeb poskytovaných 

online, přístupu k digitálnímu obsahu, 

zamezování podvodů, registrace webových 

stránek, podpory prodeje a označování; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/11 

Pozměňovací návrh  11 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že každý legislativní návrh 

týkající se jednotného digitálního trhu 

musí být v souladu s Listinou základních 

práv EU, aby práva, jež jsou v ní 

zakotvena, byla v digitální oblasti plně 

chráněna; 

2. vyzývá k tomu, aby byla při rozvoji 

jednotného digitálního trhu dodržována 

základní práva, a byla tak zajištěna plná 

ochrana evropských občanů v digitálním 

prostředí; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/12 

Pozměňovací návrh  12 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vyzývá Komisi, aby zajistila rychlé 

zavádění jednotného trhu se službami i 

provádění a vymáhání předpisů, jako je 

směrnice o právech spotřebitelů, 

alternativní řešení sporů a řešení sporů on-

line, a zároveň se zasadila o omezení 

administrativní zátěže;  

4. vyzývá Komisi, aby zajistila rychlé 

zavádění jednotného trhu se službami tím, 

že podpoří odvětvový přístup k službám 

v zájmu dosažení růstu v oblastech 

s největším hospodářským potenciálem, 

včetně služeb pro podniky a 

pojišťovnictví, a aby zajistila provádění a 

vymáhání předpisů, jako je směrnice o 

právech spotřebitelů, alternativní řešení 

sporů a řešení sporů on-line, a zároveň se 

zasadila o omezení administrativní zátěže; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/13 

Pozměňovací návrh  13 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyzývá k rychlému přijetí nového, 

modernizovaného souboru opatření na 

ochranu údajů s cílem dosáhnout 

přiměřené rovnováhy mezi vysokou úrovní 

ochrany osobních údajů, bezpečností 

uživatelů a kontrolou jednotlivců nad 

svými osobními údaji na jedné straně a 

stabilním, předvídatelným legislativním 

prostředím, v němž podniky mohou 

prosperovat na silném jednotném trhu ve 

prospěch koncových uživatelů, rovnými 

podmínkami podporujícími investice a 

prostředím přispívajícím k přitažlivosti EU 

pro podniky na straně druhé;  vyzývá 

Komisi a členské státy, aby vyčlenily 

nezbytné zdroje na boj proti počítačové 

kriminalitě prostřednictvím legislativních 

opatření a spolupráce při prosazování práva 

na úrovni členských států i EU; 

 

5. vyzývá k rychlému přijetí nového, 

modernizovaného nařízení o ochraně 

údajů s cílem dosáhnout přiměřené 

rovnováhy mezi vysokou úrovní ochrany 

osobních údajů, bezpečností uživatelů a 

kontrolou jednotlivců nad svými osobními 

údaji na jedné straně a stabilním, 

předvídatelným legislativním prostředím, v 

němž podniky mohou prosperovat a 

inovace a ekonomický růst posilovat na 

silném jednotném trhu ve prospěch 

koncových uživatelů, rovnými 

podmínkami podporujícími investice a 

prostředím přispívajícím k přitažlivosti EU 

pro podniky na straně druhé;  vyzývá 

Komisi a členské státy, aby vyčlenily 

nezbytné zdroje na boj proti počítačové 

kriminalitě prostřednictvím legislativních 

opatření a spolupráce při prosazování práva 

na úrovni členských států i EU, a to 

zejména využíváním služeb Evropského 

centra pro boj proti kyberkriminalitě 

(EC3) fungujícího v rámci Europolu; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/14 

Pozměňovací návrh  14 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. připomíná, že je třeba zajistit rovné 

podmínky pro společnosti na jednotném 

digitálním trhu, aby bylo možné v EU 

dosáhnout živé digitální ekonomiky;  

zdůrazňuje, že důkladné prosazování 

pravidel hospodářské soutěže EU na 

jednotném digitálním trhu bude určující 

pro růst tohoto trhu, přístup spotřebitelů ke 

službám a jejich výběr i pro dlouhodobou 

konkurenceschopnost; 

7. připomíná, že je třeba zajistit rovné 

podmínky pro společnosti na jednotném 

digitálním trhu, aby bylo možné v EU 

dosáhnout živé digitální ekonomiky;  

zdůrazňuje, že důkladné prosazování 

pravidel hospodářské soutěže EU na 

jednotném digitálním trhu bude určující 

pro růst tohoto trhu, přístup spotřebitelů ke 

službám a jejich výběr i pro dlouhodobou 

konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že je 

důležité zajistit spotřebitelům v online 

prostředí stejnou úroveň ochrany, jaké 

požívají v tradičních obchodech; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Pozměňovací návrh  15 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. poukazuje na potenciál rozsáhlých 

datových analýz z hlediska vytváření růstu 

a usnadňování inovací, výzkumu a vývoje 

v oblastech, mezi něž patří i zdravotnictví; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/16 

Pozměňovací návrh  16 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje, že při používání 

vyhledávačů by proces vyhledávání i 

výsledky měly být nezaujaté, aby 

internetové vyhledávání zůstalo 

nediskriminační, což uživatelům i 

spotřebitelům zajistí větší hospodářskou 

soutěž a lepší výběr pro uživatele a 

spotřebitele a umožní zachovat rozmanitost 

zdrojů informací; připomíná proto, že 

indexace, hodnocení, prezentace a 

klasifikace prováděné vyhledávači musí 

být nezaujaté a transparentní a že v případě 

propojených služeb musí vyhledávače při 

zobrazování nalezených výsledků zaručit 

plnou transparentnost; vyzývá Komisi, 

aby zabránila jakémukoli zneužívání ze 

strany provozovatelů vyhledávačů při 

uvádění propojených služeb na trh;  

11. zdůrazňuje, že při provozování 

vyhledávačů pro uživatele by proces 

vyhledávání i výsledky měly být nezaujaté, 

aby internetové vyhledávání zůstalo 

nediskriminační, což uživatelům i 

spotřebitelům zajistí větší hospodářskou 

soutěž a lepší výběr a umožní zachovat 

rozmanitost zdrojů informací; připomíná 

proto, že indexace, hodnocení, prezentace a 

klasifikace prováděné vyhledávači musí 

být nezaujaté a transparentní; vyzývá 

Komisi, aby zabránila jakémukoli 

zneužívání ze strany provozovatelů 

vyhledávačů při uvádění propojených 

služeb na trh;  

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/17 

Pozměňovací návrh  17 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že s veškerým internetovým 

provozem je třeba nakládat rovnocenně, 

bez diskriminace, omezení nebo zásahů, a 

to bez ohledu na odesílatele, příjemce, typ, 

obsah, zařízení, službu nebo aplikaci; 

9. je pevně přesvědčen o správnosti zásady 

otevřeného internetu, kde je s veškerým 

provozem nakládáno rovnocenně, bez 

diskriminace; uvědomuje si však, že 

zvýšené používání internetu, zejména 

televize přes internetový protokol, klade 

na poskytovatele služeb větší nároky, 

pokud jde o účinné řízení kapacity sítí 

pomocí nástrojů řízení provozu; domnívá 

se, že každá další legislativa v této oblasti 

se musí zaměřovat zejména na ochranu 

spotřebitelů, ale také umožňovat nezbytné 

řízení provozu a specializované služby, 

které zásadním způsobem nezpůsobují 

újmu jiným uživatelům, a současně dávat 

orgánům možnost bojovat proti 

kriminalitě; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/18 

Pozměňovací návrh  18 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vítá prohlášení Komise, že podrobněji 

prošetří způsoby fungování vyhledávačů a 

digitální trh obecně; 

12. vítá prohlášení Komise, že podrobněji 

prošetří způsoby fungování vyhledávačů a 

digitální trh obecně; poukazuje na to, že 

Komise má možnost využít k řešení 

potenciálních případů narušení 

hospodářské soutěže nápravná opatření; je 

přesvědčen, že konkrétní opatření v oblasti 

hospodářské soutěže a obecné iniciativy ke 

zdokonalení jednotného digitálního trhu 

sledují rozdílné cíle a měly by být vnímány 

jako odlišné záležitosti, zejména pokud jde 

o politické iniciativy, které by měly 

dodržovat zásady zdokonalování tvorby 

právních předpisů; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/19 

Pozměňovací návrh  19 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. vítá uzavření Marrákešské smlouvy o 

usnadnění přístupu zrakově postižených 

ke knihám a vyzývá všechny signatáře, 

aby smlouvu ratifikovali; je přesvědčen, že 

Marrákešská smlouva představuje krok 

správným směrem, ale že ještě zbývá 

mnohé, co je třeba učinit, aby se přístup 

k obsahu podstatně zlepšil nejen pro 

zrakově postižené, ale také pro ostatní 

osoby se zdravotním postižením;  

zdůrazňuje, že je nezbytné i nadále 

zlepšovat přístupnost v celé  řadě oblastí, 

autorskými právy a vyhledávači počínaje a 

provozovateli telekomunikačních sítí 

konče; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/20 

Pozměňovací návrh  20 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. připomíná, že cloud computing se 

může stát účinným nástrojem při rozvoji 

jednotného digitálního trhu a může nabízet 

ekonomický prospěch zejména malým a 

středním podnikům tím, že sníží náklady 

na infrastrukturu IT i ostatní náklady; v 

této souvislosti zdůrazňuje, že pokud bude 

služby cloud computingu poskytovat pouze 

omezený počet velkých poskytovatelů, 

bude se v rukou těchto poskytovatelů 

soustřeďovat rostoucí množství informací; 

dále připomíná, že cloud computing 

skrývá rizika i pro uživatele, zejména 

pokud jde o citlivé údaje; vyzývá k 

řádnému provádění evropské strategie na 

zajištění konkurenceschopného a 

bezpečného cloud computingu; 

17. připomíná, že cloud computing se 

může stát účinným nástrojem při rozvoji 

jednotného digitálního trhu, jak zdůrazňuje 

zpráva o nákladech vyplývajících 

z neexistence společného evropského 

postupu, a může nabízet ekonomický 

prospěch zejména malým a středním 

podnikům tím, že sníží náklady na 

infrastrukturu IT i ostatní náklady; v této 

souvislosti zdůrazňuje, že pokud bude 

služby cloud computingu poskytovat pouze 

omezený počet velkých poskytovatelů, 

bude se v rukou těchto poskytovatelů 

soustřeďovat rostoucí množství informací; 

vyzývá k řádnému provádění evropské 

strategie na zajištění konkurenceschopného 

a bezpečného cloud computingu; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/21 

Pozměňovací návrh  21 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, aby se postavila do 

čela úsilí o podporu mezinárodních norem 

a specifikací pro cloud computing, které 

podpoří  spolehlivé, vysoce interoperabilní, 

bezpečné a energeticky účinné služby 

cloud computingu respektující soukromí, 

jakožto nedílnou součást budoucí 

průmyslové politiky Unie; zdůrazňuje, že 

spolehlivost, bezpečnost a ochrana údajů 

jsou nezbytné k zajištění důvěry 

spotřebitelů a konkurenceschopnosti; 

18. vyzývá Komisi, aby se postavila do 

čela úsilí o podporu mezinárodních norem 

a specifikací pro cloud computing, které 

podpoří spolehlivé, přístupné, vysoce 

interoperabilní, bezpečné a energeticky 

účinné služby cloud computingu 

respektující soukromí jakožto nedílnou 

součást budoucí průmyslové politiky Unie; 

zdůrazňuje, že spolehlivost, bezpečnost a 

ochrana údajů jsou nezbytné k zajištění 

důvěry spotřebitelů a 

konkurenceschopnosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  22 

Vicky Ford 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 

bezpečnost internetového prostředí, 

zejména pro děti, a že je třeba předcházet 

zneužívání dětí a zajistit, aby byly 

zavedeny prostředky, které budou 

odhalovat a odstraňovat nedovolené 

obrazové materiály na internetu týkající se 

zneužívání dětí, ale také prostředky, které 

dětem a dospívajícím zabrání v přístupu k 

obsahu, pro nějž byl stanoven věkový 

limit;  

Or. en 

 

 


