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Vicky Ford 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. anmoder medlemsstaterne og 

Kommissionen om – gennem en 

vedholdende indsats med henblik på at 

gennemføre og håndhæve de gældende 

regler – som led i en overordnet strategi at 

tage hånd om samtlige barrierer, som udgør 

en hindring for udviklingen af det digitale 

indre marked; er af den opfattelse, at denne 

indsats skal indtage en central position i 

EU's bestræbelser på at skabe økonomisk 

vækst og beskæftigelse og styrke sin 

konkurrenceevne og modstandsdygtighed i 

den globale økonomi; 

1. anmoder medlemsstaterne og 

Kommissionen om – gennem en 

vedholdende indsats med henblik på at 

gennemføre og håndhæve de gældende 

regler – som led i en overordnet strategi at 

tage hånd om samtlige barrierer, som udgør 

en hindring for udviklingen af det digitale 

indre marked, og samtidig sikre at 

foranstaltningerne er 

konsekvensvurderede, fremtidssikrede og 

egnede til den digitale tidsalder; er af den 

opfattelse, at denne indsats skal indtage en 

central position i EU's bestræbelser på at 

skabe økonomisk vækst og beskæftigelse 

og styrke sin konkurrenceevne og 

modstandsdygtighed i den globale 

økonomi; 

Or. en 
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Vicky Ford 
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Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. fremhæver navnlig potentialet i e-

handel, som anslås at ville kunne spare 

forbrugerne for mere end 11,7 mia. EUR 

om året, hvis de kunne vælge frit blandt 

hele udbuddet af EU-varer og 

-tjenesteydelser, når de handler online; 

Or. en 
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Vicky Ford 
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Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger behovet for at imødegå og 

bekæmpe den digitale kløft for fuldt ud at 

udnytte potentialet for det digitale indre 

marked og sikre inddragelse af samtlige 

borgere i den digitale tidsalder, uanset 

deres indkomst, sociale situation, 

geografiske placering, helbred eller alder; 

3. understreger behovet for at imødegå og 

bekæmpe den digitale kløft for fuldt ud at 

udnytte potentialet for det digitale indre 

marked og muliggøre inddragelse af 

samtlige borgere i den digitale tidsalder, 

uanset deres indkomst, sociale situation, 

geografiske placering, helbred eller alder; 

Or. en 
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Vicky Ford 
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Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. bemærker navnlig, at det er 

nødvendigt at tackle de barrierer, der 

fortsat er for forbrugere og virksomheder 

i forbindelse med e-handel, herunder 

onlinetjenester, adgang til digitalt 

indhold, forebyggelse af svig, registrering 

af websteder, salgsfremstød og mærkning; 

Or. en 
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Vicky Ford 
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Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. påpeger, at ethvert lovgivningsforslag, 

der vedrører det digitale indre marked, 

skal opfylde EU’s charter om 

grundlæggende rettigheder, således at de 

heri forankrede rettigheder nyder fuld 

beskyttelse på det digitale område; 

2. kræver, at de grundlæggende 

rettigheder respekteres i forbindelse med 

udviklingen af det digitale indre marked 

for at sikre fuld beskyttelse af europæiske 

borgere i den digitale verden; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. anmoder Kommissionen om at sikre en 

hurtig gennemførelse af det indre marked 

for tjenesteydelser og sikre gennemførelse 

og håndhævelse af regler, såsom direktivet 

om forbrugerrettigheder, alternativ 

tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse, 

samtidig med at der sikres en reduktion af 

de administrative byrder;  

4. anmoder Kommissionen om at sikre en 

hurtig gennemførelse af det indre marked 

for tjenesteydelser ved at tilskynde til en 

sektorspecifik tilgang til tjenesteydelser 

med henblik på at skabe vækst på de 

områder med størst økonomisk potentiale, 

herunder erhvervstjenester og forsikring, 

og sikre gennemførelse og håndhævelse af 

regler, såsom direktivet om 

forbrugerrettigheder, alternativ 

tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse, 

samtidig med at der sikres en reduktion af 

de administrative byrder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  13 

Vicky Ford 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer til en hurtig gennemførelse af 

den nye moderniserede 

databeskyttelsespakke for at sikre en 

passende balance mellem et højt 

beskyttelsesniveau for personoplysninger, 

brugersikkerhed og kontrol over 

personoplysninger samt et stabilt, 

forudsigeligt lovgivningsmiljø, hvor 

virksomheder kan udfolde sig på et styrket 

indre marked til gavn for slutbrugerne, lige 

konkurrencevilkår, der fremmer 

investeringer, og et miljø, der bidrager til at 

gøre EU attraktiv som bestemmelsessted 

for virksomheder; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

allokere de nødvendige ressourcer til 

bekæmpelse af internetkriminalitet ved 

hjælp af lovgivningsmæssige 

foranstaltninger og samarbejde inden for 

retshåndhævelse på såvel nationalt som 

europæisk niveau; 

5. opfordrer til en hurtig gennemførelse af 

den nye moderniserede 

databeskyttelsesforordning for at sikre en 

passende balance mellem et højt 

beskyttelsesniveau for personoplysninger, 

brugersikkerhed og kontrol over 

personoplysninger samt et stabilt, 

forudsigeligt lovgivningsmiljø, hvor 

virksomheder, innovation og økonomisk 

vækst kan udfolde sig på et styrket indre 

marked til gavn for slutbrugerne, lige 

konkurrencevilkår, der fremmer 

investeringer, og et miljø, der bidrager til at 

gøre EU attraktiv som bestemmelsessted 

for virksomheder; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

allokere de nødvendige ressourcer til 

bekæmpelse af internetkriminalitet ved 

hjælp af lovgivningsmæssige 

foranstaltninger og samarbejde inden for 

retshåndhævelse på såvel nationalt som 

europæisk niveau, navnlig gennem 

anvendelse af Europols Europæiske 

Center til Bekæmpelse af IT-kriminalitet 

(EC3); 

 

Or. en 
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Vicky Ford 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. bemærker, at der skal sikres lige 

konkurrencevilkår for virksomheder for at 

sikre en dynamisk digital økonomi i EU; 

understreger, at en streng håndhævelse af 

EU's konkurrenceregler på det digitale 

indre marked vil være udslagsgivende for 

vækst på markedet, forbrugeradgang og -

valg og konkurrenceevne på langt sigt; 

7. bemærker, at der skal sikres lige 

konkurrencevilkår for virksomheder for at 

sikre en dynamisk digital økonomi i EU; 

understreger, at en streng håndhævelse af 

EU's konkurrenceregler på det digitale 

indre marked vil være udslagsgivende for 

vækst på markedet, forbrugeradgang og -

valg og konkurrenceevne på langt sigt; 

fremhæver betydningen af at yde 

forbrugerne samme beskyttelse online, 

som de nyder på deres traditionelle 

markeder; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Ændringsforslag  15 

Vicky Ford 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. fremhæver det potentiale, som 

massedata-analytikere har for at skabe 

vækst og fremme innovation, forskning og 

udvikling på områder, der inkluderer 

sundhed; 

Or. en 
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Ændringsforslag  16 

Vicky Ford 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. påpeger, at søgeprocessen og -

resultaterne ved anvendelse af 

søgemaskiner bør være objektive for at 

sikre ikke-diskriminerende 

internetsøgninger, sikre større konkurrence 

og flere valgmuligheder for brugerne og 

forbrugerne og opretholde diversiteten af 

informationskilder; bemærker derfor, at 

søgemaskinernes indeksering, vurdering, 

visning og rangering skal være objektiv og 

gennemsigtig, og at søgemaskinerne ved 

sammenkoblede tjenester skal sikre fuld 

gennemsigtighed ved visning af 

søgeresultaterne; opfordrer Kommissionen 

til at forebygge ethvert misbrug af 

markedsføring af sammenkoblede tjenester 

fra søgemaskineoperatørernes side; 

11. påpeger, at søgeprocessen og -

resultaterne ved drift af søgemaskiner for 

brugere bør være objektive for at sikre 

ikke-diskriminerende internetsøgninger, 

sikre større konkurrence og flere 

valgmuligheder for brugerne og 

forbrugerne og opretholde diversiteten af 

informationskilder; bemærker derfor, at 

søgemaskinernes indeksering, vurdering, 

visning og rangering skal være objektiv og 

gennemsigtig; opfordrer Kommissionen til 

at forebygge ethvert misbrug af 

markedsføring af sammenkoblede tjenester 

fra søgemaskineoperatørernes side; 

Or. en 
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Ændringsforslag  17 

Vicky Ford 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. påpeger, at al internettrafik bør 

behandles lige uden forskelsbehandling, 

begrænsning eller indgriben, uafhængigt 

af afsender, modtager, type, indhold, 

anordning, tjeneste eller applikation; 

9. er stærk tilhænger af princippet om et 

åbent internet, hvor trafikken behandles 

lige uden forskelsbehandling; erkender 

imidlertid, at stigningen i brugen af 

internettet, især Internet Protocol-tv, har 

lagt yderligere pres på tjenesteudbyderne 

om at forvalte deres netkapacitet effektivt 

ved hjælp af trafikstyringsredskaber; 

mener, at eventuel yderligere lovgivning 

på dette område skal have 

forbrugerbeskyttelse i centrum og tillade 

den nødvendige trafikstyring og 

specialtjenester, når det ikke i væsentlig 

grad er til gene for andre brugere, og 

samtidig give myndighederne mulighed 

for at skride ind over for kriminalitet; 

Or. en 



 

AM\1041556DA.doc  PE539.009v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

25.11.2014 B8-0286/18 
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Vicky Ford 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. bifalder Kommissionens meddelelse 

om at foretage yderligere undersøgelser af 

praksisser vedrørende søgemaskiner og det 

digitale marked generelt set; 

12. bifalder Kommissionens meddelelse 

om at foretage yderligere undersøgelser af 

praksisser vedrørende søgemaskiner og det 

digitale marked generelt set; bemærker, at 

Kommissionen har mulighed for at 

gennemføre korrigerende foranstaltninger 

for at imødegå eventuelle 

konkurrencemæssige problemer; mener, at 

specifikke konkurrenceforanstaltninger og 

generelle initiativer med sigte på at 

forbedre det digitale indre marked har 

forskellige formål og bør anses for at være 

forskellige, navnlig når det drejer sig om 

politikinitiativer, som bør være i 

overensstemmelse med principperne om 

bedre lovgivning; 

 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/19 

Ændringsforslag  19 

Vicky Ford 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15a. glæder sig over indgåelsen af 

Marrakeshtraktaten med henblik på at 

lette synshæmmedes adgang til bøger, og 

tilskynder alle signatarstater til at 

ratificere traktaten; mener, at 

Marrakeshtraktaten udgør et godt skridt 

fremad, men at der fortsat er meget, der 

skal gøres for at give adgang til indhold 

for andre personer med handicap, end 

dem der er synshæmmede; fremhæver 

betydningen af yderligere at forbedre 

adgangen over et bredt spektrum af 

områder, fra ophavsret og søgemaskiner 

til telekommunikationsoperatører; 

Or. en 
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Ændringsforslag  20 

Vicky Ford 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. minder om, at cloud computing kan 

blive et virkningsfuldt instrument til 

udviklingen af det digitale indre marked og 

kan give økonomiske fordele, navnlig for 

SMV'er, ved at reducere it-infrastrukturen 

og andre omkostninger; fremhæver i denne 

forbindelse, at såfremt cloud-tjenester kun 

udbydes af et begrænset antal store 

udbydere, vil et stigende antal oplysninger 

blive samlet hos disse udbydere;  minder i 

denne forbindelse desuden om, at cloud 

computing også medfører risici for 

brugerne, navnlig hvad angår følsomme 

oplysninger; opfordrer til en korrekt 

gennemførelse af den europæiske strategi 

for at sikre en konkurrencedygtig og sikker 

cloud computing; 

17. minder om, som det blev fremhævet i 

rapporten om omkostningerne ved ikke at 

virkeliggøre EU, at cloud computing kan 

blive et virkningsfuldt instrument til 

udviklingen af det digitale indre marked og 

kan give økonomiske fordele, navnlig for 

SMV'er, ved at reducere it-infrastrukturen 

og andre omkostninger; fremhæver i denne 

forbindelse, at såfremt cloud-tjenester kun 

udbydes af et begrænset antal store 

udbydere, vil et stigende antal oplysninger 

blive samlet hos disse udbydere; opfordrer 

til en korrekt gennemførelse af den 

europæiske strategi for at sikre en 

konkurrencedygtig og sikker cloud 

computing; 

Or. en 
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Vicky Ford 
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Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. anmoder Kommissionen om at påtage 

sig en ledende rolle med hensyn til at 

fremme internationale standarder og 

specifikationer vedrørende cloud 

computing, som muliggør 

privatsfærevenlige, pålidelige, fuldt ud 

interoperable, sikre og energieffektive 

cloud-tjenester som en integreret del af en 

fremtidig industripolitik i Unionen; 

understreger, at pålidelighed, sikkerhed og 

beskyttelse af oplysninger er påkrævet af 

hensyn til forbrugertilliden og 

konkurrenceevnen; 

18. anmoder Kommissionen om at påtage 

sig en ledende rolle med hensyn til at 

fremme internationale standarder og 

specifikationer vedrørende cloud 

computing, som muliggør 

privatsfærevenlige, pålidelige, 

tilgængelige, fuldt ud interoperable, sikre 

og energieffektive cloud-tjenester som en 

integreret del af en fremtidig industripolitik 

i Unionen; understreger, at pålidelighed, 

sikkerhed og beskyttelse af oplysninger er 

påkrævet af hensyn til forbrugertilliden og 

konkurrenceevnen; 

Or. en 
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Vicky Ford 
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Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18a. understreger, at det er nødvendigt at 

sørge for internetsikkerhed online, 

navnlig for børn og for at forhindre 

udnyttelse af børn, ved at sikre, at der er 

etableret mekanismer til at opspore og 

fjerne ulovlige billeder af børnemisbrug 

fra internettet, og ved hjælp af 

understøttende midler, som forhindrer 

børn og unge i at få adgang til indhold 

med aldersbegrænsninger;  

Or. en 

 

 


