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25.11.2014 B8-0286/7 

Pakeitimas  7 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. ragina valstybes nares ir Komisiją d÷ti 

tvarias pastangas įgyvendinti esamas 

taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi 

– kaip visa apimančios strategijos dalį 

naikinti visas kliūtis, trukdančias 

skaitmenin÷s bendrosios rinkos pl÷trai; 

mano, kad šios pastangos turi būti ES 

pastangų skatinti ekonomikos augimą ir 

užimtumą bei stiprinti jos 

konkurencingumą ir atsparumą pasaulin÷je 

ekonomikoje, pagrindinis prioritetas; 

1. ragina valstybes nares ir Komisiją, 

dedant ilgalaikes pastangas įgyvendinant 

jau galiojančias taisykles ir prižiūrint šių 

taisyklių įgyvendinimą, vykdomą kaip visa 

apimančios strategijos dalis, naikinti visas 

kliūtis, trukdančias skaitmenin÷s 

bendrosios rinkos pl÷trai, tuo pačiu metu 

užtikrinant, kad bus vertinamas 

priemonių poveikis, jų poreikis ateityje ir 

pritaikymas skaitmeniniame amžiuje; 

mano, kad šios pastangos turi būti ES 

pastangų skatinti ekonomikos augimą ir 

užimtumą bei stiprinti jos 

konkurencingumą ir atsparumą pasaulin÷je 

ekonomikoje, pagrindinis prioritetas; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/8 

Pakeitimas  8 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 2a. ypač pabr÷žia e. prekybos potencialą, 

kuriuo pasinaudojant vartotojams būtų 

galima sutaupyti daugiau nei 11,7 mlrd. 

EUR per metus, jiems perkant internetu 

sudarius sąlygas rinktis iš plačiausio ES 

prekių ir paslaugų spektro; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/9 

Pakeitimas  9 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

3. pabr÷žia, kad būtina spręsti su 

skaitmenine atskirtimi susijusias problemas 

ir šią atskirtį naikinti, norint visapusiškai 

išnaudoti bendrosios skaitmenin÷s rinkos 

potencialą ir užtikrinti visų piliečių 

įtrauktį į visuomenę skaitmenin÷je eroje, 

nepriklausomai nuo jų pajamų, socialin÷s 

pad÷ties, geografin÷s vietov÷s, sveikatos ar 

amžiaus; 

3. pabr÷žia, kad būtina spręsti su 

skaitmenine atskirtimi susijusias problemas 

ir šią atskirtį naikinti, norint visapusiškai 

išnaudoti bendrosios skaitmenin÷s rinkos 

potencialą ir visus piliečius įtraukti į 

visuomenę skaitmenin÷je eroje, 

nepriklausomai nuo jų pajamų, socialin÷s 

pad÷ties, geografin÷s vietov÷s, sveikatos ar 

amžiaus; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/10 

Pakeitimas  10 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. ypač atkreipia  d÷mesį į poreikį 

naikinti vartotojams ir verslui išlikusius 

sunkumus, susijusius su e. prekyba 

įskaitant paslaugas internetu, prieigą prie 

skaitmeninio turinio, sukčiavimo 

prevencija, interneto svetainių 

registracija, pardavimo skatinimu ir 

ženklinimu; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/11 

Pakeitimas  11 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. pabr÷žia, kad visi su bendrąja 

skaitmenine rinka susiję pasiūlymai d÷l 

teis÷s akto privalo der÷ti su ES 

pagrindinių teisių chartija, kad joje 

įtvirtintos teis÷s būtų visapusiškai 

saugomos skaitmenin÷je srityje;  

2. vystant bendrąją skaitmeninę rinką 

ragina laikytis pagrindinių teisių, siekiant 

užtikrinti visapusišką Europos piliečių 

apsaugą skaitmeniniame pasaulyje; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/12 

Pakeitimas  12 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

4. ragina Komisiją užtikrinti skubų 

paslaugų vidaus rinkos taisyklių 

įgyvendinimą ir užtikrinti tokių taisyklių 

kaip Vartotojų teisių direktyva, 

Alternatyvaus ginčų sprendimo ir 

Elektroninio ginčų sprendimo mechanizmų 

įgyvendinimą ir vykdymo priežiūrą, sykiu 

užtikrinant administracin÷s naštos 

sumažinimą; 

4. ragina Komisiją užtikrinti skubų 

paslaugų vidaus rinkos taisyklių 

įgyvendinimą, skatinant konkretiems 

sektoriams taikomus skirtingus metodus, 

kuo būtų stiprinamas daugiausiai 

ekonominio potencialo turinčių sričių 

vystymas, įskaitant paslaugas verslui ir 

draudimą ir užtikrinti tokių taisyklių kaip 

Vartotojų teisių direktyva, Alternatyvaus 

ginčų sprendimo ir Elektroninio ginčų 

sprendimo mechanizmų įgyvendinimą ir 

vykdymo priežiūrą, sykiu užtikrinant 

administracin÷s naštos sumažinimą; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/13 

Pakeitimas  13 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. ragina skubiai patvirtinti naują 

modernizuotą duomenų apsaugos teis÷s 

aktų paketą, siekiant užtikrinti tinkamą 

pusiausvyrą tarp aukšto lygio asmens 

duomenų apsaugos, vartotojų saugumo ir 

asmens duomenų kontrol÷s, stabilios ir 

nusp÷jamos teis÷kūros aplinkos, d÷l kurios 

stipresn÷je bendrojoje rinkoje gali klest÷ti 

verslas, naudingas galutiniams 

vartotojams, visiems vienodas sąlygas, 

skatinančias investicijas, ir aplinką, 

didinančią ES, kaip verslo steigimo vietos, 

patrauklumą; ragina Komisiją ir valstybes 

nares skirti išteklių, reikalingų kovai su 

elektroniniais nusikaltimais, pasitelkiant 

teis÷kūros priemones ir teis÷saugos 

bendradarbiavimą tiek nacionaliniu, tiek ir 

ES lygmeniu; 

5. ragina skubiai patvirtinti naują 

modernizuotą duomenų apsaugos 

reglamentą, siekiant užtikrinti tinkamą 

pusiausvyrą tarp aukšto lygio asmens 

duomenų apsaugos, vartotojų saugumo ir 

asmens duomenų kontrol÷s, stabilios ir 

nusp÷jamos teis÷kūros aplinkos, d÷l kurios 

stipresn÷je bendrojoje rinkoje gali klest÷ti 

verslas, inovacijos ir ekonomikos pl÷tra, 

naudinga galutiniams vartotojams, visiems 

vienodas sąlygas, skatinančias investicijas, 

ir aplinką, didinančią ES, kaip verslo 

steigimo vietos, patrauklumą; ragina 

Komisiją ir valstybes nares skirti išteklių, 

reikalingų kovai su elektroniniais 

nusikaltimais, pasitelkiant teis÷kūros 

priemones ir teis÷saugos bendradarbiavimą 

tiek nacionaliniu, tiek ir ES lygmeniu, ypač 

pasinaudojant Europolo Europos kovos 

su elektroniniu nusikalstamumu centru 

(EC3); 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/14 

Pakeitimas  14 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

7. pastebi, kad privaloma užtikrinti 

skaitmenin÷je bendrojoje rinkoje 

veikiančioms bendrov÷ms vienodas 

sąlygas, nes tai yra būtina norint užtikrinti 

ES gyvybingą skaitmeninę ekonomiką; 

pabr÷žia, kad nuodugnus ES konkurencijos 

taisyklių laikymosi bendrojoje 

skaitmenin÷je rinkoje užtikrinimas bus 

svarbiausias veiksnys rinkos augimui, 

prieigos vartotojams ir pasirinkimo 

gerinimui bei konkurencingumui ilgalaikiu 

laikotarpiu; 

7. pastebi, kad privaloma užtikrinti 

skaitmenin÷je bendrojoje rinkoje 

veikiančioms bendrov÷ms vienodas 

sąlygas, nes tai yra būtina norint užtikrinti 

ES gyvybingą skaitmeninę ekonomiką; 

pabr÷žia, kad nuodugnus ES konkurencijos 

taisyklių laikymosi bendrojoje 

skaitmenin÷je rinkoje užtikrinimas bus 

svarbiausias veiksnys rinkos augimui, 

prieigos vartotojams ir pasirinkimo 

gerinimui bei konkurencingumui ilgalaikiu 

laikotarpiu; pabr÷žia, kad yra svarbu 

internete suteikti vartotojams tokios paties 

lygio apsaugą, kokią jie gauna tradicin÷se 

rinkose; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Pakeitimas  15 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 8a. pabr÷žia didžiųjų duomenų analiz÷s 

potencialą skatinant augimą ir inovacijas, 

mokslinius tyrimus ir pl÷trą su sveikatos 

apsauga susijusiose srityse; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/16 

Pakeitimas  16 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

d÷l paramos vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

11. pabr÷žia, kad naudojantis paieškos 

sistemomis paieškos procesas ir rezultatai 

vartotojams tur÷tų būti pateikiami 

nešališkai, siekiant užtikrinti, kad 

internetin÷s paieškos būtų 

nediskriminacin÷s, užtikrinti stipresnę 

konkurenciją ir platesnį pasirinkimą 

vartotojams bei palaikyti informacijos 

šaltinių įvairovę; tod÷l pažymi, kad 

paieškos sistemų atliekamas indeksavimas, 

vertinimas, pateikimas ir eiliškumo 

nustatymas tur÷tų būti nešališki ir skaidrūs, 

o susijusių paslaugų atveju paieškos 

sistemos privalo garantuoti visišką 

skaidrumą, kai rodomi paieškos 

rezultatai; ragina Komisiją neleisti vykdyti 

bet kokios rūšies piktnaudžiavimo 

tarpusavyje susijusių paslaugų reklama, 

vykdomo paieškos sistemų operatorių; 

11. pabr÷žia, kad vykdant vartotojams 

skirtą paiešką, paieškos procesas ir 

rezultatai vartotojams tur÷tų būti 

pateikiami nešališkai, siekiant užtikrinti, 

kad internetin÷s paieškos būtų 

nediskriminacin÷s, užtikrinti stipresnę 

konkurenciją ir platesnį pasirinkimą 

vartotojams bei palaikyti informacijos 

šaltinių įvairovę; tod÷l pažymi, kad 

paieškos sistemų atliekamas indeksavimas, 

vertinimas, pateikimas ir eiliškumo 

nustatymas tur÷tų būti nešališki ir skaidrūs; 

ragina Komisiją neleisti vykdyti bet kokios 

rūšies piktnaudžiavimo tarpusavyje 

susijusių paslaugų reklama, vykdomo 

paieškos sistemų operatorių; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/17 

Pakeitimas  17 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

9. pabr÷žia, kad visam interneto duomenų 

srautui tur÷tų būti taikomos vienodos 

sąlygos, nediskriminuojant, neribojant ar 

netrikdant, nepriklausomai nuo to, kas 

yra jų siunt÷jas, gav÷jas, koks jų tipas, 

turinys, kokiu įrenginiu jie siunčiami, 

kokia paslauga ar taikomoji programa 

naudojama; 

9. tvirtai tiki atviro interneto principu, 

kuriuo vadovaujantis srautai yra 

administruojami nediskriminuojant; 

tačiau pripažįsta, kad aktyvesnis interneto 

naudojimas, ypač interneto protokolo 

televizija, daro papildomą spaudimą 

paslaugų teik÷jams efektyviais valdyti 

savo tinklo paj÷gumus, pasinaudojant 

srauto valdymo priemon÷mis; mano, kad 

papildomi teis÷s aktai šioje srityje privalo 

būti paremti vartotojų apsauga, tuo pat 

metu leidžiant teikti reikalingas srauto 

valdymo ir specializuotas paslaugas, jeigu 

jomis n÷ra materialiai kenkiama kitiems 

vartotojams ir tuo pat metu suteikti 

valdžios institucijoms galimybes imtis 

veiksmų kovojant su nusikalstamumu; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/18 

Pakeitimas  18 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

12. džiaugiasi d÷l Komisijos informacijos 

apie papildomus paieškos sistemų veiklos 

tyrimus ir skaitmenin÷s rinkos tyrimus; 

12. džiaugiasi d÷l Komisijos informacijos 

apie papildomus paieškos sistemų veiklos 

tyrimus ir skaitmenin÷s rinkos tyrimus; 

atkreipia d÷mesį į galimybę Komisijai 

taikyti priemones, skirtas spręsti su 

galimais konkurencijos pažeidimais 

susijusias problemas; mano, kad 

konkrečios su konkurencija susijusiomis 

priemon÷mis ir bendro pobūdžio 

iniciatyvomis, skirtomis bendrajai 

skaitmeninei rinkai tobulinti siekiama 

skirtingų tikslų, tod÷l jas reik÷tų laikyti 

atskiromis priemon÷mis, ypač kai tai susiję 

su politin÷mis iniciatyvomis, 

privalančiomis der÷ti su geresn÷s 

teis÷kūros principais; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/19 

Pakeitimas  19 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 15a. pritaria Marakešo sutarties 

pasirašymui, kuri yra skirta silpnaregiams 

asmenims gerinti prieigą prie knygų ir 

ragina visas pasirašiusias šalis šią sutartį 

ratifikuoti; mano, kad Marakešo sutartis 

yra tinkamas žingsnis į priekį, tačiau dar 

lieka padaryti daug darbo, siekiant 

žmon÷ms su negalia palengvinti prieigą 

prie turinio, kartu su regos negalią 

turinčiais asmenimis; pabr÷žia, kad yra 

svarbu toliau gerinti prieigą daugelyje 

sričių, siekiančių nuo autorių teisių ir 

paieškos sistemų iki telekomunikacijų 

operatorių; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/20 

Pakeitimas  20 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

17. primena, kad debesijos kompiuterija 

gali tapti galinga priemone pl÷tojant 

bendrąją skaitmeninę rinką ir gali suteikti 

ekonomin÷s naudos, ypač MVĮ, 

sumažinant reikalingą IT infrastruktūrą ir 

kitas išlaidas; pabr÷žia, kad, jeigu debesijos 

kompiuterijos paslaugas teiks tik nedidelis 

stambių teik÷jų skaičius, vis didesnis 

informacijos kiekis bus sutelktas šių teik÷jų 

rankose; be to, primena, kad debesų 

kompiuterija taip pat kelia tam tikrą 

pavojų naudotojams, ypač kai tai susiję su 

neskelbtinais duomenimis; ragina 

tinkamai įgyvendinti Europos masto 

strategiją, užtikrinant konkurencingą ir 

saugią debesijos kompiuteriją; 

17. primena, kad kaip pamin÷ta sąnaudų 

d÷l Europos Sąjungos masto veiksmų 

nebuvimo ataskaitoje, debesijos 

kompiuterija gali tapti galinga priemone 

pl÷tojant bendrąją skaitmeninę rinką ir gali 

suteikti ekonomin÷s naudos, ypač MVĮ, 

sumažinant reikalingą IT infrastruktūrą ir 

kitas išlaidas; pabr÷žia, kad, jeigu debesijos 

kompiuterijos paslaugas teiks tik nedidelis 

stambių teik÷jų skaičius, vis didesnis 

informacijos kiekis bus sutelktas šių teik÷jų 

rankose; ragina tinkamai įgyvendinti 

Europos masto strategiją, užtikrinant 

konkurencingą ir saugią debesijos 

kompiuteriją; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/21 

Pakeitimas  21 

Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

18. ragina Komisiją imtis vadovaujančio 

vaidmens kuriant debesijos kompiuterijai 

taikomus tarptautinius standartus ir 

specifikacijas, nes tai užtikrintų galimybes 

teikti privatumą saugančias, patikimas, 

ypač sąveikias, saugias ir energiją 

taupančias debesijos paslaugas –tai gal÷tų 

būti sudedamoji Sąjungos būsimos 

pramon÷s politikos dalis; pabr÷žia, kad 

duomenų patikimumas, saugumas ir 

apsauga reikalinga vartotojų pasitik÷jimui 

ir konkurencingumui palaikyti; 

18. ragina Komisiją imtis vadovaujančio 

vaidmens kuriant debesijos kompiuterijai 

taikomus tarptautinius standartus ir 

specifikacijas, nes tai užtikrintų galimybes 

teikti privatumą saugančias, patikimas, 

lengvai prieinamas, ypač sąveikias, 

saugias ir energiją taupančias debesijos 

paslaugas –tai gal÷tų būti sudedamoji 

Sąjungos būsimos pramon÷s politikos 

dalis; pabr÷žia, kad duomenų patikimumas, 

saugumas ir apsauga reikalinga vartotojų 

pasitik÷jimui ir konkurencingumui 

palaikyti; 

Or. en 
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Vicky Ford 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 18a. pabr÷žia poreikį užtikrinti saugumą 

internete, ypač vaikams ir apsisaugoti nuo 

vaikų išnaudojimo, užtikrinant, kad būtų 

naudojamos priemon÷s, skirtos 

identifikuoti ir sunaikinti internete 

esančią neteis÷tą vaikų išnaudojimo 

vaizdinę medžiagą, taip pat neleidžiant 

vaikams ir paaugliams susipažinti su 

turiniu, kuriam taikomas amžiaus 

ribojimas;  

Or. en 

 

 

 


