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25.11.2014 B8-0286/7 

Amendement  7 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. vraagt de lidstaten en de Commissie om, 

door niet aflatende inspanningen gericht op 

de toepassing van de bestaande regels en 

de handhaving van die regels, in het kader 

van een overkoepelende strategie, alle 

bestaande belemmeringen op te ruimen die 

de ontwikkeling van de digitale interne 

markt in de weg staan; is van mening dat 

zulke inspanningen centraal moeten staan 

in de pogingen van de EU om economische 

groei en werkgelegenheid te genereren en 

haar concurrentievermogen en veerkracht 

binnen de mondiale economie te 

versterken; 

1. vraagt de lidstaten en de Commissie om, 

door niet aflatende inspanningen gericht op 

de toepassing van de bestaande regels en 

de handhaving van die regels, in het kader 

van een overkoepelende strategie, alle 

bestaande belemmeringen op te ruimen die 

de ontwikkeling van de digitale interne 

markt in de weg staan, en tegelijkertijd 

erop toe te zien dat alle maatregelen op 

hun effect beoordeeld zijn, 

toekomstbestendig en geschikt zijn voor 

het digitale tijdperk; is van mening dat 

zulke inspanningen centraal moeten staan 

in de pogingen van de EU om economische 

groei en werkgelegenheid te genereren en 

haar concurrentievermogen en veerkracht 

binnen de mondiale economie te 

versterken; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/8 

Amendement  8 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. wijst in het bijzonder op het 

potentieel van de e-handel die de 

consument naar schatting meer dan 11,7 

miljard euro zou kunnen besparen als zij 

bij hun online bestellingen uit het 

volledige aanbod van goederen en 

diensten in de EU konden kiezen; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/9 

Amendement  9 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. onderstreept dat de digitale kloof moet 

worden aangepakt en bestreden om het 

volle potentieel van de digitale interne 

markt te laten uitkomen en de inclusie van 

alle burgers in de maatschappij van het 

digitale tijdperk te garanderen, ongeacht 

hun inkomen, sociale situatie, geografische 

locatie, gezondheidstoestand of leeftijd; 

3. onderstreept dat de digitale kloof moet 

worden aangepakt en bestreden om het 

volle potentieel van de digitale interne 

markt te laten uitkomen en in de 

maatschappij van het digitale tijdperk de 

inclusie van alle burgers mogelijk te 

maken, ongeacht hun inkomen, sociale 

situatie, geografische locatie, 

gezondheidstoestand of leeftijd; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/10 

Amendement  10 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. wijst er met name op dat de 

obstakels moeten worden aangepakt 

waarmee consumenten en bedrijven nog 

steeds te maken hebben waar het gaat om 

e-handel, zoals online diensten, toegang 

tot digitale inhoud, fraudepreventie, 

websiteregistratie, verkooppromotie en 

etikettering; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/11 

Amendement  11 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. onderstreept dat elk wetgevingsvoorstel 

met betrekking tot de digitale interne 

markt in overeenstemming moet zijn met 

het EU-Handvest van de grondrechten, 

zodat de daarin verankerde rechten 

volledige bescherming genieten in het 

digitale domein; 

2. dringt erop aan dat de grondrechten bij 

de ontwikkeling van de digitale interne 

markt worden gerespecteerd zodat de 

Europese burger ook in de digitale wereld 

van volledige bescherming verzekerd 

blijft; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/12 

Amendement  12 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. verzoekt de Commissie om toe te zien 

op de snelle totstandbrenging van de 

interne markt voor diensten en te zorgen 

voor de uitvoering en handhaving van 

regelgeving, zoals de richtlijn 

consumentenrechten, alternatieve 

geschillenbeslechting en online 

geschillenbeslechting, en daarbij de 

administratieve lasten terug te dringen; 

4. verzoekt de Commissie om toe te zien 

op de snelle totstandbrenging van de 

interne markt voor diensten, door een op 

de dienstensector gerichte benadering 

waarmee groei kan worden gegenereerd 

op terreinen met het meeste economische 

potentieel, zoals e-handel, diensten ten 

behoeve van bedrijven en verzekeringen, 

en te zorgen voor de uitvoering en 

handhaving van regelgeving, zoals de 

richtlijn consumentenrechten, alternatieve 

geschillenbeslechting en online 

geschillenbeslechting, en daarbij de 

administratieve lasten terug te dringen; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/13 

Amendement  13 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. dringt aan op snelle goedkeuring van het 

nieuwe en gemoderniseerde 

gegevensbeschermingspakket met het oog 

op een juist evenwicht tussen een hoge 

mate van bescherming voor 

persoonsgegevens, veiligheid van 

gebruikers en zeggenschap over de eigen 

persoonsgegevens, en een stabiel, 

voorspelbaar wetgevingsklimaat waarin het 

bedrijfsleven kan gedijen binnen een 

sterkere interne markt ten voordele van de 

eindgebruiker, een egaal speelveld dat 

investeringen aanmoedigt en 

randvoorwaarden die de aantrekkelijkheid 

van de EU als vestigingsplaats voor 

bedrijven verhogen; vraagt de Commissie 

en de lidstaten de nodige middelen uit te 

trekken om cybercriminaliteit tegen te gaan 

door middel van wettelijke maatregelen en 

samenwerking bij de wethandhaving, op 

zowel nationaal als EU-niveau; 

5. dringt aan op snelle goedkeuring van het 

nieuwe en gemoderniseerde 

gegevensbeschermingsverordening met 

het oog op een juist evenwicht tussen een 

hoge mate van bescherming voor 

persoonsgegevens, veiligheid van 

gebruikers en zeggenschap over de eigen 

persoonsgegevens, en een stabiel, 

voorspelbaar wetgevingsklimaat waarin het 

bedrijfsleven, innovatie en economische 

groei kunnen gedijen binnen een sterkere 

interne markt ten voordele van de 

eindgebruiker, een egaal speelveld dat 

investeringen aanmoedigt en 

randvoorwaarden die de aantrekkelijkheid 

van de EU als vestigingsplaats voor 

bedrijven verhogen; vraagt de Commissie 

en de lidstaten de nodige middelen uit te 

trekken om cybercriminaliteit tegen te gaan 

door middel van wettelijke maatregelen en 

samenwerking bij de wethandhaving , op 

zowel nationaal als EU-niveau, met name 

met gebruikmaking van het Europees 

Centrum voor de bestrijding van 

cybercriminaliteit van Europol (EC3); 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/14 

Amendement  14 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. merkt op dat bedrijven op de digitale 

interne markt verzekerd moeten zijn van 

een gelijk speelveld om een dynamische 

digitale economie in de EU te garanderen; 

onderstreept dat een stevige handhaving 

van de EU-mededingingsregels op de 

digitale interne markt bepalend zal zijn 

voor de groei van de markt, de toegangs- 

en keuzemogelijkheden van de consument 

en het concurrentievermogen op lange 

termijn; 

7. merkt op dat bedrijven op de digitale 

interne markt verzekerd moeten zijn van 

een gelijk speelveld om een dynamische 

digitale economie in de EU te garanderen; 

onderstreept dat een stevige handhaving 

van de EU-mededingingsregels op de 

digitale interne markt bepalend zal zijn 

voor de groei van de markt, de toegangs- 

en keuzemogelijkheden van de consument 

en het concurrentievermogen op lange 

termijn; acht het belangrijk dat 

consumenten dezelfde bescherming 

geboden wordt als zij op hun traditionele 

markten genieten; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Amendement  15 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. wijst met nadruk op het potentieel 

van grootschalige gegevensanalyse (big 

data analytics) voor het genereren van 

groei en faciliteren van innovatie, 

onderzoek en ontwikkeling op gebieden als 

gezondheidszorg; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/16 

Amendement  16 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. benadrukt dat bij het gebruik van 

zoekmachines het zoekproces en de 

zoekresultaten neutraal moeten zijn om 

ervoor te zorgen dat het zoeken op internet 

non-discriminatoir blijft, dat er meer 

concurrentie is en meer keuzevrijheid voor 

gebruikers en consumenten bestaat en dat 

de diversiteit van de informatiebronnen 

wordt gehandhaafd; merkt derhalve op dat 

indexering, evaluatie, presentatie en 

klassering door zoekmachines neutraal en 

transparant moeten zijn, en dat de 

zoekmachines in het geval van onderling 

gekoppelde diensten volledige 

transparantie moeten waarborgen 

wanneer de resultaten worden getoond; 

dringt er bij de Commissie op aan, 

misbruik door exploitanten van 

zoekmachines die onderling gekoppelde 

diensten op de markt aanbieden, te 

voorkomen; 

11. benadrukt dat bij de aanwending van 

zoekmachines voor gebruikers, het 

zoekproces en de zoekresultaten neutraal 

moeten zijn om ervoor te zorgen dat het 

zoeken op internet non-discriminatoir 

blijft, dat er meer concurrentie is en meer 

keuzevrijheid voor gebruikers en 

consumenten bestaat en dat de diversiteit 

van de informatiebronnen wordt 

gehandhaafd; merkt derhalve op dat 

indexering, evaluatie, presentatie en 

klassering door zoekmachines neutraal en 

transparant moeten zijn; dringt er bij de 

Commissie op aan, misbruik door 

exploitanten van zoekmachines die 

onderling gekoppelde diensten op de markt 

aanbieden, te voorkomen; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/17 

Amendement  17 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat al het internetverkeer 

gelijk moet worden behandeld, zonder 

discriminatie, beperking of inmenging, 

ongeacht afzender, ontvanger, type, 

inhoud, apparatuur, dienst of toepassing; 

9. gelooft stellig in het beginsel van een 

open internet waar al het verkeer op 

dezelfde, niet-discriminerende wijze wordt 

behandeld; onderkent evenwel dat het 

toegenomen gebruik van internet, in het 

bijzonder van Internet Protocol TV, de 

dienstproviders nog meer onder druk zet 

om hun netwerkcapaciteit met behulp van 

beheersinstrumenten efficiënt te beheren; 

stelt dat in alle verdere wetgeving op dit 

gebied de consumentenbescherming 

centraal moet staan en tevens het nodige 

verkeersbeheer en gespecialiseerde 

diensten moeten worden toegelaten zolang 

dit niet ten koste gaat van andere 

gebruikers, en dat tegelijkertijd de 

autoriteiten in staat moeten worden 

gesteld om tegen criminaliteit op te 

treden; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

25.11.2014 B8-0286/18 

Amendement  18 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verneemt met voldoening dat er door 

de Commissie nader onderzoek zal worden 

gedaan naar de praktijken rond 

zoekmachines en de digitale markt in het 

algemeen; 

12. verneemt met voldoening dat er door 

de Commissie nader onderzoek zal worden 

gedaan naar de praktijken rond 

zoekmachines en de digitale markt in het 

algemeen; wijst op de mogelijkheid die de 

Commissie heeft om uitvoering te geven 

aan oplossingen om eventuele 

mededingingskwesties te verhelpen; gelooft 

dat specifieke maatregelen met het oog op 

de mededinging enerzijds en algemene 

initiatieven ter verbetering van de digitale 

interne markt anderzijds verschillende 

oogmerken hebben en daarom van elkaar 

moeten worden onderscheiden, met name 

waar het gaat om beleidsinitiatieven die 

moeten beantwoorden aan de beginselen 

van beter wetgeven; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/19 

Amendement  19 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. is verheugd over de sluiting van 

het Verdrag van Marrakesh tot 

bevordering van de toegang voor visueel 

gehandicapten tot boekwerken, en spoort 

alle verdragsluitende partijen aan dit 

verdrag te ratificeren; beschouwt het 

verdrag van Marrakesh als flinke stap 

voorwaarts, maar meent dat er nog veel 

werk te doen is om ook voor mensen met 

enige andere handicap dan een 

verminderd zichtvermogen, de toegang tot 

inhoud volledig vrij te maken; hecht veel 

belang aan verdere verruiming van de 

toegankelijkheid over een breed scala aan 

onderwerpen, van auteursrecht en 

zoekmachines tot 

telecommunicatiebedrijven; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/20 

Amendement  20 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. wijst erop dat cloud computing een 

machtig instrument kan worden met het 

oog op de ontwikkeling van de digitale 

interne markt en economische voordelen 

kan opleveren, met name voor kmo's, in de 

vorm van lagere kosten voor de IT-

infrastructuur en anderszins; wijst er in dit 

verband op dat als cloud-diensten alleen 

worden verleend door een beperkt aantal 

grote providers, er een steeds grotere 

hoeveelheid informatie zal terechtkomen in 

de handen van die providers; wijst er 

verder op dat er aan cloud computing ook 

risico’s kleven voor de gebruikers, vooral 

waar het gaat om gevoelige gegevens; 

dringt aan op een adequate uitvoering van 

de Europese strategie om te garanderen dat 

cloud computing concurrerend en veilig is; 

17. wijst erop dat -zoals ook in het rapport 

over de kosten van een niet-verenigd 

Europa aangestipt - cloud computing een 

machtig instrument kan worden met het 

oog op de ontwikkeling van de digitale 

interne markt en economische voordelen 

kan opleveren, met name voor kmo's, in de 

vorm van lagere kosten voor de IT-

infrastructuur en anderszins; wijst er in dit 

verband op dat als cloud-diensten alleen 

worden verleend door een beperkt aantal 

grote providers, er een steeds grotere 

hoeveelheid informatie zal terechtkomen in 

de handen van die providers; dringt aan op 

een adequate uitvoering van de Europese 

strategie om te garanderen dat cloud 

computing concurrerend en veilig is; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/21 

Amendement  21 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. dringt er bij de Commissie op aan het 

voortouw te nemen bij het bevorderen van 

internationale normen en specificaties voor 

cloud computing , waardoor er privacy-

vriendelijke, betrouwbare, in hoge mate 

interoperabele, veilige en energie-efficiënte 

cloud-diensten kunnen worden geleverd als 

integraal onderdeel van een toekomstig 

industriebeleid van de Unie; benadrukt dat 

betrouwbaarheid, beveiliging en 

gegevensbescherming noodzakelijk zijn 

voor consumentenvertrouwen en 

concurrentievermogen; 

18. dringt er bij de Commissie op aan het 

voortouw te nemen bij het bevorderen van 

internationale normen en specificaties voor 

cloud computing , waardoor er privacy-

vriendelijke, betrouwbare, toegankelijke, 

in hoge mate interoperabele, veilige en 

energie-efficiënte cloud-diensten kunnen 

worden geleverd als integraal onderdeel 

van een toekomstig industriebeleid van de 

Unie; benadrukt dat betrouwbaarheid, 

beveiliging en gegevensbescherming 

noodzakelijk zijn voor 

consumentenvertrouwen en 

concurrentievermogen; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/22 

Amendement  22 

Vicky Ford 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. onderstreept dat de online 

veiligheid op het internet moet worden 

verzekerd, met name voor kinderen, en 

dat kindermisbruik moet worden 

voorkomen door installering van 

middelen die illegale afbeeldingen van 

kindermisbruik op het internet kunnen 

ontdekken en verwijderen, en die 

kinderen en adolescenten de toegang tot 

leeftijdsbeperkte inhoud kunnen beletten; 

Or. en 

 

 


