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25.11.2014 B8-0286/7 

Poprawka  7 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby – w drodze stałych działań na 
rzecz wdroŜenia obowiązujących 
przepisów i egzekwowania tych przepisów 
w ramach nadrzędnej strategii – zajęły się 
wszystkimi istniejącymi przeszkodami, 
które utrudniają rozwój jednolitego rynku 
cyfrowego; uwaŜa, Ŝe działania te muszą 
się znaleźć w centrum działań UE 
mających na celu generowanie wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy 
oraz zwiększenie konkurencyjności i 
odporności Unii w skali gospodarki 
światowej; 

1. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby – w drodze stałych działań na 
rzecz wdroŜenia obowiązujących 
przepisów i egzekwowania tych przepisów 
w ramach nadrzędnej strategii – zajęły się 
wszystkimi istniejącymi przeszkodami, 
które utrudniają rozwój jednolitego rynku 
cyfrowego, a jednocześnie upewniły się, Ŝe 
środki są objęte oceną skutków, 

perspektywiczne i dostosowane do ery 

cyfrowej; uwaŜa, Ŝe działania te muszą się 
znaleźć w centrum działań UE mających 
na celu generowanie wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy 
oraz zwiększenie konkurencyjności i 
odporności Unii w skali gospodarki 
światowej; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/8 

Poprawka  8 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. zwraca w szczególności uwagę na 

potencjał handlu elektronicznego, który 

według szacunków mógłby przynieść 

konsumentom oszczędności w wysokości 

ponad 11,7 mld EUR rocznie, gdyby 

podczas zakupów online mogli oni 

wybierać z pełnej gamy unijnych towarów 

i usług; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/9 

Poprawka  9 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla konieczność opanowania i 
zwalczenia przepaści cyfrowej, aby w pełni 
wykorzystać potencjał jednolitego rynku 
cyfrowego oraz zagwarantować włączenie 
wszystkich obywateli – niezaleŜnie od ich 
dochodów, sytuacji społecznej, miejsca 
zamieszkania, zdrowia czy wieku – do 
społeczeństwa ery cyfrowej; 

3. podkreśla konieczność opanowania i 
zwalczenia przepaści cyfrowej, aby w pełni 
wykorzystać potencjał jednolitego rynku 
cyfrowego oraz umoŜliwić włączenie 
wszystkich obywateli – niezaleŜnie od ich 
dochodów, sytuacji społecznej, miejsca 
zamieszkania, zdrowia czy wieku – do 
społeczeństwa ery cyfrowej; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/10 

Poprawka  10 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. zauwaŜa w szczególności konieczność 

zajęcia się przeszkodami w handlu 

elektronicznym, które nadal napotykają 

konsumenci i przedsiębiorcy, w tym 

usługami online, dostępem do treści 

cyfrowych, zapobieganiem oszustwom, 

rejestracją stron internetowych, 

promocjami cenowymi i etykietowaniem; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/11 

Poprawka  11 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, Ŝe wszelkie wnioski 
ustawodawcze związane z jednolitym 

rynkiem cyfrowym muszą być zgodne z 

Kartą praw podstawowych UE, tak aby 

zawarte w niej prawa były w pełni 

chronione w środowisku cyfrowym; 

2. apeluje o przestrzeganie praw 
podstawowych w procesie rozwoju 

jednolitego rynku cyfrowego, aby 

zapewnić pełną ochronę obywateli 

europejskich w świecie cyfrowym; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/12 

Poprawka  12 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. wzywa Komisję, by zadbała o szybkie 
wdroŜenie jednolitego rynku usług oraz o 
wdroŜenie i egzekwowanie przepisów, 
takich jak dyrektywa o prawach 
konsumentów, alternatywne metody 
rozwiązywania sporów i internetowe 
rozstrzyganie sporów, zapewniając 
jednocześnie ograniczenie obciąŜeń 
administracyjnych; 

4. wzywa Komisję, by zadbała o szybkie 
wdroŜenie jednolitego rynku usług dzięki 
wspieraniu podejścia sektorowego do 

usług z myślą o generowaniu wzrostu w 
obszarach o największym potencjale 

gospodarczym, w tym usługach 

biznesowych i ubezpieczeniach, a takŜe by 

zadbała o wdroŜenie i egzekwowanie 
przepisów, takich jak dyrektywa o prawach 
konsumentów, alternatywne metody 
rozwiązywania sporów i internetowe 
rozstrzyganie sporów, zapewniając 
jednocześnie ograniczenie obciąŜeń 
administracyjnych; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/13 

Poprawka  13 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. apeluje o szybkie przyjęcie nowego 
zmodernizowanego pakietu dotyczącego 
ochrony danych, aby zapewnić 
odpowiednią równowagę między wysokim 
poziomem ochrony danych osobowych, 
bezpieczeństwem uŜytkowników i kontrolą 
własnych danych osobowych a stabilnym, 
przewidywalnym otoczeniem 
legislacyjnym, w którym na wzmocnionym 
jednolitym rynku następuje rozkwit 
przedsiębiorstw z korzyścią dla 
uŜytkowników końcowych, równymi 
warunkami działania sprzyjającymi 
inwestycjom i środowiskiem 
zwiększającym atrakcyjność UE jako 
miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich zasobów na zwalczanie 
cyberprzestępczości za pomocą środków 
legislacyjnych i w drodze współpracy w 
egzekwowaniu prawa zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i unijnym; 

5. apeluje o szybkie przyjęcie nowego 
zmodernizowanego rozporządzenia o 
ochronie danych, aby zapewnić 
odpowiednią równowagę między wysokim 
poziomem ochrony danych osobowych, 
bezpieczeństwem uŜytkowników i kontrolą 
własnych danych osobowych a stabilnym, 
przewidywalnym otoczeniem 
legislacyjnym, w którym na wzmocnionym 
jednolitym rynku następuje rozkwit 
przedsiębiorstw, innowacji i wzrost 
gospodarczy z korzyścią dla 
uŜytkowników końcowych, równymi 
warunkami działania sprzyjającymi 
inwestycjom i środowiskiem 
zwiększającym atrakcyjność UE jako 
miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich zasobów na zwalczanie 
cyberprzestępczości za pomocą środków 
legislacyjnych i w drodze współpracy w 
egzekwowaniu prawa zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i unijnym, zwłaszcza przy 
wykorzystaniu Europejskiego Centrum ds. 

Walki z Cyberprzestępczością przy 

Europolu; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/14 

Poprawka  14 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. zauwaŜa, Ŝe przedsiębiorstwom na 
jednolitym rynku cyfrowym trzeba 
zapewnić równe warunki działania, aby 
zagwarantować dynamiczną gospodarkę 
cyfrową w UE; podkreśla, Ŝe ścisłe 
egzekwowanie unijnych reguł konkurencji 
na jednolitym rynku cyfrowym będzie 
miało decydujące znaczenie dla wzrostu 
rynku, dostępu konsumentów i oferty dla 
nich oraz konkurencyjności w 
perspektywie długofalowej; 
 

7. zauwaŜa, Ŝe przedsiębiorstwom na 
jednolitym rynku cyfrowym trzeba 
zapewnić równe warunki działania, aby 
zagwarantować dynamiczną gospodarkę 
cyfrową w UE; podkreśla, Ŝe ścisłe 
egzekwowanie unijnych reguł konkurencji 
na jednolitym rynku cyfrowym będzie 
miało decydujące znaczenie dla wzrostu 
rynku, dostępu konsumentów i oferty dla 
nich oraz konkurencyjności w 
perspektywie długofalowej; podkreśla 
znaczenie przyznania konsumentom takiej 

samej ochrony online, z jakiej korzystają 

oni na tradycyjnych rynkach; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Poprawka  15 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. podkreśla potencjał analityki duŜych 

zbiorów danych, jeśli chodzi o 

generowanie wzrostu i ułatwianie 

innowacji, badań i rozwoju w obszarach 

takich jak zdrowie; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/16 

Poprawka  16 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla, Ŝe przy korzystaniu z 
wyszukiwarek proces wyszukiwania i jego 
wyniki powinny być bezstronne, Ŝeby 
zachować niedyskryminacyjny charakter 
wyszukiwania internetowego, zapewnić 
większą konkurencję i wybór dla 
uŜytkowników i konsumentów oraz 
zachować róŜnorodność źródeł informacji; 
dlatego zauwaŜa, Ŝe indeksacja, ewaluacja, 
prezentacja i ranking stosowane przez 
wyszukiwarki muszą mieć bezstronny i 
przejrzysty charakter, a do celów usług 
powiązanych wyszukiwarki muszą 

gwarantować pełną przejrzystość wyników 

wyszukiwania; wzywa Komisję, by 
zapobiegała wszelkim naduŜyciom we 
wprowadzaniu do obrotu przez operatorów 
wyszukiwarek usług powiązanych; 

11. podkreśla, Ŝe przy korzystaniu z 
wyszukiwarek przez uŜytkowników proces 
wyszukiwania i jego wyniki powinny być 
bezstronne, Ŝeby zachować 
niedyskryminacyjny charakter 
wyszukiwania internetowego, zapewnić 
większą konkurencję i wybór dla 
uŜytkowników i konsumentów oraz 
zachować róŜnorodność źródeł informacji; 
dlatego zauwaŜa, Ŝe indeksacja, ewaluacja, 
prezentacja i ranking stosowane przez 
wyszukiwarki muszą mieć bezstronny i 
przejrzysty charakter; wzywa Komisję, by 
zapobiegała wszelkim naduŜyciom we 
wprowadzaniu do obrotu przez operatorów 
wyszukiwarek usług powiązanych; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/17 

Poprawka  17 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla konieczność równego 
traktowania całego ruchu internetowego, 

bez dyskryminacji, ograniczeń lub 

ingerencji, niezaleŜnie od nadawcy, 

odbiorcy, rodzaju, treści, urządzenia, 

usługi lub aplikacji; 

9. jest zdecydowanym zwolennikiem 
zasady otwartego internetu, w którym 

ruch jest traktowany na równych 

warunkach i bez dyskryminacji; zauwaŜa 

jednak, Ŝe zwiększone korzystanie z 

internetu, zwłaszcza telewizji IP, wywiera 

dodatkową presję na dostawców usług, 

zmuszając ich do efektywniejszego 

zarządzania przepustowością swojej sieci z 

wykorzystaniem narzędzi zarządzania 

ruchem; uwaŜa, Ŝe jakiekolwiek dalsze 

przepisy w tym obszarze muszą za 

podstawę przyjmować ochronę 

konsumentów, ale dopuszczać niezbędne 

zarządzanie ruchem i wyspecjalizowane 

usługi, jeśli zasadniczo nie szkodzą one 

innym uŜytkownikom, a jednocześnie 

muszą dawać władzom moŜliwość 

podejmowania działań przeciwko 

przestępczości; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/18 

Poprawka  18 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
dalszych badań Komisji w sprawie praktyk 
stosowanych w wyszukiwarkach i rynku 
cyfrowego w ogólności; 

12. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
dalszych badań Komisji w sprawie praktyk 
stosowanych w wyszukiwarkach i rynku 
cyfrowego w ogólności; zauwaŜa 
moŜliwość zastosowania przez Komisję 

środków naprawczych w celu zaradzenia 

ewentualnym problemom w zakresie 

konkurencji; uwaŜa, Ŝe szczególne środki 

w dziedzinie konkurencji oraz ogólne 

inicjatywy zmierzające do usprawnienia 

jednolitego rynku cyfrowego mają 

odmienne cele i powinny być postrzegane 

jako odrębne, zwłaszcza w odniesieniu do 

inicjatyw politycznych, które powinny być 

zgodne z zasadami lepszego stanowienia 

prawa; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/19 

Poprawka  19 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 
Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie 

traktatu z Marrakeszu w sprawie 

ułatwienia dostępu osób słabowidzących 

do ksiąŜek oraz zachęca wszystkich 

sygnatariuszy do ratyfikacji tego traktatu; 

uwaŜa, Ŝe traktat z Marrakeszu to 

pozytywny krok naprzód, ale wiele naleŜy 

jeszcze zrobić, aby otworzyć dostęp do 

treści dla osób niepełnosprawnych, oprócz 

osób dotkniętych upośledzeniem wzroku; 

podkreśla znaczenie dalszego zwiększania 

dostępności w szerokim spektrum 

obszarów – od praw autorskich i 

wyszukiwarek po operatorów sieci 

telekomunikacyjnych; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/20 

Poprawka  20 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. przypomina, Ŝe przetwarzanie w 
chmurze moŜe stać się potęŜnym 
instrumentem rozwoju jednolitego rynku 
cyfrowego i moŜe przynieść korzyści 
gospodarcze, zwłaszcza dla MŚP, dzięki 
ograniczeniu infrastruktury IT i innych 
kosztów; podkreśla w związku z tym, Ŝe 
jeŜeli usługi przetwarzania w chmurze 
będą świadczone jedynie przez niewielką 
liczbę duŜych usługodawców, w ich rękach 
gromadzić się będzie coraz większa ilość 
informacji; ponadto przypomina, Ŝe 
przetwarzanie w chmurze wiąŜe się takŜe z 

ryzykiem dla uŜytkowników, zwłaszcza 

jeśli chodzi o dane wraŜliwe; apeluje o 
prawidłowe wdroŜenie strategii 
europejskiej, aby zagwarantować 
konkurencyjność i bezpieczeństwo 
przetwarzania w chmurze; 

17. przypomina, Ŝe – jak podkreślono w 
raporcie na temat kosztów 

niepodejmowania działań na szczeblu 

europejskim – przetwarzanie w chmurze 
moŜe stać się potęŜnym instrumentem 
rozwoju jednolitego rynku cyfrowego i 
moŜe przynieść korzyści gospodarcze, 
zwłaszcza MŚP, dzięki ograniczeniu 
infrastruktury IT i innych kosztów; 
podkreśla w związku z tym, Ŝe jeŜeli usługi 
przetwarzania w chmurze będą świadczone 
jedynie przez niewielką liczbę duŜych 
usługodawców, w ich rękach gromadzić się 
będzie coraz większa ilość informacji; 
apeluje o prawidłowe wdroŜenie strategii 
europejskiej, aby zagwarantować 
konkurencyjność i bezpieczeństwo 
przetwarzania w chmurze; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/21 

Poprawka  21 

Vicky Ford 

w imieniu grupy ECR 
 
Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję, by objęła przodującą 
rolę w propagowaniu międzynarodowych 
standardów i specyfikacji dotyczących 
chmury obliczeniowej, co umoŜliwi 
gwarantujące prywatność, rzetelne, w 
wysokim stopniu interoperacyjne, pewne i 
energooszczędne usługi przetwarzania w 
chmurze będące nieodłączną częścią 
przyszłej polityki przemysłowej Unii; 
podkreśla, Ŝe niezawodność, 
bezpieczeństwo i ochrona danych są 
niezbędne dla zapewnienia zaufania 
konsumentów i konkurencyjności; 

18. wzywa Komisję, by objęła przodującą 
rolę w propagowaniu międzynarodowych 
standardów i specyfikacji dotyczących 
chmury obliczeniowej, co umoŜliwi 
gwarantujące prywatność, rzetelne, 
dostępne, w wysokim stopniu 
interoperacyjne, pewne i energooszczędne 
usługi przetwarzania w chmurze będące 
nieodłączną częścią przyszłej polityki 
przemysłowej Unii; podkreśla, Ŝe 
niezawodność, bezpieczeństwo i ochrona 
danych są niezbędne dla zapewnienia 
zaufania konsumentów i konkurencyjności; 

Or. en 
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Ustęp 18 a (nowy) 
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 18a. podkreśla konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa internetu online, w 

szczególności jeśli chodzi o dzieci, oraz 

zapobiegania wykorzystywaniu dzieci 

przez wprowadzenie środków wykrywania 

i usuwania z internetu nielegalnych 

obrazów niegodziwego traktowania dzieci 

oraz umoŜliwienie stosowania środków 

zapobiegających dostępowi dzieci i 

nastolatków do treści obwarowanych 

ograniczeniami wiekowymi;  

Or. en 

 
 


