
 

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

RO Unită în diversitate RO 

25.11.2014 B8-0286/7 

Amendamentul 7 

Vicky Ford 

în numele Grupului ECR 
 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 
Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. invită statele membre și Comisia ca, prin 
eforturi susținute și aplicarea și respectarea 

normelor în vigoare, ca parte a unei 
strategii mai largi, să elimine toate 
actualele obstacole în calea dezvoltării 

pieței unice digitale; subliniază că aceste 
eforturi trebuie să se regăsească printre 

cele mai de seamă eforturi ale UE de a 
genera creștere economică și locuri de 
muncă și pentru a consolida 

competitivitatea și rezistența economiei 
globale; 

1. invită statele membre și Comisia ca, prin 
eforturi susținute și aplicarea și respectarea 

normelor în vigoare, ca parte a unei 
strategii mai largi, să elimine toate 
actualele obstacole în calea dezvoltării 

pieței unice digitale, asigurând totodată 
evaluarea măsurilor și adaptabilitatea 
acestora în viitor la cerințele epocii 
digitale; subliniază că aceste eforturi 
trebuie să se regăsească printre cele mai de 

seamă eforturi ale UE de a genera creștere 
economică și locuri de muncă și pentru a 
consolida competitivitatea și rezistența 
economiei globale; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/8 

Amendamentul 8 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. subliniază, mai ales, potențialul 
comerțului electronic despre care se crede 
că ar putea aduce consumatorilor 
economii anuale de 11,7 miliarde EUR 
dacă aceștia ar avea recurs la întreaga 
gamă de bunuri și servicii din UE când 
fac achiziții online; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/9 

Amendamentul 9 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază necesitatea de abordare și 

diminuare a decalajului digital pentru 
fructificarea deplină a potențialului pieței 
unice digitale și pentru a garanta 
includerea tuturor cetățenilor, indiferent de 
veniturile acestora, de situația socială, de 

localizarea geografică, sănătate sau vârstă, 
în societatea erei digitale; 

3. subliniază necesitatea de abordare și 

diminuare a decalajului digital pentru 
fructificarea deplină a potențialului pieței 
unice digitale și pentru a permite 
includerea tuturor cetățenilor, indiferent de 
veniturile acestora, de situația socială, de 

localizarea geografică, sănătate sau vârstă, 
în societatea erei digitale; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/10 

Amendamentul 10 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. constată, îndeosebi, necesitatea de a 
elimina obstacolele cu care se confruntă 
încă consumatorii și întreprinderile în 
materie de comerț electronic, printre care 
serviciile online, accesul la conținut 
digital, prevenirea fraudelor, înregistrări 
ale site-urilor, promoții de vânzări și 
etichetare; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/11 

Amendamentul 11 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază că orice propunere 
legislative referitoare la piața unică 
digital trebuie ă respecte Carta drepturilor 
fundamentale a UE, pentru a se asigura 
astfel respectarea deplină a drepturilor 
astfel consacrate; 

2. solicită respectarea drepturilor 
fundamentale în dezvoltarea pieței unice 
digitale pentru a se asigura deplina 
respectare a cetățenilor europeni în 
contextul digital; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/12 

Amendamentul 12 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. invită Comisia să asigure o rapidă 

punere în aplicare a pieței unice pentru 
servicii și să asigure punerea în aplicare și 
respectarea legislației precum directiva 

privind drepturile consumatorilor, 
soluționarea alternativă a litigiilor și 

soluționarea online a litigiilor, asigurând 
totodată reducerea costurilor administrative 

4. invită Comisia să asigure o rapidă 

punere în aplicare a pieței unice pentru 
servicii prin încurajarea unei abordări 
sectoriale a serviciilor, în vederea 
generării de creștere în domeniile cu cel 
mai important potențial economic, printre 
care și serviciile pentru întreprinderi și 
asigurările, și să asigure punerea în 
aplicare și respectarea legislației precum 

directiva privind drepturile consumatorilor, 
soluționarea alternativă a litigiilor și 
soluționarea online a litigiilor, asigurând 
totodată reducerea costurilor 
administrative; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/13 

Amendamentul 13 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. solicită adoptarea rapidă a noului pachet 
modernizat privind protecția datelor pentru 
a oferi un echilibru corespunzător între un 
nivel înalt de protecție a datelor cu caracter 

personal, siguranța utilizatorilor și 
controlul asupra propriilor date cu caracter 

personal și un cadru legislativ stabil și 
previzibil, în care întreprinderile să poată 
înflori într-o piață unică consolidată în 

beneficiul utilizatorilor finali, în condiții de 
concurență echitabile, care favorizează 
investițiile și un mediu care contribuie la 
atractivitatea Uniunii ca destinație pentru 
întreprinderi; invită Comisia și statele 

membre să aloce resursele necesare pentru 
a combate criminalitatea informatică prin 
intermediul măsurilor legislative și al 

cooperării în materie de aplicare a legii, 
atât la nivel național, cât și european; 

5. solicită adoptarea rapidă a noului 
Regulament modernizat privind protecția 
datelor pentru a instaura un echilibru 
corespunzător între, pe de o parte, un nivel 
înalt de protecție a datelor cu caracter 
personal, siguranța utilizatorilor și 

controlul asupra propriilor date cu caracter 
personal și, pe de altă parte, un cadru 
legislativ stabil și previzibil, în care 

întreprinderile, inovația și creșterea 
economică să poată înflori într-o piață 
unică consolidată în beneficiul 
utilizatorilor finali, în condiții de 
concurență echitabile, care favorizează 

investițiile și un mediu care contribuie la 
atractivitatea Uniunii ca destinație pentru 
întreprinderi; invită Comisia și statele 

membre să aloce resursele necesare pentru 
a combate criminalitatea informatică prin 

intermediul măsurilor legislative și al 
cooperării în materie de aplicare a legii, 
atât la nivel național, cât și european, în 
special prin utilizarea Centrului european 
de combatere a criminalității informatice 
(EC3) al Europol; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/14 

Amendamentul 14 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. ia act de faptul că este necesară 

asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile pentru întreprinderi pe piața 
unică digitală, pentru a garanta vitalitatea 

economiei digitale în cadrul Uniunii; 
subliniază că o punere în aplicare strictă a 

normelor europene în materie de 
concurență pe piața unică digitală vor fi 
determinante pentru creșterea pieței, 

accesul consumatorilor și opțiunile pe care 
le au aceștia la dispoziție, precum și pentru 
competitivitatea pe termen lung; 

7. ia act de faptul că este necesară 

asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile pentru întreprinderi pe piața 
unică digitală, pentru a garanta vitalitatea 

economiei digitale în cadrul Uniunii; 
subliniază că o punere în aplicare strictă a 

normelor europene în materie de 
concurență pe piața unică digitală vor fi 
determinante pentru creșterea pieței, 

accesul consumatorilor și opțiunile pe care 
le au aceștia la dispoziție, precum și pentru 
competitivitatea pe termen lung; subliniază 
că este important să li se ofere 
consumatorilor aceeași protecție online ca 
cea de care beneficiază pe piețele lor 
tradiționale; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Amendamentul 15 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. evidențiază potențialul analizei unor 
volume mari de date pentru generarea de 
creștere și facilitarea inovării, cercetării și 
dezvoltării în diverse domenii, inclusiv al 
sănătății; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/16 

Amendamentul 16 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază că, atunci când sunt utilizate 

motoare de căutare, procesul de căutare și 
rezultatele ar trebui să fie nepărtinitoare, 
pentru a evita discriminarea în procesul de 

căutare pe internet, pentru a intensifica 
concurența, a extinde posibilitatea 

utilizatorilor și consumatorilor de a alege și 
pentru a se menține diversitatea surselor de 
informare; ia act, prin urmare, de faptul că 

indexarea, evaluarea, prezentarea și 
clasificarea realizată de motoarele de 
căutare trebuie să fie nepărtinitoare și 
transparente, iar în cazul serviciilor 
interconectate, motoarele de căutare 
trebuie să garanteze o transparență 
deplină la afișarea rezultatelor căutării; 
invită Comisia să prevină orice abuz în 

comercializarea serviciilor interconectate 
de către operatorii motoarelor de căutare; 

11. subliniază că, atunci când sunt utilizate 

motoare de căutare pentru consumatori, 
procesul de căutare și rezultatele ar trebui 
să fie nepărtinitoare, pentru a evita 

discriminarea în procesul de căutare pe 
internet, pentru a intensifica concurența, a 
le oferi utilizatorilor și consumatorilor mai 
multe posibilități de a alege și pentru a 
menține diversitatea surselor de informare; 
ia act, prin urmare, de faptul că indexarea, 
evaluarea, prezentarea și clasificarea 
realizată de către motoarele de căutare 
trebuie să fie nepărtinitoare și transparente; 
invită Comisia să prevină orice abuz în 

comercializarea serviciilor interconectate 
de către operatorii motoarelor de căutare; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/17 

Amendamentul 17 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că toate tipurile de trafic pe 
internet ar trebui să fie tratate pe picior de 
egalitate, fără discriminări, restricții sau 
interferențe, indiferent de expeditor, 
destinatar, tip, conținut, dispozitiv, 
serviciu sau aplicație; 

9. crede cu fermitate în principiul unui 
internet deschis, în care traficul este tratat 
în mod echitabil și nediscriminatoriu; 
recunoaște totuși că utilizarea tot mai 
intensă a internetului, în special a 
televiziunii prin rețele IP, exercită o 
presiune suplimentară asupra furnizorilor 
de servicii, aceștia trebuind să gestioneze 
într-un mod mai eficient capacitatea 
rețelei lor utilizând instrumente de 
gestionare a traficului; consideră că orice 
alte dispoziții legislative în acest domeniu 
trebuie să aibă ca obiectiv principal 
protecția consumatorilor, permițând în 
același timp gestionarea necesară a 
traficului și serviciile specializate, cu 
condiția ca acestea să nu îi afecteze în 
mod considerabil pe ceilalți utilizatori, și, 
în același timp, oferind autorităților 
posibilitatea de a lua măsuri împotriva 
criminalității; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/18 

Amendamentul 18 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. salută anunțul privind desfășurarea de 

către Comisie a unor anchete suplimentare 
care vizează practicile motoarelor de 
căutare și piața digitală, în general; 

12. salută anunțul privind desfășurarea de 

către Comisie a unor anchete suplimentare 
care vizează practicile motoarelor de 
căutare și piața digitală, în general; ia act 
de faptul că Comisia are posibilitatea să ia 
măsuri pentru a răspunde eventualelor 
preocupări în materie de concurență; 
consideră că măsurile specifice în materie 
de concurență și inițiativele generale care 
vizează îmbunătățirea pieței unice digitale 
au scopuri diferite și ar trebui considerate 
separat, în special în ceea ce privește 
inițiativele politice care ar trebui să fie 
conforme cu principiile unei mai bune 
legiferări; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/19 

Amendamentul 19 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. salută încheierea Tratatului de la 
Marrakesh, care vizează facilitarea 
accesului persoanelor cu deficiențe de 
vedere la cărți, și încurajează toate părțile 
semnatare să ratifice tratatul; consideră 
că Tratatul de la Marrakesh reprezintă un 
pas înainte, dar că mai rămân încă multe 
de făcut pentru a le permite persoanelor 
cu handicap, precum și celor cu deficiențe 
de vedere, să aibă acces la conținuturi; 
subliniază importanța consolidării în 
continuare a accesibilității într-o gamă 
largă de domenii, de la drepturile de autor 
și motoarele de căutare la operatorii de 
telecomunicații; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/20 

Amendamentul 20 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. reamintește că tehnologia de tip cloud 

computing poate deveni un instrument 
puternic pentru dezvoltarea pieței unice 
digitale și poate oferi avantaje economice, 

în special IMM-urilor, prin reducerea 
costului infrastructurilor informatice și a 

altor costuri; subliniază, în acest context, 
că în cazul în care serviciile de tip cloud 
computing sunt furnizate doar de un număr 

restrâns de mari furnizori, tot mai multe 
informații vor fi concentrate în mâinile 
furnizorilor respectivi; reamintește, de 
asemenea, că serviciile de tip cloud 
computing prezintă riscuri și pentru 
utilizatori, mai ales în ceea ce privește 
datele cu caracter sensibil; solicită 
punerea în aplicare corespunzătoare a 

strategiei europene pentru a garanta servicii 
de tip cloud computing competitive și 

sigure; 

17. reamintește că, așa cum se subliniază 
în raportul privind costul „non-Europei”, 
tehnologia de tip cloud computing poate 
deveni un instrument puternic pentru 

dezvoltarea pieței unice digitale și poate 
oferi avantaje economice, în special IMM-

urilor, prin reducerea costului 
infrastructurilor informatice și a altor 
costuri; subliniază, în acest context, că în 

cazul în care serviciile de tip cloud 
computing sunt furnizate doar de un număr 
restrâns de mari furnizori, tot mai multe 
informații vor fi concentrate în mâinile 
furnizorilor respectivi; solicită punerea în 

aplicare corespunzătoare a strategiei 
europene pentru a garanta servicii de tip 
cloud computing competitive și sigure; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/21 

Amendamentul 21 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. invită Comisia să preia inițiativa 

promovării unor standarde și specificații 
internaționale pentru serviciile de tip cloud 
computing, astfel încât să fie posibilă 

furnizarea de servicii de tip cloud 
computing care să respecte viața privată, să 

fie fiabile, să aibă un grad ridicat de 
interoperabilitate, să fie sigure și eficiente 
din punct de vedere energetic, ca parte 
integrală a unei viitoare politici industriale 
a Uniunii; subliniază că fiabilitatea, 
securitatea și protecția datelor sunt 
necesare pentru încrederea consumatorilor 
și pentru competitivitate; 

18. invită Comisia să preia inițiativa 

promovării unor standarde și specificații 
internaționale pentru serviciile de tip cloud 
computing, astfel încât să fie posibilă 

furnizarea de servicii de tip cloud 
computing care să respecte viața privată, să 

fie fiabile, accesibile, să aibă un grad 
ridicat de interoperabilitate, să fie sigure și 
eficiente din punct de vedere energetic, ca 

parte integrantă a unei viitoare politici 
industriale a Uniunii; subliniază că 
fiabilitatea, securitatea și protecția datelor 
sunt necesare pentru încrederea 
consumatorilor și pentru competitivitate; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/22 

Amendamentul 22 

Vicky Ford 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. subliniază necesitatea de a garanta 
securitatea online, în special a copiilor, și 
de a preveni exploatarea copiilor 
asigurând existența mijloacelor necesare 
pentru a detecta și eradica publicarea de 
imagini cu caracter pedopornografic pe 
internet și pentru a preveni accesul 
copiilor și al adolescenților la conținuturi 
rezervate adulților;  

Or. en 

 

 


