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25.11.2014 B8-0286/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa 
prostredníctvom trvalej snahy o 
implementáciu a presadzovanie 
existujúcich pravidiel ako súčasti 
všeobecnej stratégie zamerali na všetky 
existujúce prekážky, ktoré bránia rozvoju 
jednotného digitálneho trhu; domnieva sa, 
že tieto snahy musia byť jadrom úsilia EÚ 
o zabezpečenie hospodárskeho rastu a 
zamestnanosti a o posilnenie jej 
konkurencieschopnosti a odolnosti v rámci 
globálnej ekonomiky; 

1. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa 
prostredníctvom trvalej snahy o 
implementáciu a presadzovanie 
existujúcich pravidiel ako súčasti 
všeobecnej stratégie zamerali na existujúce 
prekážky, ktoré bránia rozvoju jednotného 
digitálneho trhu, a zároveň zabezpečili, aby 
boli opatrenia posudzované z hľadiska ich 
vplyvu, boli optimálne aj z hľadiska 
budúceho vývoja a použiteľné v 
digitálnom veku; domnieva sa, že tieto 
snahy musia byť jadrom úsilia EÚ o 
zabezpečenie hospodárskeho rastu a 
zamestnanosti a o posilnenie jej 
konkurencieschopnosti a odolnosti v rámci 
globálnej ekonomiky; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. zdôrazňuje predovšetkým potenciál 
elektronického obchodu, ktorý by podľa 
odhadov mohol spotrebiteľom ušetriť 
11,7 miliárd EUR ročne, keby si mohli pri 
on-line nákupoch vybrať z plného 
sortimentu tovaru a služieb EÚ; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že je potrebné riešiť problém 
digitálnej priepasti a bojovať s ním, aby 
bolo možné plne využiť potenciál 
jednotného digitálneho trhu a zabezpečiť 
začlenenie všetkých občanov bez ohľadu 
na ich príjmy, sociálnu situáciu, 
geografickú oblasť, zdravotný stav alebo 
vek do spoločnosti v digitálnej ére; 

3. zdôrazňuje, že je potrebné riešiť problém 
digitálnej priepasti a bojovať s ním, aby 
bolo možné plne využiť potenciál 
jednotného digitálneho trhu a umožniť 
začlenenie všetkých občanov bez ohľadu 
na ich príjmy, sociálnu situáciu, 
geografickú oblasť, zdravotný stav alebo 
vek do spoločnosti v digitálnej ére;  

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. berie na vedomie predovšetkým 
potrebu riešiť prekážky, s ktorými sa 
naďalej stretávajú spotrebitelia a podniky 
v súvislosti s elektronickým obchodom 
vrátane on-line služieb, prístupom k 
digitálnemu obsahu, predchádzaním 
podvodom, registráciou na internetové 
stránky, propagáciou predaja a 
označovaním; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že všetky legislatívne 
návrhy týkajúce sa jednotného 
digitálneho trhu musia byť v súlade s 
Chartou základných práv Európskej únie, 
aby práva, ktoré sú v nej zakotvené, boli v 
digitálnej oblasti v plnej miere chránené; 

2. žiada, aby sa pri budovaní jednotného 
digitálneho trhu dodržiavali základné 
práva s cieľom zabezpečiť plnú ochranu 
európskych občanov v digitálnom svete; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
urýchlenú implementáciu jednotného trhu 
so službami a zaistila vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov, ako sú 
smernica o právach spotrebiteľov a 
predpisy o alternatívnom riešení sporov a 
riešení sporov online, a aby zároveň 
zabezpečila zníženie administratívnej 
záťaže; 

4. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
urýchlenú implementáciu jednotného trhu 
so službami podporou odvetvového 
prístupu k službám, aby sa zabezpečil rast 
v oblastiach s najväčším hospodárskym 
potenciálom vrátane obchodných služieb 
a poistenia a zaistila vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov, ako sú 
smernica o právach spotrebiteľov a 
predpisy o alternatívnom riešení sporov a 
riešení sporov online, a aby zároveň 
zabezpečila zníženie administratívnej 
záťaže; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. požaduje rýchle prijatie nového 
modernizovaného balíka o ochrane údajov 
s cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu 
medzi vysokou úrovňou ochrany osobných 
údajov, bezpečnosťou používateľov a 
kontrolou nad vlastnými osobnými údajmi 
a stabilným, predvídateľným právnym 
prostredím, v ktorom podniky môžu 
prosperovať na zlepšenom jednotnom trhu 
v prospech koncových užívateľov, 
rovnakými podmienkami na podporu 
investícií a prostredím, ktoré prispieva k 
atraktívnosti EÚ ako miesta pôsobenia pre 
podniky; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vyčlenili potrebné zdroje na boj proti 
počítačovej kriminalite prostredníctvom 
legislatívnych opatrení a spolupráce pri 
presadzovaní práva na vnútroštátnej úrovni 
aj úrovni EÚ; 

5. požaduje rýchle prijatie nového 
modernizovaného nariadenia o ochrane 
údajov s cieľom zabezpečiť primeranú 
rovnováhu medzi vysokou úrovňou 
ochrany osobných údajov, bezpečnosťou 
používateľov a kontrolou nad vlastnými 
osobnými údajmi a stabilným, 
predvídateľným právnym prostredím, v 
ktorom podniky môžu prosperovať, 
inovácie a hospodársky rast sa môžu 
rozvíjať na zlepšenom jednotnom trhu v 
prospech koncových užívateľov, 
rovnakými podmienkami na podporu 
investícií a prostredím, ktoré prispieva k 
atraktívnosti EÚ ako miesta pôsobenia pre 
podniky; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vyčlenili potrebné zdroje na boj proti 
počítačovej kriminalite prostredníctvom 
legislatívnych opatrení a spolupráce pri 
presadzovaní práva na vnútroštátnej úrovni 
aj úrovni EÚ, najmä využívaním 
Európskeho centra boja proti počítačovej 
kriminalite Europolu; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. pripomína, že je potrebné zabezpečiť 
rovnaké podmienky pre spoločnosti na 
jednotnom digitálnom trhu, aby bolo 
možné dosiahnuť v EÚ živú digitálnu 
ekonomiku; zdôrazňuje, že dôkladné 
presadzovanie pravidiel hospodárskej 
súťaže EÚ na jednotnom digitálnom trhu 
bude určujúce pre rast tohto trhu, prístup 
spotrebiteľov a ich výber a pre dlhodobú 
konkurencieschopnosť; 

7. pripomína, že je potrebné zabezpečiť 
rovnaké podmienky pre spoločnosti na 
jednotnom digitálnom trhu, aby bolo 
možné dosiahnuť v EÚ živú digitálnu 
ekonomiku; zdôrazňuje, že dôkladné 
presadzovanie pravidiel hospodárskej 
súťaže EÚ na jednotnom digitálnom trhu 
bude určujúce pre rast tohto trhu, prístup 
spotrebiteľov a ich výber a pre dlhodobú 
konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že je 
dôležité zabezpečiť, aby boli spotrebitelia 
rovnako chránení on-line, ako sú na vo 
svojich tradičných trhoch; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. zdôrazňuje potenciál analýzy veľkých 
údajov pri tvorbe rastu a uľahčovaní 
inovácií, výskumu a vývoja v oblastiach 
vrátane zdravia; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. zdôrazňuje, že pri používaní 
vyhľadávačov by proces vyhľadávania aj 
jeho výsledky mali byť neskreslené, aby 
internetové vyhľadávanie zostalo 
nediskriminačné, čo zaistí väčšiu 
hospodársku súťaž a lepší výber pre 
užívateľov a spotrebiteľov a umožní 
zachovať rozmanitosť zdrojov informácií; 
preto konštatuje, že indexácia, hodnotenie, 
zobrazenie a klasifikácia, ktoré 
uskutočňujú vyhľadávače, musia byť 
neskreslené a transparentné a že v prípade 
prepojených služieb musia vyhľadávače 
zabezpečiť plnú transparentnosť pri 
zobrazení výsledkov vyhľadávania; 
vyzýva Komisiu, aby zabránila 
akémukoľvek zneužívaniu zo strany 
prevádzkovateľov vyhľadávačov pri 
uvádzaní prepojených služieb na trh; 

11. zdôrazňuje, že pri prevádzkovaní 
vyhľadávačov pre používateľov by proces 
vyhľadávania aj jeho výsledky mali byť 
neskreslené, aby internetové vyhľadávanie 
zostalo nediskriminačné, čo zaistí väčšiu 
hospodársku súťaž a lepší výber pre 
užívateľov a spotrebiteľov a umožní 
zachovať rozmanitosť zdrojov informácií; 
preto konštatuje, že indexácia, hodnotenie, 
zobrazenie a klasifikácia, ktoré 
uskutočňujú vyhľadávače, musia byť 
neskreslené a transparentné; vyzýva 
Komisiu, aby zabránila akémukoľvek 
zneužívaniu zo strany prevádzkovateľov 
vyhľadávačov pri uvádzaní prepojených 
služieb na trh; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. zdôrazňuje, že s celou internetovou 
prevádzkou by sa malo zaobchádzať na 
základe rovnosti bez diskriminácie, 
obmedzovania alebo zásahov, a to bez 
ohľadu na odosielateľa, príjemcu, typ, 
obsah, zariadenie, službu alebo aplikáciu; 

9. pevne verí v zásady otvoreného 
internetu, na základe ktorých sa internet 
prevádzkuje rovným a nediskriminačným 
spôsobom; uznáva však, že nárast 
používania internetu, najmä pokiaľ ide o 
internetový protokol televízie, kladie väčší 
tlak na poskytovateľov služieb, aby 
efektívne riadili svoju kapacitu siete 
pomocou nástrojov na riadenie 
prevádzky; domnieva sa, že základom 
ďalších právnych predpisov v tejto oblasti 
musí byť ochrana spotrebiteľa a zároveň 
musia umožniť nevyhnutné riadenie 
prevádzky a špecializované služby, ktoré 
nepoškodzujú ostatných užívateľov, a 
súčasne poskytnúť orgánom možnosť 
prijať opatrenia proti trestnej činnosti; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. víta vyhlásenie Komisie, podľa ktorého 
podrobnejšie preskúma spôsoby 
fungovania vyhľadávačov a digitálny trh 
vo všeobecnosti; 

12. víta vyhlásenie Komisie, podľa ktorého 
podrobnejšie preskúma spôsoby 
fungovania vyhľadávačov a digitálny trh 
vo všeobecnosti; berie na vedomie 
možnosť Komisie uplatniť opravné 
prostriedky na riešenie možných 
problémov hospodárskej súťaže; nazdáva 
sa, že osobitné opatrenia v oblasti 
hospodárskej súťaže a všeobecné iniciatívy 
zamerané na zlepšenie jednotného 
digitálneho trhu majú odlišné ciele a mali 
by sa považovať za oddelené, najmä 
pokiaľ ide o politické iniciatívy, ktoré by 
mali byť v súlade so zásadami lepšej tvorby 
práva; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15a. víta uzavretie Marakéšskej zmluvy o 
uľahčení prístupu ku knihám pre osoby 
so zrakovým postihnutím a nabáda 
všetkých signatárov, aby zmluvu 
ratifikovali; domnieva sa, že Marakéšska 
zmluva predstavuje pozitívny krok vpred, 
ale že je potrebné urobiť ešte veľa práce 
s cieľom otvoriť prístup k obsahu aj pre 
ľudí so zdravotným postihnutím vo 
všeobecnosti, nielen osobám so zrakovým 
postihnutím; zdôrazňuje, že je dôležité 
ďalej posilňovať dostupnosť v širokom 
spektre oblastí, od autorských práv a 
vyhľadávačov až po telekomunikačných 
operátorov; 
 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. pripomína, že cloud computing sa 
môže stať účinným nástrojom pri rozvoji 
jednotného digitálneho trhu a môže 
zabezpečiť ekonomický prospech najmä 
malým a stredným podnikom tým, že zníži 
náklady na infraštruktúru IT aj ostatné 
náklady; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
skutočnosť, že ak bude služby cloud 
computingu poskytovať iba obmedzený 
počet veľkých poskytovateľov, bude sa v 
rukách týchto poskytovateľov sústreďovať 
rastúce množstvo informácií; ďalej 
pripomína, že cloud computing tiež 
prináša riziká pre používateľov, najmä v 
súvislosti s citlivými údajmi; požaduje 
riadne vykonávanie európskej stratégie na 
zabezpečenie konkurencieschopného a 
bezpečného cloud computingu; 

17. pripomína, že ako sa zdôrazňuje v 
správe o nákladoch spojených s 
nečinnosťou na európskej úrovni  (Cost of 
Non-Europe), cloud computing sa môže 
stať účinným nástrojom pri rozvoji 
jednotného digitálneho trhu a môže 
zabezpečiť ekonomický prospech najmä 
malým a stredným podnikom tým, že zníži 
náklady na infraštruktúru IT aj ostatné 
náklady; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
skutočnosť, že ak bude služby cloud 
computingu poskytovať iba obmedzený 
počet veľkých poskytovateľov, bude sa v 
rukách týchto poskytovateľov sústreďovať 
rastúce množstvo informácií; požaduje 
riadne vykonávanie európskej stratégie na 
zabezpečenie konkurencieschopného a 
bezpečného cloud computingu; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyzýva Komisiu, aby sa postavila do 
čela úsilia o podporu medzinárodných 
noriem a špecifikácií pre cloud computing, 
ktoré umožnia spoľahlivé, vysoko 
interoperabilné, bezpečné a energeticky 
efektívne cloudové služby, ktoré rešpektujú 
súkromie, ako integrálnu súčasť budúcej 
priemyselnej politiky Únie; zdôrazňuje, že 
v záujme dôvery spotrebiteľov 
a konkurencieschopnosti je potrebná 
spoľahlivosť, bezpečnosť a ochrana 
údajov; 

18. vyzýva Komisiu, aby sa postavila do 
čela úsilia o podporu medzinárodných 
noriem a špecifikácií pre cloud computing, 
ktoré umožnia spoľahlivé, dostupné, 
vysoko interoperabilné, bezpečné a 
energeticky efektívne cloudové služby, 
ktoré rešpektujú súkromie, ako integrálnu 
súčasť budúcej priemyselnej politiky Únie; 
zdôrazňuje, že v záujme dôvery 
spotrebiteľov a konkurencieschopnosti je 
potrebná spoľahlivosť, bezpečnosť 
a ochrana údajov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Vicky Ford 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť 
bezpečnosť internetového prostredia, 
najmä pre deti, a zabrániť zneužívaniu 
detí tým, že sa zavedú opatrenia na 
odhaľovanie a odstraňovanie 
nezákonných obrazových materiálov na 
internete zobrazujúcich zneužívanie detí, 
ako aj prostriedky, ktoré zabránia deťom 
a dospievajúcim v prístupe k obsahu, pre 
ktoré bolo stanovené vekové obmedzenie;  

Or. en 

 
 


