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25.11.2014 B8-0286/7 

Predlog spremembe  7 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poziva države članice in Komisijo, naj 

kot del splošne strategije z vztrajnimi 

prizadevanji za izvajanje in izvrševanje 

veljavnih pravil obravnavajo vse obstoječe 

ovire, ki zavirajo razvoj digitalnega 

enotnega trga; meni, da morajo biti ti 

ukrepi v središču prizadevanj EU za 

ustvarjanje gospodarske rasti in delovnih 

mest ter za krepitev njene konkurenčnosti 

in odpornosti v svetovnem gospodarstvu; 

1. poziva države članice in Komisijo, naj 

kot del splošne strategije z vztrajnimi 

prizadevanji za izvajanje in izvrševanje 

veljavnih pravil obravnavajo vse obstoječe 

ovire, ki zavirajo razvoj digitalnega 

enotnega trga, pri tem pa zagotovijo, da se 

ocenjujejo učinek, izvedljivost in 

primernost ukrepov za digitalno dobo; 

meni, da morajo biti ti ukrepi v središču 

prizadevanj EU za ustvarjanje gospodarske 

rasti in delovnih mest ter za krepitev njene 

konkurenčnosti in odpornosti v svetovnem 

gospodarstvu; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/8 

Predlog spremembe  8 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. predvsem poudarja potencial 

elektronskega poslovanja, s katerim bi 

potrošniki po ocenah lahko prihranili več 

kot 11,7 milijard EUR letno, če bi imeli 

pri spletnem nakupovanju na izbiro 

celotno paleto blaga in storitev EU; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/9 

Predlog spremembe  9 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da je treba premostiti digitalni 

razkorak in se boriti proti njemu, da bi 

lahko v celoti izkoristili potencial enotnega 

digitalnega trga in omogočili vključevanje 

vseh državljanov v družbo v digitalni dobi, 

ne glede na njihov prihodek, socialne 

razmere, geografsko lokacijo, zdravstveno 

stanje ali starost; 

3. poudarja, da je treba premostiti digitalni 

razkorak in se boriti proti njemu, da bi 

lahko v celoti izkoristili potencial enotnega 

digitalnega trga in zagotovili vključevanje 

vseh državljanov v družbo v digitalni dobi, 

ne glede na njihov prihodek, socialne 

razmere, geografsko lokacijo, zdravstveno 

stanje ali starost; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/10 

Predlog spremembe  10 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. poudarja predvsem, da je treba 

odpraviti ovire za potrošnike in podjetja, 

ki še obstajajo pri elektronskem 

poslovanju in med katere spadajo spletne 

storitve, dostop do digitalnih vsebin, 

preprečevanje goljufij, registracija na 

spletiščih, prodajne akcije in označevanje; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/11 

Predlog spremembe  11 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da morajo biti zakonodajni 

predlogi, povezani z digitalnim enotnim 

trgom, skladni z Listino Evropske unije o 

temeljnih pravicah, da bodo pravice iz te 

listine v celoti zaščitene na digitalnem 

področju; 

2. poziva k temu, da se pri razvoju 

enotnega digitalnega trga spoštujejo 

temeljne pravice in v celoti zaščitijo 

evropski državljani v digitalnem svetu; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/12 

Predlog spremembe  12 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo, naj zagotovi hitro 

izvajanje enotnega trga za storitve ter 

izvajanje in izvrševanje pravil, kot so 

direktiva o pravicah potrošnikov, 

alternativno reševanje sporov in spletno 

reševanje sporov, obenem pa zmanjša 

upravno breme; 

4. poziva Komisijo, naj zagotovi hitro 

izvajanje enotnega trga za storitve, tako da 

spodbuja k posebnemu pristopu k 

storitvam in tako ustvari rast na področjih 

z največjim ekonomskim potencialom, 

kamor spadajo tudi poslovne storitve in 

zavarovanje, ter naj zagotovi izvajanje in 

izvrševanje pravil, kot so direktiva o 

pravicah potrošnikov, alternativno 

reševanje sporov in spletno reševanje 

sporov, obenem pa zmanjša upravno 

breme; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/13 

Predlog spremembe  13 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva k hitremu sprejetju novega 

posodobljenega svežnja o varstvu 

podatkov, ki bo zagotovil primerno 

ravnovesje med visoko ravnjo zaščite 

osebnih podatkov, varnostjo uporabnikov 

in nadzorom nad lastnimi osebnimi podatki 

ter stabilno in predvidljivo zakonodajno 

okolje, v katerem lahko podjetja v korist 

končnih uporabnikov uspevajo na 

okrepljenem enotnem trgu, enake 

konkurenčne pogoje, ki bodo spodbujali 

naložbe, in okolje, ki bo prispevalo k 

privlačnosti EU kot namembni kraj za 

podjetja; poziva Komisijo in države 

članice, naj namenijo potrebna sredstva za 

boj proti kibernetskemu kriminalu s 

pomočjo zakonodajnih ukrepov in 

sodelovanja na področju kazenskega 

pregona, tako na nacionalni ravni kot ravni 

EU; 

5. poziva k hitremu sprejetju nove 

posodobljene ureditve o varstvu podatkov, 

ki bo zagotovil primerno ravnovesje med 

visoko ravnjo zaščite osebnih podatkov, 

varnostjo uporabnikov in nadzorom nad 

lastnimi osebnimi podatki ter stabilno in 

predvidljivo zakonodajno okolje, v katerem 

lahko podjetja, inovacije in gospodarska 

rast v korist končnih uporabnikov uspevajo 

na okrepljenem enotnem trgu, enake 

konkurenčne pogoje, ki bodo spodbujali 

naložbe, in okolje, ki bo prispevalo k 

privlačnosti EU kot namembni kraj za 

podjetja; poziva Komisijo in države 

članice, naj predvsem z uporabo 

Europolovega Evropskega centra za boj 

proti kibernetski kriminaliteti (EC3) 

namenijo potrebna sredstva za boj proti 

kibernetskemu kriminalu s pomočjo 

zakonodajnih ukrepov in sodelovanja na 

področju kazenskega pregona, tako na 

nacionalni ravni kot ravni EU; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/14 

Predlog spremembe  14 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. ugotavlja, da je treba zagotoviti enake 

konkurenčne pogoje za podjetja na 

digitalnem enotnem trgu, da bi zagotovili 

živahno digitalno gospodarstvo v EU; 

poudarja, da bo temeljito izvajanje pravil 

EU glede konkurence na digitalnem 

enotnem trgu odločilno za dolgoročno rast 

trga, dostop potrošnikov ter izbiro in 

konkurenčnost; 

7. ugotavlja, da je treba zagotoviti enake 

konkurenčne pogoje za podjetja na 

digitalnem enotnem trgu, da bi zagotovili 

živahno digitalno gospodarstvo v EU; 

poudarja, da bo temeljito izvajanje pravil 

EU glede konkurence na digitalnem 

enotnem trgu odločilno za dolgoročno rast 

trga, dostop potrošnikov ter izbiro in 

konkurenčnost; poudarja, da je treba 

potrošnikom na spletu zagotoviti enako 

varnost, kot jo imajo na tradicionalnih 

trgih; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Predlog spremembe  15 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. poudarja  potencial analize velikih 

podatkov pri ustvarjanju rasti ter 

omogočanju inovacij, raziskav in razvoja 

na področjih, vključno z zdravjem; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/16 

Predlog spremembe  16 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja, da bi morali biti pri uporabi 

iskalnikov proces iskanja in rezultati 

nepristranski, da bi iskanja na internetu 

ohranili nediskriminatorna, da bi zagotovili 

večjo konkurenco in izbiro za uporabnike 

in potrošnike in da bi ohranili raznolikost 

virov informacij; zato ugotavlja, da morajo 

biti indeksacija, ovrednotenje, predstavitev 

in razvrstitev v iskalnikih nepristranski in 

pregledni in da morajo za medsebojno 

povezane storitve iskalniki jamčiti 

popolno preglednost ob prikazovanju 

rezultatov iskanja; poziva Komisijo, naj 

prepreči morebitne zlorabe pri trženju 

medsebojno povezanih storitev, ki ga 

izvajajo upravljavci iskalnikov; 

11. poudarja, da bi morali biti pri 

iskalnikih, ki delujejo za uporabnike, 

proces iskanja in rezultati nepristranski, da 

bi iskanja na internetu ohranili 

nediskriminatorna, da bi zagotovili večjo 

konkurenco in izbiro za uporabnike in 

potrošnike in da bi ohranili raznolikost 

virov informacij; zato ugotavlja, da morajo 

biti indeksacija, ovrednotenje, predstavitev 

in razvrstitev v iskalnikih nepristranski in 

pregledni; poziva Komisijo, naj prepreči 

morebitne zlorabe pri trženju medsebojno 

povezanih storitev, ki ga izvajajo 

upravljavci iskalnikov; 

Or. en
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25.11.2014 B8-0286/17 

Predlog spremembe  17 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poudarja, da bi bilo treba ves internetni 

promet obravnavati enako, brez 

diskriminacije, omejevanja ali 

vmešavanja, neodvisno od njegovega 

pošiljatelja, prejemnika, vrste, vsebine, 

naprave, storitve ali aplikacije; 

9. trdno verjame v načelo odprtega 

interneta, kjer se ves promet obravnava 

enako in nediskriminatorno; vendar 

priznava, da je zaradi vse večje uporabe 

interneta, zlasti televizije prek 

internetnega protokola, vse večji pritisk 

na ponudnike storitev, naj z orodji za 

upravljanje omrežnega prometa 

učinkovito upravljajo omrežne 

zmogljivosti; meni, da mora biti varstvo 

potrošnikov v središču kakršne koli 

zakonodaje na tem področju, da pa mora 

ta hkrati dovoljevati vse potrebno 

upravljanje omrežnega prometa in 

specializirane storitve, če materialno ne 

škodujejo drugim uporabnikom, ter hkrati 

omogočati organom, da ukrepajo zoper 

hudodelstva; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/18 

Predlog spremembe  18 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. pozdravlja napoved nadaljnjih preiskav 

Komisije glede praks iskalnikov in 

digitalnega trga v splošnem; 

12. pozdravlja napoved nadaljnjih preiskav 

Komisije glede praks iskalnikov in 

digitalnega trga v splošnem; ugotavlja, da 

lahko Komisija za reševanje morebitnih 

težav s konkurenco uporabi pravna 

sredstva; meni, da imajo posebni 

konkurenčni ukrepi in splošne pobude, 

namenjeni izboljšanju enotnega 

digitalnega trga, različne cilje in jih je 

treba razlikovati, zlasti v zvezi s pobudami 

politike, ki bi morale biti skladne z načeli 

boljše zakonodaje; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/19 

Predlog spremembe  19 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 15a. pozdravlja sklenitev marakeške 

pogodbe, ki lajša dostop do knjig 

slabovidnim osebam, in vse podpisnice 

spodbuja, naj ratificirajo Pogodbo; meni, 

da je marakeška pogodba pomemben 

korak naprej, vendar je treba za odprtje 

dostopa do vsebin invalidnim osebam, 

poleg slabovidnih oseb, še veliko storiti; 

poudarja, da je treba nadalje povečati 

dostopnost na širokem spektru področij, ki 

segajo od avtorskih pravic in iskalnikov 

do telekomunikacijskih upravljavcev; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/20 

Predlog spremembe  20 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. opominja, da lahko računalništvo v 

oblaku postane močan instrument za razvoj 

digitalnega enotnega trga in lahko ponudi 

gospodarske koristi, zlasti za MSP, in sicer 

z zmanjšanjem stroškov infrastrukture IT 

in drugih stroškov; v zvezi s tem poudarja 

dejstvo, da se bo vedno večja količina 

informacij zbirala pri omejenem številu 

velikih ponudnikov, če bodo storitve v 

oblaku ponujali zgolj ti ponudniki; 

opominja tudi, da računalništvo v oblaku 

vsebuje tveganja za uporabnike, zlasti 

glede občutljivih podatkov; poziva k 

primernemu izvajanju evropske strategije 

za zagotavljanje konkurenčnega in varnega 

računalništva v oblaku; 

17. opominja, da lahko računalništvo v 

oblaku, kot je poudarjeno v poročilu o 

stroških neukrepanja na evropski ravni, 

postane močan instrument za razvoj 

digitalnega enotnega trga in lahko ponudi 

gospodarske koristi, zlasti za MSP, in sicer 

z zmanjšanjem stroškov infrastrukture IT 

in drugih stroškov; v zvezi s tem poudarja 

dejstvo, da se bo vedno večja količina 

informacij zbirala pri omejenem številu 

velikih ponudnikov, če bodo storitve v 

oblaku ponujali zgolj ti ponudniki; poziva 

k primernemu izvajanju evropske strategije 

za zagotavljanje konkurenčnega in varnega 

računalništva v oblaku; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

25.11.2014 B8-0286/21 

Predlog spremembe  21 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva Komisijo, naj prevzame vodilno 

vlogo pri spodbujanju mednarodnih 

standardov in specifikacij za računalništvo 

v oblaku, ki bodo omogočali zanesljive, 

visoko interoperabilne, varne in energetsko 

učinkovite storitve v oblaku, ki varujejo 

zasebnost, kot sestavni del bodoče 

industrijske politike Unije; poudarja, da so 

za zaupanje potrošnikov in konkurenčnost 

potrebni zanesljivost, varnost in varstvo 

podatkov; 

18. poziva Komisijo, naj prevzame vodilno 

vlogo pri spodbujanju mednarodnih 

standardov in specifikacij za računalništvo 

v oblaku, ki bodo omogočali zanesljive, 

dostopne, visoko interoperabilne, varne in 

energetsko učinkovite storitve v oblaku, ki 

varujejo zasebnost, kot sestavni del bodoče 

industrijske politike Unije; poudarja, da so 

za zaupanje potrošnikov in konkurenčnost 

potrebni zanesljivost, varnost in varstvo 

podatkov; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/22 

Predlog spremembe  22 

Vicky Ford 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. poudarja, da je treba zlasti za otroke 

zagotoviti internetno spletno varnost ter 

preprečiti izkoriščanje otrok z 

zagotavljanjem sredstev za odkrivanje in 

izkoreninjenje nezakonite zlorabe slik 

otrok na internetu ter zagotavljanjem 

sredstev, s katerimi bo mogoče otrokom in 

mladoletnikom preprečiti, da bi dostopali 

do vsebin s starostno omejitvijo;  

Or. en 

 

 

 


