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25.11.2014 B8-0286/23 

Pozměňovací návrh  23 

Julia Reda, Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 
Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že neomezená 

hospodářská soutěž a rovné podmínky pro 

společnosti, které podpoří investice, jsou 

pro toto hospodářské odvětví klíčové, 

protože zajistí jeho dlouhodobý udržitelný 

rozvoj ve prospěch koncových uživatelů; 

vzhledem k tomu, že efektivní hospodářská 

soutěž je klíčovým faktorem pro účelné 

investice a může spotřebitelům poskytnout 

výhody z hlediska výběru, ceny i kvality; 

I. vzhledem k tomu, že spravedlivá a 

udržitelná hospodářská soutěž a rovné 

podmínky pro společnosti, které podpoří 

investice, jsou pro toto hospodářské 

odvětví klíčové, protože zajistí jeho 

dlouhodobý udržitelný rozvoj ve prospěch 

koncových uživatelů; vzhledem k tomu, že 

efektivní hospodářská soutěž je klíčovým 

faktorem pro účelné investice a může 

spotřebitelům poskytnout výhody z 

hlediska výběru, ceny i kvality; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/24 

Pozměňovací návrh  24 

Julia Reda, Michel Reimon 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že pracovní místa 

vytvořená prostřednictvím jednotného 

digitálního trhu bývají obvykle vysoce 

kvalifikovaná a dobře placená, a 

představují proto důležitý přínos k tvorbě 

kvalitních a udržitelných pracovních míst; 

L. vzhledem k tomu, že některá pracovní 

místa vytvořená prostřednictvím 

jednotného digitálního trhu bývají vysoce 

kvalifikovaná a dobře placená, a 

představují proto důležitý přínos k tvorbě 

kvalitních a udržitelných pracovních míst; 

vzhledem k tomu, že je nicméně zabránit 

novým formám obcházení sociálních a 

pracovních práv; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Pozměňovací návrh  25 

Julia Reda, Michel Reimon 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 La. vzhledem k tomu, že by Komise měla 

zabránit chování, které porušuje pravidla 

hospodářské soutěže a které má dopad na 

pluralitu sdělovacích prostředků, a to jak 

v souvislosti s poskytováním obsahu, tak 

vlastnictvím, neboť přístup k informacím 

má zásadní význam pro fungování 

demokracie; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Pozměňovací návrh  26 

Julia Reda, Michel Reimon 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 1 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vyzývá členské státy a Komisi, aby se 

prostřednictvím trvalé snahy o provádění a 

vymáhání stávajících předpisů, jakožto 

součásti zastřešující strategie, zaměřily na 

existující překážky, které brání rozvoji 

jednotného digitálního trhu; domnívá se, že 

tyto snahy musí být jádrem úsilí EU o 

tvorbu hospodářského růstu a 

zaměstnanosti a o posílení její 

konkurenceschopnosti a odolnosti v rámci 

globální ekonomiky; 

1. vyzývá členské státy a Komisi, aby se 

prostřednictvím trvalé snahy o provádění a 

vymáhání stávajících předpisů, jakožto 

součásti zastřešující strategie, zaměřily na 

neodůvodněné překážky, které brání 

rozvoji jednotného digitálního trhu; 

domnívá se, že tyto snahy musí být jádrem 

úsilí EU o tvorbu hospodářského růstu a 

zaměstnanosti a o posílení její 

konkurenceschopnosti a odolnosti v rámci 

globální ekonomiky; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/27 

Pozměňovací návrh  27 

Julia Reda, Michel Reimon 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 4 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vyzývá Komisi, aby zajistila rychlé 

zavádění jednotného trhu se službami i 

provádění a vymáhání předpisů, jako je 

směrnice o právech spotřebitelů, 

alternativní řešení sporů a řešení sporů on-

line, a zároveň se zasadila o omezení 

administrativní zátěže;  

4. vyzývá Komisi, aby zajistila rychlé 

provádění směrnice o službách i provádění 

a vymáhání předpisů, jako je směrnice o 

právech spotřebitelů, alternativní řešení 

sporů a řešení sporů on-line, a zároveň se 

zasadila o omezení administrativní zátěže;  

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Pozměňovací návrh  28 

Julia Reda, Michel Reimon 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 5 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyzývá k rychlému přijetí nového, 

modernizovaného souboru opatření na 

ochranu údajů s cílem dosáhnout 

přiměřené rovnováhy mezi vysokou 

úrovní ochrany osobních údajů, 

bezpečností uživatelů a kontrolou 

jednotlivců nad svými osobními údaji na 

jedné straně a stabilním, předvídatelným 

legislativním prostředím, v němž podniky 

mohou prosperovat na silném jednotném 

trhu ve prospěch koncových uživatelů, 

rovnými podmínkami podporujícími 

investice a prostředím přispívajícím k 

přitažlivosti EU pro podniky na straně 

druhé; vyzývá Komisi a členské státy, aby 

vyčlenily nezbytné zdroje na boj proti 

počítačové kriminalitě prostřednictvím 

legislativních opatření a spolupráce při 

prosazování práva na úrovni členských 

států i EU; 

5. vyzývá k rychlému přijetí nového, 

modernizovaného souboru opatření na 

ochranu údajů s cílem zajistit vysokou 

úroveň ochrany osobních údajů, 

bezpečnost uživatelů a kontrolu 

jednotlivců nad svými osobními údaji na 

jedné straně a stabilní, předvídatelné 

legislativní prostředí, v němž podniky 

mohou prosperovat na silném jednotném 

trhu ve prospěch koncových uživatelů, 

rovné podmínky podporující investice a 

prostředí přispívající k přitažlivosti EU pro 

podniky na straně druhé; vyzývá Komisi a 

členské státy, aby vyčlenily nezbytné 

zdroje na boj proti počítačové kriminalitě 

prostřednictvím legislativních opatření a 

spolupráce při prosazování práva na úrovni 

členských států i EU; 

Or. en 



 

AM\1041557CS.doc  PE539.009v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

25.11.2014 B8-0286/29 

Pozměňovací návrh  29 

Julia Reda, Michel Reimon 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. domnívá se, že by Komise měla 

vytvořit opatření, aby zajistila legislativní 

podmínky a právní jistotu, díky nimž by se 

podpořila kreativita a inovace nových 

podniků, mikropodniků a MSP; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Pozměňovací návrh  30 

Julia Reda, Michel Reimon 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 11 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje, že při používání 

vyhledávačů by proces vyhledávání i 

výsledky měly být nezaujaté, aby 

internetové vyhledávání zůstalo 

nediskriminační, což uživatelům i 

spotřebitelům zajistí větší hospodářskou 

soutěž a lepší výběr a umožní zachovat 

rozmanitost zdrojů informací; připomíná 

proto, že indexace, hodnocení, prezentace a 

klasifikace prováděné vyhledávači musí 

být nezaujaté a transparentní a že v 

případě propojených služeb musí 

vyhledávače při zobrazování nalezených 

výsledků zaručit plnou transparentnost; 

vyzývá Komisi, aby zabránila jakémukoli 

zneužívání ze strany provozovatelů 

vyhledávačů při uvádění propojených 

služeb na trh;  

11. zdůrazňuje, že při používání služeb 

vyhledávačů by proces vyhledávání ani 

jeho výsledky neměly být předmětem 

zásahů ze strany států či třetích stran, aby 

internetové vyhledávání zůstalo 

nediskriminační, což uživatelům i 

spotřebitelům zajistí větší hospodářskou 

soutěž, lepší výběr a kvalitu a umožní 

zachovat rozmanitost zdrojů informací; 

připomíná proto, že indexace, hodnocení, 

prezentace a klasifikace prováděné 

vyhledávacími službami musí takovéto 

zásahy zveřejňovat transparentním 

způsobem, přičemž v případě propojených 

služeb musí vyhledávací služby při 

zobrazování nalezených výsledků zajistit 

transparentnost; vyzývá Komisi, aby 

zabránila jakémukoli zneužívání ze strany 

provozovatelů vyhledávačů při uvádění 

propojených služeb na trh a udělování 

licencí a u veškerých dalších 

internetových služeb, které jsou s nimi 

smluvně spojeny; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Pozměňovací návrh  31 

Julia Reda, Michel Reimon 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 15 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. podporuje rychlé přijetí a uplatňování 

mezinárodních ustanovení na usnadnění 

přístupu zdravotně postižených uživatelů k 

digitálnímu obsahu a tištěným dílům 

prostřednictvím jejich digitalizace; 

15. podporuje rychlé přijetí a uplatňování 

mezinárodních ustanovení na usnadnění 

přístupu zdravotně postižených uživatelů k 

digitálnímu obsahu a tištěným dílům 

prostřednictvím jejich digitalizace; dále 

zdůrazňuje, že umožnění přístupu a 

odstranění umělých technických překážek 

v přístupu jsou v zájmu všech uživatelů; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Pozměňovací návrh  32 

Julia Reda, Michel Reimon 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. se znepokojením sleduje negativní 

dopad doplňkových předpisů týkajících se 

autorských práv v některých členských 

státech, zejména pak v souvislosti s 

přijímáním vnitrostátních právních 

předpisů, které rozšiřují působnost 

výlučných práv třetích stran, což 

způsobuje rozdíly v členských státech, 

pokud jde o přístup spotřebitelů k obsahu, 

přičemž tyto předpisy mohou mít také 

negativní dopad na hospodářskou soutěž, 

především na trhu vyhledávání online; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 

Pozměňovací návrh  33 

Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 13 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby předložila dlouho 

opožděnou reformu autorského práva 

zaměřenou zvláště na opatření, jež by 

posílila potenciál jednotného digitálního 

trhu, zejména pokud jde o přístup k 

obsahu, šíření znalostí a životaschopné 

modely pro přeshraniční služby; v této 

souvislosti se domnívá, že přezkum 

směrnice 2001/29/ES je klíčový pro 

budoucí reformu, která by měla zohlednit 

nové technologie a chování spotřebitelů a 

uživatelů; 

13. vyzývá Komisi, aby předložila dlouho 

opožděnou reformu autorského práva 

zaměřenou zvláště na opatření, jež by 

posílila potenciál jednotného digitálního 

trhu, zejména pokud jde o přístup k 

obsahu, šíření znalostí a životaschopné 

modely pro přeshraniční služby; v této 

souvislosti se domnívá, že přezkum 

směrnice 2001/29/ES je klíčový pro 

budoucí reformu, která by měla zohlednit 

nové technologie a chování spotřebitelů a 

uživatelů, a také pro zlepšení vyjednávací 

pozice autorů ve vztahu k prostředníkům, 

kteří jejich práci uvádějí na trh; 

Or. en 

 

 


