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25.11.2014 B8-0286/23 

Tarkistus  23 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Kuluttajien oikeuksien edistäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. toteaa, että yritysten esteetön kilpailu ja 

tasapuoliset toimintaedellytykset, jotka 

edistävät investointeja, ovat elintärkeitä 

tälle talouden alalle, koska ne varmistavat, 

että se pitkällä aikavälillä kehittyy 

kestävästi loppukäyttäjiä hyödyttävällä 

tavalla; toteaa, että toimiva kilpailu 

kannustaa hyvin tehokkaisiin 

investointeihin ja voi tuottaa kuluttajille 

valikoimaan, hintaan ja laatuun liittyviä 

etuja; 

I. toteaa, että yritysten reilu ja kestävä 

kilpailu ja tasapuoliset 

toimintaedellytykset, jotka edistävät 

investointeja, ovat elintärkeitä tälle 

talouden alalle, koska ne varmistavat, että 

se pitkällä aikavälillä kehittyy kestävästi 

loppukäyttäjiä hyödyttävällä tavalla; 

toteaa, että toimiva kilpailu kannustaa 

hyvin tehokkaisiin investointeihin ja voi 

tuottaa kuluttajille valikoimaan, hintaan ja 

laatuun liittyviä etuja; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/24 

Tarkistus  24 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Kuluttajien oikeuksien edistäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. ottaa huomioon, että digitaalisten 

sisämarkkinoiden synnyttämät työpaikat 

ovat keskimäärin korkeaa ammattitaitoa 

edellyttäviä ja hyvin palkattuja, mikä 

osaltaan edistää merkittävällä tavalla 

laadukasta ja kestävää työllisyyttä; 

L. ottaa huomioon, että jotkut digitaalisten 

sisämarkkinoiden synnyttämät työpaikat 

ovat korkeaa ammattitaitoa edellyttäviä ja 

hyvin palkattuja, mikä osaltaan edistää 

merkittävällä tavalla laadukasta ja kestävää 

työllisyyttä; toteaa, että olisi kuitenkin 

suojauduttava sosiaalisten ja työhön 

liittyvien oikeuksien kiertämisen uusilta 

muodoilta; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Tarkistus  25 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Kuluttajien oikeuksien edistäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 L a. toteaa, että komission olisi 

suojauduttava kilpailunvastaiselta 

käyttäytymiseltä, joka vaikuttaa 

haitallisesti tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuteen sekä sisällön 

tuottamisen että omistajuuden osalta, sillä 

tiedonsaanti on keskeistä kukoistavan 

demokratian kannalta; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Tarkistus  26 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Kuluttajien oikeuksien edistäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 

toteuttamaan osana kokonaisvaltaista 

strategiaa pitkäjänteisiä toimia nykyisten 

sääntöjen täytäntöönpanemiseksi ja niiden 

täytäntöönpanon valvomiseksi, jotta 

voidaan puuttua kaikkiin digitaalisten 

sisämarkkinoiden kehittymistä tällä 

hetkellä haittaaviin esteisiin; katsoo, että 

näiden toimien on oltava keskeisellä sijalla 

EU:n pyrkiessä luomaan talouskasvua ja 

parantamaan työllisyyttä sekä 

vahvistamaan kilpailukykyään ja häiriöiden 

sietokykyään globaalissa taloudessa; 

1. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 

toteuttamaan osana kokonaisvaltaista 

strategiaa pitkäjänteisiä toimia nykyisten 

sääntöjen täytäntöönpanemiseksi ja niiden 

täytäntöönpanon valvomiseksi, jotta 

voidaan puuttua kaikkiin digitaalisten 

sisämarkkinoiden kehittymistä haittaaviin 

perusteettomiin esteisiin; katsoo, että 

näiden toimien on oltava keskeisellä sijalla 

EU:n pyrkiessä luomaan talouskasvua ja 

parantamaan työllisyyttä sekä 

vahvistamaan kilpailukykyään ja häiriöiden 

sietokykyään globaalissa taloudessa; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/27 

Tarkistus  27 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Kuluttajien oikeuksien edistäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa komissiota varmistamaan 

palvelujen sisämarkkinoiden ripeän 

täytäntöönpanon sekä kuluttajien 

oikeuksista annetun direktiivin säännösten 

ja vaihtoehtoista riidanratkaisua ja 

verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevien 

säännösten täytäntöönpanon ja 

täytäntöönpanon valvonnan ja 

keventämään samalla hallinnollista 

rasitusta; 

4. kehottaa komissiota varmistamaan 

palveludirektiivin ripeän täytäntöönpanon 

sekä kuluttajien oikeuksista annetun 

direktiivin säännösten ja vaihtoehtoista 

riidanratkaisua ja verkkovälitteistä 

riidanratkaisua koskevien säännösten 

täytäntöönpanon ja täytäntöönpanon 

valvonnan ja keventämään samalla 

hallinnollista rasitusta; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Tarkistus  28 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Kuluttajien oikeuksien edistäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa hyväksymään nopeasti 

uudistetun tietosuojapaketin, jotta yhtäältä 

korkeatasoinen tietosuoja, käyttäjien 

turvallisuus ja henkilöiden mahdollisuus 

hallita henkilötietojaan sekä toisaalta 

vakaa, ennustettavissa oleva 

lainsäädäntöympäristö, jossa yritykset 

voivat toimia menestyksekkäästi 

tehokkailla sisämarkkinoilla loppukäyttäjiä 

hyödyttävällä tavalla, investointeja 

edistävät tasapuoliset toimintaedellytykset 

ja EU:n houkuttelevuutta yritysten 

kohdealueena edistävä ympäristö ovat 

asianmukaisessa tasapainossa keskenään; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

osoittamaan tarvittavat resurssit 

verkkorikollisuuden torjumiseen 

lainsäädäntötoimenpitein ja 

lainvalvontaviranomaisten yhteistyön 

avulla sekä jäsenvaltioiden että EU:n 

tasolla; 

5. kehottaa hyväksymään nopeasti 

uudistetun tietosuojapaketin, jotta 

varmistetaan korkeatasoinen tietosuoja, 

käyttäjien turvallisuus ja henkilöiden 

mahdollisuus hallita henkilötietojaan sekä 

vakaa, ennustettavissa oleva 

lainsäädäntöympäristö, jossa yritykset 

voivat toimia menestyksekkäästi 

tehokkailla sisämarkkinoilla loppukäyttäjiä 

hyödyttävällä tavalla, investointeja 

edistävät tasapuoliset toimintaedellytykset 

ja EU:n houkuttelevuutta yritysten 

kohdealueena edistävä ympäristö; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita osoittamaan 

tarvittavat resurssit verkkorikollisuuden 

torjumiseen lainsäädäntötoimenpitein ja 

lainvalvontaviranomaisten yhteistyön 

avulla sekä jäsenvaltioiden että EU:n 

tasolla; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Tarkistus  29 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Kuluttajien oikeuksien edistäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. katsoo, että komission olisi 

toteutettava toimia sellaisen 

lainsäädännöllisen ja oikeudellisesti 

varman ympäristön luomiseksi, joka 

auttaa edistämään uusyritysten, 

mikroyritysten ja pk-yritysten luovuutta ja 

innovointia; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Tarkistus  30 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Kuluttajien oikeuksien edistäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että hakukoneita käytettäessä 

hakuprosessin ja -tulosten olisi oltava 

puolueettomia, jotta internethaut toteutuvat 

syrjimättömästi, jotta kilpailua on 

enemmän ja käyttäjillä ja kuluttajilla on 

enemmän valinnanvaraa ja jotta 

tietolähteiden monipuolisuus säilyy; toteaa 

siksi, että hakukoneiden suorittaman 

indeksoinnin, arvioinnin, esitystavan ja 

järjestykseen asettamisen on oltava 

puolueetonta ja avointa ja että 

hakukoneiden on taattava toisiinsa 

kytköksissä olevien palvelujen osalta täysi 

avoimuus hakutuloksia esitettäessä; 

kehottaa komissiota estämään 

hakukoneoperaattoreiden mahdollisuus 

väärinkäytöksiin toisiinsa kytköksissä 

olevien palvelujen markkinoinnissa; 

11. korostaa, että hakupalveluita 

käytettäessä valtion tai kolmansien 

osapuolten toiminta ei saisi häiritä 

hakuprosessia ja -tuloksia, jotta 

internethaut toteutuvat syrjimättömästi, 

jotta kilpailua on enemmän ja käyttäjille ja 

kuluttajille voidaan turvata parempi 

valinnanvara ja laatu ja jotta 

tietolähteiden monipuolisuus säilyy; toteaa 

siksi, että hakukoneiden suorittaman 

indeksoinnin, arvioinnin, esitystavan ja 

järjestykseen asettamisen on paljastettava 

tällainen häirintä avoimella tavalla, 

samalla kun hakupalveluiden on taattava 

toisiinsa kytköksissä olevien palvelujen 

osalta täysi avoimuus hakutuloksia 

esitettäessä; kehottaa komissiota estämään 

hakukoneoperaattoreiden sekä niihin 

sopimuksella liittyneiden muiden 

internetpalvelujen mahdollisuus 

väärinkäytöksiin toisiinsa kytköksissä 

olevien palvelujen markkinoinnissa ja 

lisensoinnissa; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Tarkistus  31 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Kuluttajien oikeuksien edistäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kannustaa hyväksymään pikaisesti ja 

ottamaan käyttöön kansainväliset 

määräykset, joilla helpotetaan vammaisten 

henkilöiden tutustumista digitaalisiin 

sisältöihin ja painettuihin teoksiin, jotka on 

digitalisoitu; 

15. kannustaa hyväksymään pikaisesti ja 

ottamaan käyttöön kansainväliset 

määräykset, joilla helpotetaan vammaisten 

henkilöiden tutustumista digitaalisiin 

sisältöihin ja painettuihin teoksiin, jotka on 

digitalisoitu; painottaa lisäksi, että laajat 

käyttömahdollisuudet ja 

käyttömahdollisuuksien keinotekoisten 

teknisten esteiden poistaminen on 

kaikkien käyttäjien edun mukaista; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Tarkistus  32 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Kuluttajien oikeuksien edistäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. panee huolestuneena merkille 

tekijänoikeuksiin liittyviä 

liitännäisoikeuksia koskevien säännösten 

negatiiviset vaikutukset eräissä 

jäsenvaltioissa, eritoten sellaisten 

kansallisten lakien, jotka laajentavat 

kolmansien osapuolten yksinoikeuksien 

soveltamisalaa, jolloin kuluttajien 

oikeudet sisällön käyttöön eriytyvät eri 

jäsenvaltioissa, millä saattaa olla 

kilpailunvastaisia vaikutuksia erityisesti 

sähköisen haun markkinoilla; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 

Tarkistus  33 

Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Kuluttajien oikeuksien edistäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. kehottaa komissiota viemään jo pitkään 

odotettua tekijänoikeusuudistusta eteenpäin 

etenkin niiden toimenpiteiden osalta, jotka 

edistäisivät digitaalisten sisämarkkinoiden 

mahdollisuuksia erityisesti sisällön 

saatavuutta, tiedon levittämistä ja rajat 

ylittäviin palveluihin soveltuvia malleja 

koskevissa asioissa; katsoo tässä 

yhteydessä, että direktiivin 2001/29/EY 

tarkistaminen on olennaista tulevan 

uudistuksen kannalta, ja toteaa, että siinä 

on otettava huomioon uudet tekniikat ja 

kulutuskäyttäytyminen; 

13. kehottaa komissiota viemään jo pitkään 

odotettua tekijänoikeusuudistusta eteenpäin 

etenkin niiden toimenpiteiden osalta, jotka 

edistäisivät digitaalisten sisämarkkinoiden 

mahdollisuuksia erityisesti sisällön 

saatavuutta, tiedon levittämistä ja rajat 

ylittäviin palveluihin soveltuvia malleja 

koskevissa asioissa; katsoo tässä 

yhteydessä, että direktiivin 2001/29/EY 

tarkistaminen on olennaista tulevan 

uudistuksen kannalta, ja toteaa, että siinä 

on otettava huomioon uudet tekniikat ja 

kulutuskäyttäytyminen sekä teoksen 

tekijän neuvotteluaseman parantaminen 

suhteessa välittäjiin, jotka saattavat 

teoksen markkinoille; 

Or. en 

 

 


