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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

25.11.2014 B8-0286/23 

Módosítás  23 
Julia Reda, Michel Reimon 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
I preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

I. mivel a beruházásokat ösztönzı 

korlátlan verseny és a vállalatok számára 

biztosított egyenlı versenyfeltételek 

létfontosságúak e gazdasági szektor hosszú 

távú fenntartható fejlıdésének 

biztosításához a végfelhasználóknak 

biztosított elınyök érdekében; mivel a 

tényleges verseny egyrészt megfelelı 

hajtóerı a hatékony beruházások számára, 

másrészt elınyöket jelenthet a fogyasztók 

számára a választék, az árak és a minıség 

tekintetében; 

I. mivel a beruházásokat ösztönzı egyenlı, 

fenntartható verseny és a vállalatok 

számára biztosított egyenlı 

versenyfeltételek létfontosságúak e 

gazdasági szektor hosszú távú fenntartható 

fejlıdésének biztosításához a 

végfelhasználóknak biztosított elınyök 

érdekében; mivel a tényleges verseny 

egyrészt megfelelı hajtóerı a hatékony 

beruházások számára, másrészt elınyöket 

jelenthet a fogyasztók számára a választék, 

az árak és a minıség tekintetében; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/24 

Módosítás  24 
Julia Reda, Michel Reimon 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
L preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

L. mivel a digitális egységes piac által 

teremtett munkahelyek általában magas 

képzettséget igényelnek, és anyagi 

megbecsülésük is magas, és mint ilyenek 

jelentıs mértékben hozzájárulnak a 

minıségi és fenntartható munkahelyek 

létrejöttéhez; 

L. mivel a digitális egységes piac által 

teremtett munkahelyek egy része magas 

képzettséget igényel, és anyagi 

megbecsülésük is magas, és mint ilyenek 

jelentıs mértékben hozzájárulnak a 

minıségi és fenntartható munkahelyek 

létrejöttéhez; ugyanakkor ügyelni kell 

arra, hogy ne alakuljanak ki a szociális és 

foglalkoztatási jogok kijátszásának új 

formái; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Módosítás  25 
Julia Reda, Michel Reimon 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
L a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 La. mivel a Bizottságnak ügyelnie kell 

arra, hogy a trösztellenes fellépés ne 

sértse a média pluralitását sem a 

tartalomszolgáltatás sem a tulajdonjog 

kapcsán, hiszen az információhoz való 

hozzáférés a virágzó demokrácia kulcsa; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Módosítás  26 
Julia Reda, Michel Reimon 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, 

hogy a jelenleg hatályos szabályok 

végrehajtására és érvényesítésére irányuló 

folyamatos erıfeszítések révén, melyek 

egy átfogó stratégia részét képezik, 

törekedjenek a digitális egységes piac 

fejlıdését hátráltató jelenlegi akadályok 

megszüntetésére; úgy véli, hogy ezen 

erıfeszítéseknek a gazdasági növekedés 

serkentésére és a foglalkoztatás növelésére, 

valamint az Unió világpiaci 

versenyképességének és rugalmasságának 

megerısítésére irányuló uniós erıfeszítések 

középpontjában kell állniuk; 

1. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, 

hogy a jelenleg hatályos szabályok 

végrehajtására és érvényesítésére irányuló 

folyamatos erıfeszítések révén, melyek 

egy átfogó stratégia részét képezik, 

törekedjenek a digitális egységes piac 

fejlıdését hátráltató indokolatlan 

akadályok megszüntetésére; úgy véli, hogy 

ezen erıfeszítéseknek a gazdasági 

növekedés serkentésére és a foglalkoztatás 

növelésére, valamint az Unió világpiaci 

versenyképességének és rugalmasságának 

megerısítésére irányuló uniós erıfeszítések 

középpontjában kell állniuk; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/27 

Módosítás  27 
Julia Reda, Michel Reimon 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa a 

szolgáltatások egységes piacának 

mihamarabbi megvalósítását és olyan 

szabályok, mint a fogyasztók jogairól szóló 

irányelv végrehajtását és érvényesítését, az 

alternatív vitarendezést és az online 

vitarendezést, ugyanakkor biztosítva az 

adminisztratív terhek csökkentését; 

4. sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa a 

szolgáltatásokról szóló irányelv 

mihamarabbi végrehajtását és olyan 

szabályok, mint a fogyasztók jogairól szóló 

irányelv végrehajtását és érvényesítését, az 

alternatív vitarendezést és az online 

vitarendezést, ugyanakkor biztosítva az 

adminisztratív terhek csökkentését; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Módosítás  28 
Julia Reda, Michel Reimon 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. sürgeti az új, korszerősített adatvédelmi 

csomag mihamarabbi elfogadását annak 

érdekében, hogy egyrészt megfelelı 

egyensúlyt teremtsen a személyes adatok 

magas szintő védelme, a felhasználói 

biztonság és a saját személyes adatok 

fölötti ellenırzés között, másrészt stabil és 

kiszámítható jogalkotási környezetet 

hozzon létre, amely biztosítja az üzleti 

vállalkozások fellendülését egy 

megerısített egységes piacon a 

végfelhasználók érdekében, továbbá 

biztosítson egyenlı versenyfeltételeket, 

amelyek serkentik a beruházásokat és azt a 

fajta környezetet, amely hozzájárul az Unió 

mint a vállalkozásokat befogadó térség 

vonzerejéhez; sürgeti a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy mind nemzeti, mind 

uniós szintő jogalkotási intézkedések és 

bőnüldözési együttmőködés révén 

különítsék el a szükséges erıforrásokat a 

számítástechnikai bőnözés elleni 

küzdelemre; 

5. sürgeti az új, korszerősített adatvédelmi 

csomag mihamarabbi elfogadását annak 

érdekében, hogy biztosítható legyen a 

személyes adatok magas szintő védelme, a 

felhasználói biztonság és a saját személyes 

adatok fölötti ellenırzés, másrészt stabil és 

kiszámítható jogalkotási környezetet 

hozzon létre, amely biztosítja az üzleti 

vállalkozások fellendülését egy 

megerısített egységes piacon a 

végfelhasználók érdekében, továbbá 

biztosítson egyenlı versenyfeltételeket, 

amelyek serkentik a beruházásokat és azt a 

fajta környezetet, amely hozzájárul az Unió 

mint a vállalkozásokat befogadó térség 

vonzerejéhez; sürgeti a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy mind nemzeti, mind 

uniós szintő jogalkotási intézkedések és 

bőnüldözési együttmőködés révén 

különítsék el a szükséges erıforrásokat a 

számítástechnikai bőnözés elleni 

küzdelemre; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Módosítás  29 
Julia Reda, Michel Reimon 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 7a. úgy véli, hogy a Bizottságnak 

lépéseket kell tennie egy olyan, 

jogbiztonságot nyújtó jogszabályi 

környezet kialakítása és garantálása 

érdekében, amely ösztönzi az induló 

vállalkozások, a mikrovállalkozások és a 

kkv-k kreativitását és innovációit; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Módosítás  30 
Julia Reda, Michel Reimon 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. hangsúlyozza, hogy az internetes 

keresések megkülönböztetésmentessége 

érdekében a keresıprogramok 

használatakor a keresési folyamatnak és a 

találatoknak elfogulatlannak kell lenniük 

a fokozottabb verseny és a felhasználóknak 

és fogyasztóknak nyújtott szélesebb kínálat 

biztosítása, továbbá az információforrások 

sokféleségének fenntartása érdekében; 

ezért megjegyzi, hogy a keresıprogramok 

által végzett indexálásnak, értékelésnek, 

megjelenítésnek és rangsorolásnak 

pártatlannak és átláthatónak kell lennie, 

és hogy az összekapcsolt szolgáltatások 

esetében a találatok megjelenítésekor a 

keresıprogramoknak teljes átláthatóságot 

kell garantálniuk; sürgeti a Bizottságot, 

hogy akadályozza meg az összekapcsolt 

szolgáltatások forgalmazása terén a 

keresıprogram-szolgáltatók által elkövetett 

visszaéléseket; 

11. hangsúlyozza, hogy az internetes 

keresések megkülönböztetésmentessége 

érdekében a keresıszolgáltatások 

használatakor sem az állam sem harmadik 

felek nem avatkozhatnak be a keresési 

folyamatba és a találatokba, a fokozottabb 

verseny és a felhasználóknak és 

fogyasztóknak nyújtott szélesebb kínálat és 

minıség biztosítása, továbbá az 

információforrások sokféleségének 

fenntartása érdekében; ezért megjegyzi, 

hogy a keresıszolgáltatásoknak átlátható 

módon közzé kell tenniuük az ilyen 

beavatkozásokat, összekapcsolt 

szolgáltatás esetén pedig a találatok 

megjelenítésekor a 

keresıszolgáltatásoknak teljes 

átláthatóságot kell garantálniuk; kéri a 

Bizottságot, hogy akadályozza meg az 

összekapcsolt szolgáltatások forgalmazása 

és engedélyezése terén a keresıprogram-

szolgáltatók és a velük szerzıdéses 

kapcsolatban álló egyéb internetes 

szolgáltatások által elkövetett 

visszaéléseket; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Módosítás  31 
Julia Reda, Michel Reimon 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
15 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. szorgalmazza a fogyatékossággal élı 

felhasználók digitális tartalmakhoz és 

digitalizálás által nyomtatott mővekhez 

történı hozzáférésének biztosítására 

vonatkozó nemzetközi rendelkezések 

mihamarabbi elfogadását és 

hatálybaléptetését; 

15. szorgalmazza a fogyatékossággal élı 

felhasználók digitális tartalmakhoz és 

digitalizálás által nyomtatott mővekhez 

történı hozzáférésének biztosítására 

vonatkozó nemzetközi rendelkezések 

mihamarabbi elfogadását és 

hatálybaléptetését; hangsúlyozza továbbá, 

hogy a hozzáférhetıség, illetve a 

mesterséges technikai jellegő akadályok 

felszámolás valamennyi felhasználónak 

érdekében áll; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.11.2014 B8-0286/32 

Módosítás  32 
Julia Reda, Michel Reimon 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
15 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 15a. aggodalommal állapítja meg, hogy 

bizonyos tagállamokban a szerzıi 

tulajdonjogról szóló kapcsolódó 

jogszabályok, elsısorban a harmadik felek 

kizárólagos jogait kiterjesztı nemzeti 

jogszabályok negatív hatásokat 

gyakorolnak, mivel ezek következtében 

különbségek alakulnak az egyes 

tagállamok között a fogyasztók 

tartalmakhoz való hozzáférése 

tekintetében, és ezáltal versenyellenes 

hatásokat gerjesztenek, például az online 

keresési piacon; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 

Módosítás  33 
Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Fogyasztói jogok támogatása a digitális egységes piacon 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozza ki 

a régóta esedékes szerzıi jogi reformot, 

különös tekintettel olyan intézkedésekre, 

amelyek javíthatják a digitális egységes 

piacban rejlı lehetıségeket, elsısorban a 

tartalomhoz való hozzáférés, az 

ismeretterjesztés és a határokon átnyúló 

szolgáltatások életképes modelljei 

tekintetében; ebben a tekintetben a jövıbeli 

reform szempontjából alapvetı 

fontosságúnak tartja a 2001/29/EK irányelv 

felülvizsgálatát, amelynek figyelembe kell 

vennie az új technológiákat, valamint a 

fogyasztói és felhasználói viselkedést; 

13. sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozza ki 

a régóta esedékes szerzıi jogi reformot, 

különös tekintettel olyan intézkedésekre, 

amelyek javíthatják a digitális egységes 

piacban rejlı lehetıségeket, elsısorban a 

tartalomhoz való hozzáférés, az 

ismeretterjesztés és a határokon átnyúló 

szolgáltatások életképes modelljei 

tekintetében; ebben a tekintetben a jövıbeli 

reform szempontjából alapvetı 

fontosságúnak tartja a 2001/29/EK irányelv 

felülvizsgálatát, amelynek figyelembe kell 

vennie az új technológiákat, valamint a 

fogyasztói és felhasználói viselkedést, 

továbbá javítania kell a szerzık tárgyalási 

pozícióját a mőveiket forgalomba hozó 

közvetítıkkel szemben; 

Or. en 

 

 


