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25.11.2014 B8-0286/23 

Pakeitimas  23 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi nevaržoma konkurencija ir 

vienodos sąlygos visoms bendrov÷ms, 

skatinančios investicijas, yra gyvybiškai 

svarbūs veiksniai šiam ekonomikos 

sektoriui, nes jomis bus užtikrinamas 

ilgalaikis ir tvarus jo vystymasis, 

naudingas galutiniams vartotojams; 

kadangi veiksminga konkurencija yra gera 

veiksmingų investicijų paskata ir gali 

suteikti vartotojams pasirinkimo, kainos ir 

kokyb÷s privalumų;  

I. kadangi sąžininga, tvari konkurencija ir 

vienodos sąlygos visoms bendrov÷ms, 

skatinančios investicijas, yra gyvybiškai 

svarbūs veiksniai šiam ekonomikos 

sektoriui, nes jomis bus užtikrinamas 

ilgalaikis ir tvarus jo vystymasis, 

naudingas galutiniams vartotojams; 

kadangi veiksminga konkurencija yra gera 

veiksmingų investicijų paskata ir gali 

suteikti vartotojams pasirinkimo, kainos ir 

kokyb÷s privalumų;  

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/24 

Pakeitimas  24 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

L konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

L. kadangi skaitmenin÷je bendrojoje 

rinkoje sukurtos darbo vietos dažniausiai 

reikalauja aukštos kvalifikacijos ir yra 

gerai apmokamos, taigi, taip prisidedama 

prie kokybiškų ir tvarių darbo vietų 

kūrimo; 

L. kadangi kai kurios skaitmenin÷je 

bendrojoje rinkoje sukurtos darbo vietos 

yra aukštos kvalifikacijos ir gerai 

apmokamos, tuo svariai prisidedant prie 

aukštos kokyb÷s ir tvarių darbo vietų 

kūrimo; tačiau, kadangi būtina 

apsisaugoti nuo naujų socialinių ir darbo 

teisių vengimo formų; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Pakeitimas  25 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

L a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 La. kadangi Komisija tur÷tų apsaugoti 

nuo antikonkurencin÷s veiklos, turinčios 

poveikio tiek žiniasklaidos pliuralizmui 

per turinį tiek per nuosavybę, nes prieiga 

prie informacijos yra gyvuojančios 

demokratijos pagrindas; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Pakeitimas  26 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. ragina valstybes nares ir Komisiją d÷ti 

tvarias pastangas įgyvendinti esamas 

taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi 

– kaip visa apimančios strategijos dalį 

naikinti visas kliūtis, trukdančias 

skaitmenin÷s bendrosios rinkos pl÷trai; 

mano, kad šios pastangos turi būti ES 

pastangų skatinti ekonomikos augimą ir 

užimtumą bei stiprinti jos 

konkurencingumą ir atsparumą pasaulin÷je 

ekonomikoje, pagrindinis prioritetas; 

1. ragina valstybes nares ir Komisiją d÷ti 

tvarias pastangas įgyvendinti esamas 

taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi 

– kaip visa apimančios strategijos dalį 

naikinti visas nepagrįstas kliūtis, 

trukdančias skaitmenin÷s bendrosios rinkos 

pl÷trai; mano, kad šios pastangos turi būti 

ES pastangų skatinti ekonomikos augimą ir 

užimtumą bei stiprinti jos 

konkurencingumą ir atsparumą pasaulin÷je 

ekonomikoje, pagrindinis prioritetas; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/27 

Pakeitimas  27 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

4. ragina Komisiją užtikrinti skubų 

paslaugų vidaus rinkos taisyklių 

įgyvendinimą ir užtikrinti tokių taisyklių 

kaip Vartotojų teisių direktyva, 

Alternatyvaus ginčų sprendimo ir 

Elektroninio ginčų sprendimo mechanizmų 

įgyvendinimą ir vykdymo priežiūrą, sykiu 

užtikrinant administracin÷s naštos 

sumažinimą; 

4. ragina Komisiją užtikrinti skubų 

paslaugų direktyvos įgyvendinimą ir 

užtikrinti tokių taisyklių kaip Vartotojų 

teisių direktyva, Alternatyvaus ginčų 

sprendimo ir Elektroninio ginčų sprendimo 

mechanizmų įgyvendinimą ir vykdymo 

priežiūrą, sykiu užtikrinant administracin÷s 

naštos sumažinimą; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Pakeitimas  28 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. ragina skubiai patvirtinti naują 

modernizuotą duomenų apsaugos teis÷s 

aktų paketą, siekiant užtikrinti tinkamą 

pusiausvyrą tarp aukšto lygio asmens 

duomenų apsaugos, vartotojų saugumo ir 

asmens duomenų kontrol÷s, stabilios ir 

nusp÷jamos teis÷kūros aplinkos, d÷l kurios 

stipresn÷je bendrojoje rinkoje gali klest÷ti 

verslas, naudingas galutiniams vartotojams, 

visiems vienodas sąlygas, skatinančias 

investicijas, ir aplinką, didinančią ES, kaip 

verslo steigimo vietos, patrauklumą; ragina 

Komisiją ir valstybes nares skirti išteklių, 

reikalingų kovai su elektroniniais 

nusikaltimais, pasitelkiant teis÷kūros 

priemones ir teis÷saugos bendradarbiavimą 

tiek nacionaliniu, tiek ir ES lygmeniu; 

5. ragina skubiai patvirtinti naują 

modernizuotą duomenų apsaugos teis÷s 

aktų paketą, siekiant užtikrinti aukšto lygio 

asmens duomenų apsaugą, vartotojų 

saugumą ir asmens duomenų kontrolę, 

stabilią ir nusp÷jamą teis÷kūros aplinką, 

d÷l kurios stipresn÷je bendrojoje rinkoje 

gali klest÷ti verslas, naudingas galutiniams 

vartotojams, visiems vienodas sąlygas, 

skatinančias investicijas, ir aplinką, 

didinančią ES, kaip verslo steigimo vietos, 

patrauklumą; ragina Komisiją ir valstybes 

nares skirti išteklių, reikalingų kovai su 

elektroniniais nusikaltimais, pasitelkiant 

teis÷kūros priemones ir teis÷saugos 

bendradarbiavimą tiek nacionaliniu, tiek ir 

ES lygmeniu; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Pakeitimas  29 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 7a. mano, kad Komisija tur÷tų veikti 

siekiant sukurti ir užtikrinti teis÷kūros ir 

teisiškai apibr÷žtą aplinką, prisidedančią 

prie startuolių, labai mažų įmonių bei 

MVĮ kūrybiškumo ir inovacijų skatinimo; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Pakeitimas  30 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

11. pabr÷žia, kad naudojantis paieškos 

sistemomis, paieškos procesas ir rezultatai 

tur÷tų būti pateikiami nešališkai, siekiant 

užtikrinti, kad internetin÷s paieškos būtų 

nediskriminacin÷s, užtikrinti stipresnę 

konkurenciją ir platesnį pasirinkimą 

naudotojams ir vartotojams bei palaikyti 

informacijos šaltinių įvairovę; tod÷l 

pažymi, kad paieškos sistemų atliekamas 

indeksavimas, vertinimas, pateikimas ir 

eiliškumo nustatymas tur÷tų būti nešališki 

ir skaidrūs, o susijusių paslaugų atveju 

paieškos sistemos privalo garantuoti 

visišką skaidrumą, kai rodomi paieškos 

rezultatai; ragina Komisiją neleisti vykdyti 

bet kokios rūšies piktnaudžiavimo 

tarpusavyje susijusių paslaugų reklama, 

vykdomo paieškos sistemų operatorių; 

11. pabr÷žia, kad naudojantis paieškos 

paslaugomis, paieškos procesui ir 

rezultatams netur÷tų daryti įtakos valstyb÷ 

arba trečioji šalis, rezultatai tur÷tų būti 

pateikiami nešališkai, siekiant užtikrinti, 

kad internetin÷s paieškos būtų 

nediskriminacin÷s, užtikrinti stipresnę 

konkurenciją, platesnį pasirinkimą ir 

kokybę naudotojams ir vartotojams bei 

palaikyti informacijos šaltinių įvairovę; 

tod÷l pažymi, kad paieškos paslaugų 

atliekamas indeksavimas, vertinimas, 

pateikimas ir eiliškumas tur÷tų parodyti 

tokius įsikišimus skaidriu būdu, o 

susijusių paslaugų atveju paieškos 

paslaugos privalo užtikrinti skaidrumą, kai 

rodomi paieškos rezultatai; ragina 

Komisiją neleisti vykdyti bet kokios rūšies 

piktnaudžiavimo tarpusavyje susijusių 

paslaugų reklama ir licencijų suteikimu, 

vykdomo paieškos sistemų operatorių ir 

kitų sutartimis su jais susijusių interneto 

paslaugų teik÷jų; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Pakeitimas  31 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

15. ragina greitai patvirtinti ir prad÷ti 

naudoti tarptautines nuostatas, kurios 

palengvintų neįgalių vartotojų prieigą prie 

skaitmeninio turinio ir spaudinių juos 

skaitmeninant; 

15. ragina greitai patvirtinti ir prad÷ti 

naudoti tarptautines nuostatas, kurios 

palengvintų neįgalių vartotojų prieigą prie 

skaitmeninio turinio ir spaudinių juos 

skaitmeninant; be to, pabr÷žia, kad 

prieinamumas ir dirbtinių techninių 

prieigos kliūčių šalinimas suteikia naudos 

visiems vartotojams; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Pakeitimas  32 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 15a. susirūpinęs pastebi, kad kai kuriose 

valstyb÷se nar÷se neigiamą poveikį daro 

pagalbiniai autorių teisių reglamentai, 

ypač nacionaliniai įstatymai, kuriais 

praplečiama trečiųjų šalių išskirtinių 

teisių apimtis, tuo valstyb÷se nar÷se 

vartotojams sukuriant skirtingas prieigos 

prie turinio sąlygas, kas turi potencialo 

pakenkti konkurencijai, ypač interneto 

paieškų rinkoje; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 

Pakeitimas  33 

Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Parama vartotojų teis÷ms bendrojoje skaitmenin÷je rinkoje 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. ragina Komisiją imtis seniai reikalingų 

veiksmų, susijusių su autorių teisių 

reforma, ypač imtis priemonių, kuriomis 

būtų stiprinamas bendrosios skaitmenin÷s 

rinkos potencialas, visų pirma prieiga prie 

turinio, žinių sklaida ir perspektyvūs 

tarpvalstybinių paslaugų modeliai; tod÷l 

mano, kad norint įgyvendinti būsimą 

reformą yra būtina persvarstyti Direktyvą 

2001/29/EB, atsižvelgiant į naujas 

technologijas ir vartotojų bei naudotojų 

elgesį; 

13. ragina Komisiją imtis seniai reikalingų 

veiksmų, susijusių su autorių teisių 

reforma, ypač imtis priemonių, kuriomis 

būtų stiprinamas bendrosios skaitmenin÷s 

rinkos potencialas, visų pirma prieiga prie 

turinio, žinių sklaida ir perspektyvūs 

tarpvalstybinių paslaugų modeliai; tod÷l 

mano, kad norint įgyvendinti būsimą 

reformą yra būtina persvarstyti Direktyvą 

2001/29/EB, atsižvelgiant į naujas 

technologijas ir vartotojų bei naudotojų 

elgesį, o taip pat pagerinti derybinę 

autorių poziciją tarpininkų, pateikiančių 

jų kūrinius rinkai, atžvilgiu;  

Or. en 

 

 

 


