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LV Vienoti daudzveidībā LV 

25.11.2014 B8-0286/23 

Grozījums Nr.  23 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā neierobežota konkurence un 
uzĦēmumu līdzvērtīgi konkurences 
apstākĜi, kas veicinās ieguldījumus, ir Ĝoti 
svarīgi šai ekonomikas nozarei, nodrošinot 
tās ilgtermiĦa ilgtspējīgu attīstību par labu 
galalietotājiem; tā kā reāla konkurence ir 
efektīvu ieguldījumu virzītājspēks un var 
nodrošināt priekšrocības patērētājiem 
izvēles, cenas un kvalitātes ziĦā; 

I. tā kā godīga, ilgtspējīga konkurence un 
uzĦēmumu līdzvērtīgi konkurences 
apstākĜi, kas veicinās ieguldījumus, ir Ĝoti 
svarīgi šai ekonomikas nozarei, nodrošinot 
tās ilgtermiĦa ilgtspējīgu attīstību par labu 
galalietotājiem; tā kā reāla konkurence ir 
efektīvu ieguldījumu virzītājspēks un var 
nodrošināt priekšrocības patērētājiem 
izvēles, cenas un kvalitātes ziĦā; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/24 

Grozījums Nr.  24 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

L apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

L. tā kā saistībā ar digitālo vienoto tirgu 
parasti rodas augsti kvalificētas un labi 
atalgotas darbavietas un tādējādi tas dod 
nozīmīgu ieguldījumu kvalitatīvas un 
stabilas nodarbinātības radīšanā, 

L. tā kā saistībā ar digitālo vienoto tirgu 
nereti rodas augsti kvalificētas un labi 
atalgotas darbavietas un tādējādi tas dod 
nozīmīgu ieguldījumu kvalitatīvas un 
stabilas nodarbinātības radīšanā, tā kā 
tomēr nedrīkst pieĜaut jaunus veidus, kā 

apiet sociālās un darba tiesības; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
25.11.2014 B8-0286/25 

Grozījums Nr.  25 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

La apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 La. tā kā Komisija nedrīkstētu pieĜaut, ka 

konkurenci kropĜojoša darbība ietekmē 

viedokĜu dažādību plašsaziĦas līdzekĜos, 

turklāt gan attiecībā uz saturu, gan 

īpašumtiesībām, jo piekĜuve informācijai 

ir svarīga demokrātijas nostiprināšanai; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Grozījums Nr.  26 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju 
kā daĜu no visaptverošas stratēăijas 
neatlaidīgi censties īstenot spēkā esošos 
noteikumus un panākt to izpildi, lai 
novērstu visus esošos šėēršĜus, kas kavē 
digitālā vienotā tirgus attīstību; uzskata, ka 
šādām darbībām vajadzētu būt pamatā ES 
centieniem panākt ekonomikas izaugsmi 
un nodarbinātību, kā arī stiprināt ES 
konkurētspēju un noturību pasaules 
ekonomikā; 

1. aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju 
kā daĜu no visaptverošas stratēăijas 
neatlaidīgi censties īstenot spēkā esošos 
noteikumus un panākt to izpildi, lai 
novērstu visus nepamatotos šėēršĜus, kas 
kavē digitālā vienotā tirgus attīstību; 
uzskata, ka šādām darbībām vajadzētu būt 
pamatā ES centieniem panākt ekonomikas 
izaugsmi un nodarbinātību, kā arī stiprināt 
ES konkurētspēju un noturību pasaules 
ekonomikā; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/27 

Grozījums Nr.  27 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. aicina Komisiju nodrošināt 
pakalpojumu vienotā tirgus raitu ieviešanu 
un nodrošināt saistīto noteikumu, 
piemēram, Patērētāju tiesību direktīvas, 
alternatīvas strīdu izšėiršanas un strīdu 
izšėiršanas tiešsaistē noteikumu, 
īstenošanu un izpildi; 

4. aicina Komisiju nodrošināt 
Pakalpojumu direktīvas raitu ieviešanu un 
nodrošināt saistīto noteikumu, piemēram, 
Patērētāju tiesību direktīvas, alternatīvas 
strīdu izšėiršanas un strīdu izšėiršanas 
tiešsaistē noteikumu, īstenošanu un izpildi; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Grozījums Nr.  28 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. aicina ātri pieĦemt jauno modernizēto 
datu aizsardzības tiesību aktu kopumu, lai 
panāktu pienācīgu līdzsvaru starp 
personas datu aizsardzības augstu līmeni, 
lietotāju drošību un kontroli pār saviem 
personas datiem, kā arī stabilu un 
prognozējamu tiesisko vidi, kurā uzĦēmumi 
galalietotāju interesēs varētu attīstīties 
pilnvērtīgā vienotajā tirgū, tiktu izveidoti 
līdzvērtīgi konkurences apstākĜi, kas 
veicinātu ieguldījumus, un tādējādi 
veidotos vide, kas sekmē ES kā 
uzĦēmējdarbības veikšanas vietas 
pievilcību; aicina Komisiju un dalībvalstis 
piešėirt nepieciešamos līdzekĜus, lai ar 
likumdošanas pasākumiem un 
tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību 
apkarotu kibernoziedzību gan valstu, gan 
ES līmenī; 

5. aicina ātri pieĦemt jauno modernizēto 
datu aizsardzības tiesību aktu kopumu, lai 
nodrošinātu personas datu aizsardzības 
augstu līmeni, lietotāju drošību un kontroli 
pār saviem personas datiem, kā arī stabilu 
un prognozējamu tiesisko vidi, kurā 
uzĦēmumi galalietotāju interesēs varētu 
attīstīties pilnvērtīgā vienotajā tirgū, tiktu 
izveidoti līdzvērtīgi konkurences apstākĜi, 
kas veicinātu ieguldījumus, un tādējādi 
veidotos vide, kas sekmē ES kā 
uzĦēmējdarbības veikšanas vietas 
pievilcību; aicina Komisiju un dalībvalstis 
piešėirt nepieciešamos līdzekĜus, lai ar 
likumdošanas pasākumiem un 
tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību 
apkarotu kibernoziedzību gan valstu, gan 
ES līmenī; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Grozījums Nr.  29 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.a uzskata, ka Komisijai vajadzētu 

rīkoties, lai izveidotu un nodrošinātu 

tiesiski un juridiski noteiktu vidi, kas 

uzĦēmējdarbības uzsācējiem, 

mikrouzĦēmumiem un MVU palīdzētu 

veicināt radošumu un inovācijas; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Grozījums Nr.  30 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzsver, ka meklētājprogrammu 
izmantošanā meklēšanas procesam un 

rezultātiem jābūt objektīviem, lai interneta 
meklēšana būtu nediskriminējoša, lai tiktu 
nodrošināta lielāka konkurence un izvēle 
lietotājiem un patērētājiem un lai tiktu 
saglabāta informācijas avotu daudzveidība; 
tāpēc norāda, ka meklētājprogrammu 
veiktajai indeksācijai, novērtēšanai, 
rezultātu uzrādīšanai un to kārtībai ir jābūt 
objektīvai un pārredzamai, savukārt 
attiecībā uz pakalpojumiem, kas saistīti ar 
meklēšanas rezultātiem, 
meklētājprogrammām ir jāgarantē pilnīga 
pārredzamība, kad tās uzrāda meklēšanas 
rezultātus; aicina Komisiju novērst 
jebkādus gadījumus, kad 
meklētājprogrammu operatori rīkojas 
Ĝaunprātīgi, pārdodot ar meklēšanas 
rezultātiem saistītus pakalpojumus; 

11. uzsver, ka meklēšanas pakalpojumu 
izmantošanā meklēšanas procesu un 
rezultātus nedrīkstētu ietekmēt valsts vai 

trešo personu darbības, lai interneta 
meklēšana būtu nediskriminējoša, lai tiktu 
nodrošināta lielāka konkurence, izvēle un 
kvalitāte lietotājiem un patērētājiem un lai 
tiktu saglabāta informācijas avotu 
daudzveidība; tāpēc norāda, ka meklēšanas 

pakalpojumu veiktajai indeksācijai, 
novērtēšanai, rezultātu uzrādīšanai un to 
kārtībai ir pārredzami jāatklāj šāda 

iejaukšanās, savukārt attiecībā uz 
pakalpojumiem, kas saistīti ar meklēšanas 
rezultātiem, meklēšanas pakalpojumiem ir 

jānodrošina pārredzamība, kad tie uzrāda 
meklēšanas rezultātus; aicina Komisiju 
novērst jebkādus gadījumus, kad 
meklētājprogrammu operatori un citi 
interneta pakalpojumu sniedzēji, kas ar 

tiem līgumiski saistīti, rīkojas Ĝaunprātīgi, 
pārdodot un licencējot ar meklēšanas 
rezultātiem saistītus pakalpojumus; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Grozījums Nr.  31 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. mudina ātri pieĦemt starptautiskus 
noteikumus, ar kuriem lietotājiem ar 
invaliditāti tiktu atvieglota piekĜuve 
digitālajam saturam un iespieddarbiem pēc 
to digitalizācijas, un nodrošināt šādu 
noteikumu stāšanos spēkā; 

15. mudina ātri pieĦemt starptautiskus 
noteikumus, ar kuriem lietotājiem ar 
invaliditāti tiktu atvieglota piekĜuve 
digitālajam saturam un iespieddarbiem pēc 
to digitalizācijas, un nodrošināt šādu 
noteikumu stāšanos spēkā; turklāt uzsver, 
ka pieejamība un piekĜuvi kavējošu 

mākslīgu tehnisku šėēršĜu likvidēšana ir 

visu lietotāju interesēs; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Grozījums Nr.  32 

Julia Reda, Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 15.a ar bažām atzīmē papildu autortiesību 

noteikumu negatīvo ietekmi dažās 

dalībvalstīs, jo īpaši tādu valsts tiesību 

aktu pieĦemšanu, ar kuriem paplašina 

trešo personu izĦēmuma tiesību jomu, kas 

rada situāciju, ka patērētājiem ir 

atšėirīgas iespējas piekĜūt saturam 

dažādās dalībvalstīs, un kam var būt 

negatīva ietekme uz konkurenci, jo sevišėi 

tiešsaistes meklēšanas tirgū; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 

Grozījums Nr.  33 

Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumiem par reformām autortiesību 
jomā, kas jau sen ir nepieciešamas, un jo 
īpaši attiecībā uz pasākumiem, kas Ĝautu 
pilnīgāk izmantot digitālā vienotā tirgus 
iespējas, sevišėi attiecībā uz piekĜuvi 
saturam, zināšanu izplatīšanu un pārrobežu 
pakalpojumu dzīvotspējīgiem modeĜiem; 
šajā sakarībā uzskata, ka turpmākām 
reformām Ĝoti svarīga ir Direktīvas 
2001/29/EK pārskatīšana, kurā būtu jāĦem 
vērā jaunās tehnoloăijas, kā arī patērētāju 
un lietotāju rīcība; 

13. aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumiem par reformām autortiesību 
jomā, kas jau sen ir nepieciešamas, un jo 
īpaši attiecībā uz pasākumiem, kas Ĝautu 
pilnīgāk izmantot digitālā vienotā tirgus 
iespējas, sevišėi attiecībā uz piekĜuvi 
saturam, zināšanu izplatīšanu un pārrobežu 
pakalpojumu dzīvotspējīgiem modeĜiem; 
šajā sakarībā uzskata, ka turpmākām 
reformām Ĝoti svarīga ir Direktīvas 
2001/29/EK pārskatīšana, kurā būtu jāĦem 
vērā jaunās tehnoloăijas un patērētāju un 
lietotāju rīcība, kā arī jāuzlabo autoru 
stāvoklis attiecībās ar starpniekiem, kuri 

nodrošina autoru darbu nonākšanu tirgū; 

Or. en 

 
 


