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25.11.2014 B8-0286/23 

Amendement  23 

Julia Reda, Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat ongebreidelde 

concurrentie en een egaal speelveld voor 

het bedrijfsleven, waardoor investeringen 

worden aangemoedigd, essentieel zijn voor 

deze sector van de economie omdat zij 

ervoor zorgen dat deze sector zich op lange 

termijn duurzaam kan ontwikkelen ten 

voordele van de eindgebruiker; 

overwegende dat een goed functionerende 

mededinging een goede aanjager is van 

doelgerichte investeringen en de 

consument tot voordeel kan strekken waar 

het gaat om keuze, prijs en kwaliteit; 

I. overwegende dat eerlijke, duurzame 

concurrentie en een egaal speelveld voor 

het bedrijfsleven waardoor investeringen 

worden aangemoedigd, essentieel zijn voor 

deze sector van de economie omdat zij 

ervoor zorgen dat deze sector zich op lange 

termijn duurzaam kan ontwikkelen ten 

voordele van de eindgebruiker; 

overwegende dat een goed functionerende 

mededinging een goede aanjager is van 

doelgerichte investeringen en de 

consument tot voordeel kan strekken waar 

het gaat om keuze, prijs en kwaliteit; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/24 

Amendement  24 

Julia Reda, Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat de digitale interne 

markt over het geheel genomen 

hooggeschoolde en goed betaalde banen 

genereert, en daardoor een belangrijke 

bijdrage levert aan de schepping van 

duurzame en hoogwaardige 

werkgelegenheid; 

L. overwegende dat de digitale interne 

markt enige hooggeschoolde en goed 

betaalde banen genereert, en daardoor een 

belangrijke bijdrage levert aan de 

schepping van duurzame en hoogwaardige 

werkgelegenheid ; overwegende dat echter 

moet worden gewaakt voor nieuwe 

manieren om sociale en arbeidsrechten te 

omzeilen; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Amendement  25 

Julia Reda, Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Overweging L bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 L bis. overwegende dat de Commissie 

antitrustpraktijken moet tegengaan die de 

pluraliteit van de media aantasten, zowel 

wat betreft aanbod van inhoud als 

eigendom, aangezien toegang tot 

informatie essentieel is voor een bloeiende 

democratie; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Amendement  26 

Julia Reda, Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. vraagt de lidstaten en de Commissie om, 

door niet aflatende inspanningen gericht op 

de toepassing van de bestaande regels en 

de handhaving van die regels, in het kader 

van een overkoepelende strategie, alle 

bestaande belemmeringen op te ruimen die 

de ontwikkeling van de digitale interne 

markt in de weg staan; is van mening dat 

zulke inspanningen centraal moeten staan 

in de pogingen van de EU om economische 

groei en werkgelegenheid te genereren en 

haar concurrentievermogen en veerkracht 

binnen de mondiale economie te 

versterken; 

1. vraagt de lidstaten en de Commissie om, 

door niet aflatende inspanningen gericht op 

de toepassing van de bestaande regels en 

de handhaving van die regels, in het kader 

van een overkoepelende strategie, alle 

ongerechtvaardigde belemmeringen op te 

ruimen die de ontwikkeling van de digitale 

interne markt in de weg staan; is van 

mening dat zulke inspanningen centraal 

moeten staan in de pogingen van de EU om 

economische groei en werkgelegenheid te 

genereren en haar concurrentievermogen 

en veerkracht binnen de mondiale 

economie te versterken; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/27 

Amendement  27 

Julia Reda, Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. verzoekt de Commissie om toe te zien 

op de snelle totstandbrenging van de 

interne markt voor diensten en te zorgen 

voor de uitvoering en handhaving van 

regelgeving, zoals de richtlijn 

consumentenrechten, alternatieve 

geschillenbeslechting en online 

geschillenbeslechting, en daarbij de 

administratieve lasten terug te dringen; 

4. verzoekt de Commissie om toe te zien 

op de snelle totstandbrenging van de 

dienstenrichtlijn en te zorgen voor de 

uitvoering en handhaving van regelgeving, 

zoals de richtlijn consumentenrechten, 

alternatieve geschillenbeslechting en online 

geschillenbeslechting, en daarbij de 

administratieve lasten terug te dringen; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Amendement  28 

Julia Reda, Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. dringt aan op snelle goedkeuring van het 

nieuwe en gemoderniseerde 

gegevensbeschermingspakket met het oog 

op een juist evenwicht tussen een hoge 

mate van bescherming voor 

persoonsgegevens, veiligheid van 

gebruikers en zeggenschap over de eigen 

persoonsgegevens, en een stabiel, 

voorspelbaar wetgevingsklimaat waarin het 

bedrijfsleven kan gedijen binnen een 

sterkere interne markt ten voordele van de 

eindgebruiker, een egaal speelveld dat 

investeringen aanmoedigt en 

randvoorwaarden die de aantrekkelijkheid 

van de EU als vestigingsplaats voor 

bedrijven verhogen; vraagt de Commissie 

en de lidstaten de nodige middelen uit te 

trekken om cybercriminaliteit tegen te gaan 

door middel van wettelijke maatregelen en 

samenwerking bij de wethandhaving, op 

zowel nationaal als EU-niveau; 

5. dringt aan op snelle goedkeuring van het 

nieuwe en gemoderniseerde 

gegevensbeschermingspakket met het oog 

op het waarborgen van een hoge mate van 

bescherming voor persoonsgegevens, 

veiligheid van gebruikers en zeggenschap 

over de eigen persoonsgegevens, en een 

stabiel, voorspelbaar wetgevingsklimaat 

waarin het bedrijfsleven kan gedijen 

binnen een sterkere interne markt ten 

voordele van de eindgebruiker, een egaal 

speelveld dat investeringen aanmoedigt en 

randvoorwaarden die de aantrekkelijkheid 

van de EU als vestigingsplaats voor 

bedrijven verhogen; vraagt de Commissie 

en de lidstaten de nodige middelen uit te 

trekken om cybercriminaliteit tegen te gaan 

door middel van wettelijke maatregelen en 

samenwerking bij de wethandhaving, op 

zowel nationaal als EU-niveau; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Amendement  29 

Julia Reda, Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is van oordeel dat de Commissie een 

wettelijk en rechtszeker kader tot stand 

moet brengen en moet waarborgen, dat 

gunstig is voor de creativiteit en innovatie 

van start-ups, micro-ondernemingen en 

kmo's;  

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Amendement  30 

Julia Reda, Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. benadrukt dat bij het gebruik van 

zoekmachines het zoekproces en de 

zoekresultaten neutraal moeten zijn om 

ervoor te zorgen dat het zoeken op internet 

non-discriminatoir blijft, dat er meer 

concurrentie is en meer keuzevrijheid voor 

gebruikers en consumenten bestaat en dat 

de diversiteit van de informatiebronnen 

wordt gehandhaafd; merkt derhalve op dat 

indexering, evaluatie, presentatie en 

klassering door zoekmachines neutraal en 

transparant moeten zijn, en dat de 

zoekmachines in het geval van onderling 

gekoppelde diensten volledige 

transparantie moeten waarborgen wanneer 

de resultaten worden getoond; dringt er bij 

de Commissie op aan, misbruik door 

exploitanten van zoekmachines die 

onderling gekoppelde diensten op de markt 

aanbieden, te voorkomen; 

11. benadrukt dat bij het gebruik van 

zoekmachines het zoekproces en de 

zoekresultaten niet mogen worden 

beïnvloed door de staat of derde partijen, 

om ervoor te zorgen dat het zoeken op 

internet non-discriminatoir blijft, dat er 

meer concurrentie is en meer keuzevrijheid 

voor gebruikers en consumenten bestaat en 

dat de diversiteit van de informatiebronnen 

wordt gehandhaafd; merkt derhalve op dat 

indexering, evaluatie, presentatie en 

klassering door zoekdiensten een 

dergelijke beïnvloeding op een 

transparante manier moeten laten blijken, 

terwijl zoekdiensten in het geval van 

onderling gekoppelde diensten 

transparantie moeten waarborgen wanneer 

de resultaten worden getoond; dringt er bij 

de Commissie op aan elk misbruik door 

exploitanten van zoekmachines die 

onderling gekoppelde diensten op de markt 

aanbieden, te voorkomen en andere 

internetdiensten die contractueel met hen 

verbonden zijn; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Amendement  31 

Julia Reda, Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. moedigt aan tot snelle goedkeuring en 

uitvoering van internationale regelgeving 

die gehandicapte gebruikers gemakkelijker 

toegang moet geven tot digitale inhoud en 

tot gedrukt materiaal dankzij digitalisering 

daarvan; 

15. moedigt aan tot snelle goedkeuring en 

uitvoering van internationale regelgeving 

die gehandicapte gebruikers gemakkelijker 

toegang moet geven tot digitale inhoud en 

tot gedrukt materiaal dankzij digitalisering 

daarvan; benadrukt voorts dat 

toegankelijkheid en het verwijderen van 

kunstmatige technische obstakels die 

toegang belemmeren, in het belang van 

alle gebruikers blijven; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Amendement  32 

Julia Reda, Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. stelt met bezorgdheid de negatieve 

gevolgen vast van wetgeving van afgeleid 

auteursrecht in sommige lidstaten, met 

name de vaststelling van nationale 

wetgeving die de werkingssfeer van 

exclusieve rechten van derde partijen 

uitbreidt, en die voor consumenten in de 

verschillende lidstaten tot een onderscheid 

in de toegang tot inhoud heeft geleid, en 

de mogelijke concurrentieverstorende 

effecten daarvan, in het bijzonder op de 

onlinezoekmarkt; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 

Amendement  33 

Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. dringt er bij de Commissie op aan werk 

te maken van de lang verbeide hervorming 

van het auteursrecht, in het bijzonder wat 

maatregelen betreft die het potentieel van 

de digitale interne markt zouden vergroten, 

met name op het punt van de toegang tot 

inhoud, de verspreiding van kennis en 

werkbare modellen voor 

grensoverschrijdende diensten; is in dit 

verband van mening dat herziening van 

Richtlijn 2001/29/EG van fundamenteel 

belang is voor deze hervorming, waarbij 

rekening moet worden gehouden met 

nieuwe  technologieën en veranderde 

gedragspatronen bij consument en 

gebruiker; 

13. dringt er bij de Commissie op aan werk 

te maken van de lang verbeide hervorming 

van het auteursrecht, in het bijzonder wat 

maatregelen betreft die het potentieel van 

de digitale interne markt zouden vergroten, 

met name op het punt van de toegang tot 

inhoud, de verspreiding van kennis en 

werkbare modellen voor 

grensoverschrijdende diensten; is in dit 

verband van mening dat herziening van 

Richtlijn 2001/29/EG van fundamenteel 

belang is voor deze hervorming, waarbij 

rekening moet worden gehouden met 

nieuwe technologieën en veranderde 

gedragspatronen bij consument en 

gebruiker, alsook met de verbetering van 

de onderhandelingspositie van auteurs ten 

opzichte van de tussenpersonen die hun 

werk op de markt brengen; 

Or. en 

 

 


