
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

25.11.2014 B8-0286/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Julia Reda, Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže neobmedzená hospodárska súťaž 
a rovnaké podmienky pre podniky, ktoré 
podporia investície, sú pre toto odvetvie 
hospodárstva rozhodujúce, keďže 
zabezpečia jeho dlhodobý udržateľný 
rozvoj v prospech koncových užívateľov; 
keďže účinná hospodárska súťaž je dobrým 
stimulom na efektívne investície a môže 
poskytovať výhody pre spotrebiteľov z 
hľadiska možnosti voľby, ceny a kvality; 

I. keďže spravodlivá a udržateľná 
hospodárska súťaž a rovnaké podmienky 
pre podniky, ktoré podporia investície, sú 
pre toto odvetvie hospodárstva 
rozhodujúce, keďže zabezpečia jeho 
dlhodobý udržateľný rozvoj v prospech 
koncových užívateľov; keďže účinná 
hospodárska súťaž je dobrým stimulom na 
efektívne investície a môže poskytovať 
výhody pre spotrebiteľov z hľadiska 
možnosti voľby, ceny a kvality; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
25.11.2014 B8-0286/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Julia Reda, Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

L. keďže pracovné miesta vytvorené 
prostredníctvom jednotného digitálneho 
trhu sú zvyčajne vysoko kvalifikované 
a dobre platené, a sú preto dôležitým 
príspevkom k vytváraniu kvalitných a 
udržateľných pracovných miest; 

L. keďže niektoré pracovné miesta 
vytvorené prostredníctvom jednotného 
digitálneho trhu sú vysoko kvalifikované 
a dobre platené, a sú preto dôležitým 
príspevkom k vytváraniu kvalitných 
a udržateľných pracovných miest; keďže 

by sa však malo predchádzať novým 

formám obchádzania sociálnych a 

pracovných práv; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Julia Reda, Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 La. keďže Komisia by mala zabrániť 

monopolnému správaniu ovplyvňujúcemu 

pluralitu médií, a to tak v súvislosti 

s poskytovaním obsahu, ako aj 

vlastníctvom, keďže prístup 

k informáciám má zásadný význam pre 

fungovanie demokracie; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Julia Reda, Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa 
prostredníctvom trvalej snahy o 
implementáciu a presadzovanie 
existujúcich pravidiel ako súčasti 
všeobecnej stratégie zamerali na všetky 
existujúce prekážky, ktoré bránia rozvoju 
jednotného digitálneho trhu; domnieva sa, 
že tieto snahy musia byť jadrom úsilia EÚ 
o zabezpečenie hospodárskeho rastu a 
zamestnanosti a o posilnenie jej 
konkurencieschopnosti a odolnosti v rámci 
globálnej ekonomiky; 

1. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa 
prostredníctvom trvalej snahy 
o implementáciu a presadzovanie 
existujúcich pravidiel ako súčasti 
všeobecnej stratégie zamerali na všetky 
neodôvodnené prekážky, ktoré bránia 
rozvoju jednotného digitálneho trhu; 
domnieva sa, že tieto snahy musia byť 
jadrom úsilia EÚ o zabezpečenie 
hospodárskeho rastu a zamestnanosti 
a o posilnenie jej konkurencieschopnosti 
a odolnosti v rámci globálnej ekonomiky; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Julia Reda, Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
urýchlenú implementáciu jednotného trhu 

so službami a zaistila vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov, ako sú 
smernica o právach spotrebiteľov a 
predpisy o alternatívnom riešení sporov a 
riešení sporov online, a aby zároveň 
zabezpečila zníženie administratívnej 
záťaže; 

4. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
urýchlenú implementáciu smernice 

o službách a zaistila vykonávanie 
a presadzovanie právnych predpisov, ako 
sú smernica o právach spotrebiteľov 
a predpisy o alternatívnom riešení sporov 
a riešení sporov online, a aby zároveň 
zabezpečila zníženie administratívnej 
záťaže; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Julia Reda, Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. požaduje rýchle prijatie nového 
modernizovaného balíka o ochrane údajov 
s cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu 

medzi vysokou úrovňou ochrany osobných 
údajov, bezpečnosťou používateľov a 
kontrolou nad vlastnými osobnými údajmi 
a stabilným, predvídateľným právnym 
prostredím, v ktorom podniky môžu 
prosperovať na zlepšenom jednotnom trhu 
v prospech koncových užívateľov, 
rovnakými podmienkami na podporu 
investícií a prostredím, ktoré prispieva k 
atraktívnosti EÚ ako miesta pôsobenia pre 
podniky; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vyčlenili potrebné zdroje na boj proti 
počítačovej kriminalite prostredníctvom 
legislatívnych opatrení a spolupráce pri 
presadzovaní práva na vnútroštátnej úrovni 
aj úrovni EÚ; 

5. požaduje rýchle prijatie nového 
modernizovaného balíka o ochrane údajov 
s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany osobných údajov, bezpečnosť 
používateľov a kontrolu nad vlastnými 
osobnými údajmi a stabilným, 
predvídateľným právnym prostredím, 
v ktorom podniky môžu prosperovať na 
zlepšenom jednotnom trhu v prospech 
koncových užívateľov, rovnaké 

podmienky na podporu investícií 
a prostredie, ktoré prispieva k atraktívnosti 
EÚ ako miesta pôsobenia pre podniky; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vyčlenili potrebné zdroje na boj proti 
počítačovej kriminalite prostredníctvom 
legislatívnych opatrení a spolupráce pri 
presadzovaní práva na vnútroštátnej úrovni 
aj úrovni EÚ; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Julia Reda, Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. domnieva sa, že Komisia by mala 

prijať opatrenia, aby vytvorila 

a zabezpečila legislatívne podmienky 

a právnu istotu, ktoré by podporili 

kreativita a inovácie v začínajúcich 

podnikoch, mikropodnikoch a MSP; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Julia Reda, Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. zdôrazňuje, že pri používaní 
vyhľadávačov by proces vyhľadávania aj 
jeho výsledky mali byť neskreslené, aby 
internetové vyhľadávanie zostalo 
nediskriminačné, čo zaistí väčšiu 
hospodársku súťaž a lepší výber pre 
užívateľov a spotrebiteľov a umožní 
zachovať rozmanitosť zdrojov informácií; 
preto konštatuje, že indexácia, hodnotenie, 
zobrazenie a klasifikácia, ktoré 
uskutočňujú vyhľadávače, musia byť 

neskreslené a transparentné a že v prípade 
prepojených služieb musia vyhľadávače 
zabezpečiť plnú transparentnosť pri 
zobrazení výsledkov vyhľadávania; vyzýva 
Komisiu, aby zabránila akémukoľvek 
zneužívaniu zo strany prevádzkovateľov 
vyhľadávačov pri uvádzaní prepojených 

služieb na trh; 

11. zdôrazňuje, že pri používaní služieb 

vyhľadávania by do procesu vyhľadávania 
ani jeho výsledkov nemal zasahovať štát 

ani tretia strana, aby internetové 
vyhľadávanie zostalo nediskriminačné, čo 
zaistí väčšiu hospodársku súťaž, lepší 
výber a kvalitu pre užívateľov 
a spotrebiteľov a umožní zachovať 
rozmanitosť zdrojov informácií; preto 
konštatuje, že indexácia, hodnotenie, 
zobrazenie a klasifikácia, ktoré 
uskutočňujú služby vyhľadávania, musia 
zverejniť takéto zásahy transparentným 

spôsobom, pričom v prípade prepojených 
služieb musia služby vyhľadávania 
zabezpečiť plnú transparentnosť pri 
zobrazení výsledkov vyhľadávania; vyzýva 
Komisiu, aby zabránila akémukoľvek 
zneužívaniu zo strany prevádzkovateľov 
vyhľadávačov pri uvádzaní na trh 
a poskytovaní licencií v prípade 

prepojených služieb, ako aj pri uvádzaní 

na trh a poskytovaní licencií v prípade 

akýchkoľvek ďalších internetových 

služieb, ktoré sú s nimi zmluvne spojené; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
25.11.2014 B8-0286/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Julia Reda, Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. podporuje rýchle prijatie a 
uplatňovanie medzinárodných ustanovení 
na uľahčenie prístupu zdravotne 
postihnutých užívateľov k digitálnemu 
obsahu a tlačeným dielam prostredníctvom 
ich digitalizácie; 

15. podporuje rýchle prijatie 
a uplatňovanie medzinárodných ustanovení 
na uľahčenie prístupu zdravotne 
postihnutých užívateľov k digitálnemu 
obsahu a tlačeným dielam prostredníctvom 
ich digitalizácie; ďalej zdôrazňuje, že 

prístupnosť a odstránenie umelých 

technických prekážok v prístupe sú aj 

naďalej v záujme všetkých používateľov; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Julia Reda, Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15a. so znepokojením berie na vedomie 

negatívny vplyv doplnkových predpisov 

týkajúcich sa autorských práv 

v niektorých členských štátoch, najmä 

v súvislosti s prijímaním vnútroštátnych 

právnych predpisov, ktoré rozširujú 

pôsobnosť výlučných práv tretích strán, 

čo vedie k tomu, že v členských štátoch 

existujú v prístupe k obsahu medzi 

spotrebiteľmi rozdiely, pričom tieto 

predpisy môžu mať aj negatívny vplyv na 

hospodársku súťaž, najmä na trhu 

vyhľadávania online; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. vyzýva Komisiu, aby predložila dlho 
očakávanú reformu autorského práva 
zameranú najmä na opatrenia, ktoré by 
posilnili potenciál jednotného digitálneho 
trhu, najmä pokiaľ ide o prístup k obsahu, 
šírenie znalostí a životaschopné modely pre 
cezhraničné služby; v tejto súvislosti sa 
domnieva, že revízia smernice 2001/29/ES 
je kľúčová pre budúcu reformu, ktorá by 
mala zohľadniť nové technológie a 
správanie spotrebiteľov a užívateľov; 

13. vyzýva Komisiu, aby predložila dlho 
očakávanú reformu autorského práva 
zameranú najmä na opatrenia, ktoré by 
posilnili potenciál jednotného digitálneho 
trhu, najmä pokiaľ ide o prístup k obsahu, 
šírenie znalostí a životaschopné modely pre 
cezhraničné služby; v tejto súvislosti sa 
domnieva, že revízia smernice 2001/29/ES 
je kľúčová pre budúcu reformu, ktorá by 
mala zohľadniť nové technológie 
a správanie spotrebiteľov a užívateľov, ako 

aj pre zlepšenie vyjednávacej pozície 

autorov vo vzťahu k sprostredkovateľom, 

ktorí ich práce uvádzajú na trh; 

Or. en 

 
 


