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25.11.2014 B8-0286/23 

Predlog spremembe  23 

Julia Reda, Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker so neovirana konkurenca in enaki 

konkurenčni pogoji za podjetja, ki bodo 

spodbujala naložbe, bistvenega pomena za 

to gospodarsko panogo, saj bodo zagotovili 

njen dolgoročno vzdržen razvoj v korist 

končnih uporabnikov; ker je učinkovita 

konkurenca dobra gonilna sila za 

učinkovite naložbe in ima lahko koristi za 

potrošnike na področju izbire, cen in 

kakovosti; 

I. ker so poštena in trajnostna konkurenca 

in enaki konkurenčni pogoji za podjetja, ki 

bodo spodbujala naložbe, bistvenega 

pomena za to gospodarsko panogo, saj 

bodo zagotovili njen dolgoročno vzdržen 

razvoj v korist končnih uporabnikov; ker je 

učinkovita konkurenca dobra gonilna sila 

za učinkovite naložbe in ima lahko koristi 

za potrošnike na področju izbire, cen in 

kakovosti; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/24 

Predlog spremembe  24 

Julia Reda, Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

L. ker delovna mesta, ki jih ustvarja 

digitalni enotni trg, v povprečju 

zaposlujejo visokokvalificirano in dobro 

plačano delovno silo, ter so pomemben 

prispevek k zagotavljanju kakovostnih in 

trajnostnih zaposlitev; 

L. ker nekatera delovna mesta, ki jih 

ustvarja digitalni enotni trg, zaposlujejo 

visokokvalificirano in dobro plačano 

delovno silo, ter so pomemben prispevek k 

zagotavljanju kakovostnih in trajnostnih 

zaposlitev; ker pa bi se bilo treba zaščititi 

pred novimi oblikami izigravanja 

socialnih in delavskih pravic; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Predlog spremembe  25 

Julia Reda, Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 La. ker bi morala Komisija ščititi pred 

protimonopolnim ravnanjem, ki vpliva na 

pluralnost medijev, tako glede 

zagotavljanja vsebine kot odgovornosti, 

saj je dostop do informacij ključen za 

dobro delujočo demokracijo; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Predlog spremembe  26 

Julia Reda, Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poziva države članice in Komisijo, naj 

kot del splošne strategije z vztrajnimi 

prizadevanji za izvajanje in izvrševanje 

veljavnih pravil obravnavajo vse obstoječe 

ovire, ki zavirajo razvoj digitalnega 

enotnega trga; meni, da morajo biti ti 

ukrepi v središču prizadevanj EU za 

ustvarjanje gospodarske rasti in delovnih 

mest ter za krepitev njene konkurenčnosti 

in odpornosti v svetovnem gospodarstvu; 

1. poziva države članice in Komisijo, naj 

kot del splošne strategije z vztrajnimi 

prizadevanji za izvajanje in izvrševanje 

veljavnih pravil obravnavajo vse 

neupravičene ovire, ki zavirajo razvoj 

digitalnega enotnega trga; meni, da morajo 

biti ti ukrepi v središču prizadevanj EU za 

ustvarjanje gospodarske rasti in delovnih 

mest ter za krepitev njene konkurenčnosti 

in odpornosti v svetovnem gospodarstvu; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/27 

Predlog spremembe  27 

Julia Reda, Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo, naj zagotovi hitro 

izvajanje enotnega trga za storitve ter 

izvajanje in izvrševanje pravil, kot so 

direktiva o pravicah potrošnikov, 

alternativno reševanje sporov in spletno 

reševanje sporov, obenem pa zmanjša 

upravno breme; 

4. poziva Komisijo, naj zagotovi hitro 

izvajanje direktive o storitvah ter izvajanje 

in izvrševanje pravil, kot so direktiva o 

pravicah potrošnikov, alternativno 

reševanje sporov in spletno reševanje 

sporov, obenem pa zmanjša upravno 

breme; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Predlog spremembe  28 

Julia Reda, Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva k hitremu sprejetju novega 

posodobljenega svežnja o varstvu 

podatkov, ki bo zagotovil primerno 

ravnovesje med visoko ravnjo zaščite 

osebnih podatkov, varnostjo uporabnikov 

in nadzorom nad lastnimi osebnimi podatki 

ter stabilno in predvidljivo zakonodajno 

okolje, v katerem lahko podjetja v korist 

končnih uporabnikov uspevajo na 

okrepljenem enotnem trgu, enake 

konkurenčne pogoje, ki bodo spodbujali 

naložbe, in okolje, ki bo prispevalo k 

privlačnosti EU kot namembni kraj za 

podjetja; poziva Komisijo in države 

članice, naj namenijo potrebna sredstva za 

boj proti kibernetskemu kriminalu s 

pomočjo zakonodajnih ukrepov in 

sodelovanja na področju kazenskega 

pregona, tako na nacionalni ravni kot ravni 

EU; 

5. poziva k hitremu sprejetju novega 

posodobljenega svežnja o varstvu 

podatkov, ki bo zagotovil visoko raven 

zaščite osebnih podatkov, varnosti 

uporabnikov in nadzora nad lastnimi 

osebnimi podatki ter stabilno in 

predvidljivo zakonodajno okolje, v katerem 

lahko podjetja v korist končnih 

uporabnikov uspevajo na okrepljenem 

enotnem trgu, enake konkurenčne pogoje, 

ki bodo spodbujali naložbe, in okolje, ki bo 

prispevalo k privlačnosti EU kot namembni 

kraj za podjetja; poziva Komisijo in države 

članice, naj namenijo potrebna sredstva za 

boj proti kibernetskemu kriminalu s 

pomočjo zakonodajnih ukrepov in 

sodelovanja na področju kazenskega 

pregona, tako na nacionalni ravni kot ravni 

EU; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Predlog spremembe  29 

Julia Reda, Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. meni, da bi morala Komisija ukrepati 

ter vzpostaviti in zagotoviti zakonodajno 

okolje pravne varnosti, ki bo spodbujalo 

ustvarjalnost in inovacije zagonskih in 

mikro podjetij ter MSP; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Predlog spremembe  30 

Julia Reda, Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja, da bi morali biti pri uporabi 

iskalnikov proces iskanja in rezultati 

nepristranski, da bi iskanja na internetu 

ohranili nediskriminatorna, da bi zagotovili 

večjo konkurenco in izbiro za uporabnike 

in potrošnike in da bi ohranili raznolikost 

virov informacij; zato ugotavlja, da morajo 

biti indeksacija, ovrednotenje, predstavitev 

in razvrstitev v iskalnikih nepristranski in 

pregledni in da morajo za medsebojno 

povezane storitve iskalniki jamčiti popolno 

preglednost ob prikazovanju rezultatov 

iskanja; poziva Komisijo, naj prepreči 

morebitne zlorabe pri trženju medsebojno 

povezanih storitev, ki ga izvajajo 

upravljavci iskalnikov; 

11. poudarja, da pri uporabi storitev 

iskanja na proces iskanja in rezultate ne bi 

smeli vplivati država ali dejanja tretjih 

strani, da bi iskanja na internetu ohranili 

nediskriminatorna, da bi zagotovili večjo 

konkurenco, izbiro in kakovost za 

uporabnike in potrošnike in da bi ohranili 

raznolikost virov informacij; zato 

ugotavlja, da morajo indeksacija, 

ovrednotenje, predstavitev in razvrstitev v 

storitvah iskanja takšne vplive razkriti na 

pregleden način, pri čemer morajo storitve 

iskanja za medsebojno povezane storitve 

zagotoviti popolno preglednost ob 

prikazovanju rezultatov iskanja; poziva 

Komisijo, naj prepreči morebitne zlorabe 

pri trženju medsebojno povezanih storitev 

in izdajanju licenc zanje, ki ga izvajajo 

upravljavci iskalnikov in druge internetne 

storitve, ki so pogodbeno vezane nanje; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Predlog spremembe  31 

Julia Reda, Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. spodbuja hitro sprejetje in izvajanje 

mednarodnih določb za olajšanje dostopa 

invalidnih uporabnikov do digitalnih 

vsebin in do tiskovin prek njihove 

digitalizacije; 

15. spodbuja hitro sprejetje in izvajanje 

mednarodnih določb za olajšanje dostopa 

invalidnih uporabnikov do digitalnih 

vsebin in do tiskovin prek njihove 

digitalizacije; poleg tega poudarja, da 

dostopnost in odstranitev umetnih 

tehničnih ovir za dostopnost ostajata 

pomembni za vse uporabnike; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Predlog spremembe  32 

Julia Reda, Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 15a. je zaskrbljen zaradi negativnega 

vpliva dodatnih predpisov glede avtorskih 

pravic v nekaterih državah članicah, 

natančneje zaradi sprejetja nacionalnih 

zakonov, s katerimi se je razširilo področje 

uporabe izključnih pravic tretjih strani, 

kar je po državah članicah povzročilo 

diferenciacijo dostopa do vsebin glede na 

potrošnika in ima morebitne 

protikonkurenčne učinke, zlasti na spletni 

trg na področju iskanja; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

25.11.2014 B8-0286/33 

Predlog spremembe  33 

Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpiranje pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poziva Komisijo, naj pripravi reformo 

avtorskih pravic, ki že močno zamuja, 

zlasti v zvezi z ukrepi, ki bi povečali 

možnosti digitalnega enotnega trga, zlasti v 

zvezi z dostopom do vsebine, razširjanjem 

znanja in učinkovitimi modeli za čezmejne 

storitve; v zvezi s tem meni, da je pregled 

Direktive 2011/29/ES bistven za prihodnjo 

reformo, ki bi morala upoštevati nove 

tehnologije ter vedenje potrošnikov in 

uporabnikov; 

13. poziva Komisijo, naj pripravi reformo 

avtorskih pravic, ki že močno zamuja, 

zlasti v zvezi z ukrepi, ki bi povečali 

možnosti digitalnega enotnega trga, zlasti v 

zvezi z dostopom do vsebine, razširjanjem 

znanja in učinkovitimi modeli za čezmejne 

storitve; v zvezi s tem meni, da je za 

prihodnjo reformo, ki bi morala upoštevati 

nove tehnologije ter vedenje potrošnikov in 

uporabnikov, bistven pregled Direktive 

2011/29/ES, pa tudi izboljšanje 

pogajalskega izhodišča avtorjev nasproti 

posrednikom, ki njihova dela dajo na trg; 

Or. en 

 

 

 


