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25.11.2014 B8-0286/23 

Ändringsförslag  23 
Julia Reda, Michel Reimon 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Skäl I 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Ohämmad konkurrens och lika villkor 

för alla företag, vilket gynnar investeringar, 

är avgörande för denna ekonomiska sektor, 

eftersom detta kommer att säkerställa dess 

långsiktigt hållbara utveckling till fördel 

för slutanvändarna. Effektiv konkurrens är 

en bra drivkraft för effektiva investeringar 

och kan ge konsumenter fördelar i form av 

valmöjligheter, pris och kvalitet. 

I. En sund och hållbar konkurrens och 

lika villkor för alla företag, vilket gynnar 

investeringar, är avgörande för denna 

ekonomiska sektor, eftersom detta kommer 

att säkerställa dess långsiktigt hållbara 

utveckling till fördel för slutanvändarna. 

Effektiv konkurrens är en bra drivkraft för 

effektiva investeringar och kan ge 

konsumenter fördelar i form av 

valmöjligheter, pris och kvalitet. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/24 

Ändringsförslag  24 
Julia Reda, Michel Reimon 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Skäl L 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

L. De arbetstillfällen som skapas genom 

den digitala inre marknaden är i allmänhet 

välbetalda och högkvalificerade, och ger 

som sådana ett viktigt bidrag till skapandet 

av kvalitativ och hållbar sysselsättning. 

L. Vissa av de arbetstillfällen som skapas 

genom den digitala inre marknaden är 

välbetalda och högkvalificerade, och ger 

som sådana ett viktigt bidrag till skapandet 

av kvalitativ och hållbar sysselsättning. 

Man bör emellertid avvärja nya sätt att 

kringgå arbetstagares sociala och 

arbetsrelaterade rättigheter. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Ändringsförslag  25 
Julia Reda, Michel Reimon 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Skäl La (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 La. Kommissionen bör motverka 

antitrustmetoder som påverkar 

mediemångfalden, i form av både 

tillhandahållande och ägande av innehåll, 

eftersom tillgång till information är 

nyckeln till en livskraftig demokrati. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Ändringsförslag  26 
Julia Reda, Michel Reimon 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att ta 

itu med alla befintliga hinder som ligger i 

vägen för utvecklingen av den digitala inre 

marknaden genom att med oförminskade 

ansträngningar genomföra befintliga regler 

och se till att de efterlevs, som en del av en 

övergripande strategi. Dessa satsningar 

måste utgöra kärnan i EU:s insatser för att 

generera ekonomisk tillväxt och 

sysselsättning och stärka sin 

konkurrenskraft och motståndskraft i den 

globala ekonomin. 

1. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att ta 

itu med alla obefogade hinder som ligger i 

vägen för utvecklingen av den digitala inre 

marknaden genom att med oförminskade 

ansträngningar genomföra befintliga regler 

och se till att de efterlevs, som en del av en 

övergripande strategi. Dessa satsningar 

måste utgöra kärnan i EU:s insatser för att 

generera ekonomisk tillväxt och 

sysselsättning och stärka sin 

konkurrenskraft och motståndskraft i den 

globala ekonomin. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

25.11.2014 B8-0286/27 

Ändringsförslag  27 
Julia Reda, Michel Reimon 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa dels att den 

inre marknaden för tjänster förverkligas 

snarast, dels att regler som direktivet om 

konsumenträttigheter, alternativ 

tvistlösning och tvistlösning online 

genomförs och verkställs, och samtidigt se 

till att administrativa bördor minskar. 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa dels att 

tjänstedirektivet genomförs snarast, dels 

att regler som direktivet om 

konsumenträttigheter, alternativ 

tvistlösning och tvistlösning online 

genomförs och verkställs, och samtidigt se 

till att administrativa bördor minskar. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Ändringsförslag  28 
Julia Reda, Michel Reimon 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet begär att det nya 

moderniserade lagstiftningspaketet om 

uppgiftsskydd ska antas så snart som 

möjligt, så att en lämplig balans kan 

uppnås mellan å ena sidan hög 

skyddsnivå för personuppgifter, 

användarsäkerhet och kontroll över egna 

personuppgifter, och å andra sidan en 

stabil, förutsägbar lagstiftningsmiljö där 

företag kan blomstra på en stärkt inre 

marknad till fördel för slutanvändarna, lika 

villkor för alla, vilket gynnar investeringar, 

samt en miljö som bidrar till att göra EU 

mer attraktivt för företag. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att avsätta de medel som 

krävs för att man ska kunna bekämpa it-

brottslighet med lagstiftningsåtgärder och 

brottsbekämpande samarbete, både på 

nationell nivå och på EU-nivå. 

5. Europaparlamentet begär att det nya 

moderniserade lagstiftningspaketet om 

uppgiftsskydd ska antas så snart som 

möjligt, så att man kan säkerställa en hög 

skyddsnivå för personuppgifter, 

användarsäkerhet, kontroll över egna 

personuppgifter, en stabil, förutsägbar 

lagstiftningsmiljö där företag kan blomstra 

på en stärkt inre marknad till fördel för 

slutanvändarna, lika villkor för alla, vilket 

gynnar investeringar, samt en miljö som 

bidrar till att göra EU mer attraktivt för 

företag. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

avsätta de medel som krävs för att man ska 

kunna bekämpa it-brottslighet med 

lagstiftningsåtgärder och 

brottsbekämpande samarbete, både på 

nationell nivå och på EU-nivå. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Ändringsförslag  29 
Julia Reda, Michel Reimon 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 7a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet anser att 

kommissionen bör agera för att skapa och 

säkerställa en lagstiftningsmässigt och 

juridiskt förutsägbar miljö som främjar 

kreativitet och innovation för 

nyetablerade företag, mikroföretag och 

små och medelstora företag. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Ändringsförslag  30 
Julia Reda, Michel Reimon 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 11 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet betonar att 

sökmotorernas sökprocesser och 

sökresultat bör vara opartiska, så att man 

kan säkerställa icke-diskriminerande 

sökningar på nätet och en större 

konkurrens och fler valmöjligheter för 

användare och konsumenter samt bevara 

mångfalden av informationskällor. 

Parlamentet konstaterar därför att 

sökmotorers indexering, utvärdering, 

presentation och rangordning måste vara 

opartisk och insynsvänlig, och att 

sökmotorer vid kombinerade tjänster måste 

garantera fullständig transparens när 

sökresultaten visas. Kommissionen 

uppmanas att förhindra alla former av 

vilseledande information i 

sökmotorföretags marknadsföring av 

kombinerade tjänster. 

11. Europaparlamentet betonar att staten 

eller tredje part inte får påverka 

söktjänsternas sökprocesser och 

sökresultat, så att man kan säkerställa icke-

diskriminerande sökningar på nätet och en 

större konkurrens, fler valmöjligheter och 

högre kvalitet för användare och 

konsumenter, samt bevara mångfalden av 

informationskällor. Parlamentet konstaterar 

därför att söktjänsters indexering, 

utvärdering, presentation och rangordning 

måste avslöja sådan påverkan på ett 

transparent sätt, samtidigt som söktjänster 

för kombinerade tjänster måste säkerställa 

transparens när sökresultaten visas. 

Kommissionen uppmanas att förhindra alla 

former av vilseledande information i 

marknadsföring och licensiering av 

kombinerade tjänster från sökmotorföretag 

och andra internettjänster som genom 

avtal är knutna till dem. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Ändringsförslag  31 
Julia Reda, Michel Reimon 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 15 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet uppmuntrar till ett 

snabbt antagande och genomförande av 

internationella bestämmelser som 

underlättar för användare med 

funktionshinder att få tillgång till digitalt 

innehåll och digitaliserade trycksaker. 

15. Europaparlamentet uppmuntrar till ett 

snabbt antagande och genomförande av 

internationella bestämmelser som 

underlättar för användare med 

funktionshinder att få tillgång till digitalt 

innehåll och digitaliserade trycksaker. 

Parlamentet betonar dessutom att 

tillgänglighet och avskaffande av 

konstgjorda tekniska hinder för tillgång 

fortfarande är i alla användares intresse. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Ändringsförslag  32 
Julia Reda, Michel Reimon 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 15a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet noterar med oro 

den negativa inverkan som bestämmelser 

om underordnad upphovsrätt har i vissa 

medlemsstater, framför allt antagandet av 

nationella lagar som utvidgar räckvidden 

för de ensamrätter som tredje parter har, 

vilket leder till en differentiering i 

konsumenternas tillgång till innehåll i 

olika medlemsstater, och medför 

eventuella konkurrenshämmande 

effekter, framför allt på marknaden för 

sökningar på nätet. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 

Ändringsförslag  33 
Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta den 

upphovsrättsreform som borde ha kommit 

för länge sedan, särskilt avseende åtgärder 

som kan stärka den digitala inre 

marknaden, i synnerhet i fråga om tillgång 

till innehåll, spridning av kunskap och 

genomförbara modeller för 

gränsöverskridande tjänster. Parlamentet 

anser i detta sammanhang att granskningen 

av direktiv 2001/29/EG är grundläggande 

för den framtida reformen, som bör beakta 

ny teknik och konsument- och 

användarbeteende. 

13. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta den 

upphovsrättsreform som borde ha kommit 

för länge sedan, särskilt avseende åtgärder 

som kan stärka den digitala inre 

marknadens potential, i synnerhet i fråga 

om tillgång till innehåll, spridning av 

kunskap och genomförbara modeller för 

gränsöverskridande tjänster. Parlamentet 

anser i detta sammanhang att granskningen 

av direktiv 2001/29/EG är grundläggande 

för den framtida reformen, som bör beakta 

ny teknik och konsument- och 

användarbeteende, och förbättra 

upphovsmäns förhandlingsposition 

gentemot de mellanhänder som för ut 

deras arbete på marknaden. 

Or. en 

 

 


