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Predlog spremembe 204
Matthias Groote

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 
distribucije ter do uporabe želenih 
aplikacij in storitev; poziva Komisijo, 
organ evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije in nacionalne 
regulativne organe, naj natančno 
spremljajo in usklajeno izvajajo določbe o 
nevtralnosti spleta;

14. vztraja, da je treba zagotavljati odprt 
internet, kjer se vsem uporabnikom in 
ponudnikom omogoči nevtralno in 
enakopravno posredovanje informacij
preko tujih podomrežij ne glede na 
prejemnika, pošiljatelja, ali vsebino 
podatkov; poziva Komisijo, organ 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije in nacionalne regulativne 
organe, naj natančno spremljajo in 
usklajeno izvajajo določbe o nevtralnosti 
spleta;

Or. de

Predlog spremembe 205
Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 
distribucije ter do uporabe želenih aplikacij 
in storitev; poziva Komisijo, organ 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije in nacionalne regulativne 
organe, naj natančno spremljajo in 
usklajeno izvajajo določbe o nevtralnosti 
spleta;

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 
distribucije ter do uporabe želenih aplikacij 
in storitev; poziva Komisijo, organ 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije in nacionalne regulativne 
organe, naj natančno spremljajo in 
usklajeno izvajajo določbe o nevtralnosti 
spleta revidiranega telekomunikacijskega 
svežnja; poziva Komisijo, naj hitro 
pripravi zakonodajni predlog, s katerim 
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bo operaterjem stacionarnih in mobilnih 
internetnih povezav zagotovila smernice o 
nevtralnosti spleta, ter naj deluje skladno 
z ukrepi, sprejetimi glede gostovanja in 
razvezave krajevnih zank;

Or. en

Predlog spremembe 206
Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 
distribucije ter do uporabe želenih aplikacij 
in storitev; poziva Komisijo, organ 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije in nacionalne regulativne 
organe, naj natančno spremljajo in 
usklajeno izvajajo določbe o nevtralnosti 
spleta;

14. poudarja, kako pomembno je ohranjati 
odprt internet, kjer imajo državljani 
pravico do dostopa do informacij in 
njihove distribucije ter do uporabe želenih 
aplikacij in storitev; poziva Komisijo, 
organ evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije in nacionalne 
regulativne organe, naj natančno 
spremljajo usklajeno izvajanje novih 
določb iz revidiranega regulativnega 
okvira, pri tem pa naj ustrezno 
uporabljajo nove pristojnosti;

Or. en

Predlog spremembe 207
Sajjad Karim

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 
distribucije ter do uporabe želenih aplikacij 
in storitev; poziva Komisijo, organ 

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani prek 
konkurenčne izbire ponudnikov storitev 
pravico do dostopa do pravnih informacij 
in njihove distribucije ter do uporabe 



AM\806140SL.doc 5/53 PE439.254v01-00

SL

evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije in nacionalne regulativne 
organe, naj natančno spremljajo in 
usklajeno izvajajo določbe o nevtralnosti 
spleta;

želenih aplikacij in storitev; poziva 
Komisijo, organ evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije in nacionalne 
regulativne organe, naj natančno 
spremljajo usklajeno izvajanje novih 
določb iz revidiranega regulativnega 
okvira, pri tem pa po potrebi uporabijo
nove pristojnosti;

Or. en

Predlog spremembe 208
Matteo Salvini

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 
distribucije ter do uporabe želenih 
aplikacij in storitev; poziva Komisijo, 
organ evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije in nacionalne 
regulativne organe, naj natančno 
spremljajo in usklajeno izvajajo določbe o 
nevtralnosti spleta;

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer lahko državljani in poslovni 
uporabniki dostopajo do informacij in jih 
širijo ali uporabljajo želene aplikacije in 
storitve; poziva Komisijo, organ evropskih 
regulatorjev za elektronske komunikacije 
in nacionalne regulativne organe, naj 
natančno spremljajo in usklajeno izvajajo 
določbe o nevtralnosti spleta in ustrezne 
veleprodajne ukrepe, od katerih utegne 
biti odvisna maloprodajna ponudba;

Or. en

Predlog spremembe 209
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani in podjetja 
pravico do dostopa do informacij in 
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distribucije ter do uporabe želenih aplikacij 
in storitev; poziva Komisijo, organ 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije in nacionalne regulativne 
organe, naj natančno spremljajo in 
usklajeno izvajajo določbe o nevtralnosti 
spleta;

njihove distribucije ter do uporabe želenih 
aplikacij in storitev, kot je predvideno v 
revidiranem regulativnem okviru; poziva 
Komisijo, organ evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije in nacionalne 
regulativne organe, naj natančno 
spremljajo razvoj dogodkov na trgu in 
usklajeno izvajajo določbe o nevtralnosti 
spleta, ter poročajo Evropskemu 
parlamentu; meni, da je v tem okviru 
pomembno preveriti izvajanje ustreznih 
veleprodajnih ukrepov, od katerih utegne 
biti odvisna maloprodajna ponudba;

Or. en

Predlog spremembe 210
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 
distribucije ter do uporabe želenih aplikacij 
in storitev; poziva Komisijo, organ 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije in nacionalne regulativne 
organe, naj natančno spremljajo in 
usklajeno izvajajo določbe o nevtralnosti 
spleta;

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 
distribucije ter do uporabe želenih aplikacij 
in storitev, to pa je omogočeno tudi 
poslovnim uporabnikom, kot je 
predvideno v revidiranem regulativnem 
okviru; poziva Komisijo, organ evropskih 
regulatorjev za elektronske komunikacije 
in nacionalne regulativne organe, naj 
natančno spremljajo razvoj dogodkov na 
trgu in usklajeno izvajanje določb o 
nevtralnosti spleta, ter pred koncem leta 
2010 poročajo Evropskemu parlamentu;

Or. en
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Predlog spremembe 211
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 
distribucije ter do uporabe želenih aplikacij 
in storitev; poziva Komisijo, organ 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije in nacionalne regulativne 
organe, naj natančno spremljajo in 
usklajeno izvajajo določbe o nevtralnosti 
spleta;

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 
distribucije ter do uporabe želenih aplikacij 
in storitev, kot je predvideno v 
revidiranem regulativnem okviru; poziva 
Komisijo, naj natančno spremlja razvoj 
dogodkov na trgu in usklajeno izvajanje 
določb o nevtralnosti spleta, ter pred 
koncem leta 2010 poročajo Evropskemu 
parlamentu;

Or. en

Predlog spremembe 212
Angelika Niebler, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 
distribucije ter do uporabe želenih aplikacij 
in storitev; poziva Komisijo, organ 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije in nacionalne regulativne 
organe, naj natančno spremljajo in 
usklajeno izvajajo določbe o nevtralnosti 
spleta;

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 
distribucije ter do uporabe želenih aplikacij 
in storitev; poziva Komisijo, organ 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije in nacionalne regulativne 
organe, naj natančno spremljajo in 
usklajeno izvajajo določbe o nevtralnosti 
spleta, ter pred koncem leta 2010 poročajo 
Evropskemu parlamentu;

Or. en
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Predlog spremembe 213
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 
distribucije ter do uporabe želenih aplikacij 
in storitev; poziva Komisijo, organ
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije in nacionalne regulativne 
organe, naj natančno spremljajo in 
usklajeno izvajajo določbe o nevtralnosti 
spleta;

14. vztraja, da je treba ohranjati odprt 
internet, kjer imajo državljani pravico do 
dostopa do informacij in njihove 
distribucije ter do uporabe želenih aplikacij 
in storitev; poziva Komisijo, organ 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije in nacionalne regulativne 
organe, naj natančno spremljajo in 
usklajeno izvajajo določbe o nevtralnosti 
spleta revidiranega telekomunikacijskega 
svežnja;

Or. en

Predlog spremembe 214
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da sta odprt in 
nediskriminatoren dostop do storitev in 
aplikacij ter njihova učinkovita 
medopravilnost za vse državljane bistvena 
za inkluzivno izvajanje evropske digitalne 
agende;

Or. nl

Predlog spremembe 215
Ivailo Kalfin

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, na pred 2013 
predlaga dolgoročno rešitev za vprašanje 
gostovanja;

15. poziva Komisijo, na pred 2013 
predlaga dolgoročno rešitev za vprašanje 
gostovanja, kar bi drastično zmanjšalo 
cene gostovanja za prenos podatkov, 
kratkih sporočil, multimedijskih sporočil 
in glasovnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 216
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. meni, da mora Komisija pooblastiti 
organ evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije in nacionalne 
regulativne organe za izvedbo analitične 
študije, ki bo osredinjena na zmanjšanje 
veleprodajnih stroškov gostovanja na 
stopnjo dejanskih stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 217
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj poveri organu 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije in nacionalne regulativne 
organe nalogo, da bo pred koncem leta 
2010 predložil sistemski pristop k 
oblikovanju konkurenčnega trga;
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Or. en

Predlog spremembe 218
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj da poudarek 
tretji uredbi o gostovanju, pri tem pa se 
osredini na oceno vpliva na ničto ceno 
vhodnih klicev;

Or. en

Predlog spremembe 219
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj izvede študijo o 
ovirah za dostop na trg telekomunikacij, 
da bi zmanjšali stroške gostovanja;

Or. sv

Predlog spremembe 220
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poziva k izvedbi študije o usklajenosti 
predpisov v EU, da bi spodbujali skupni 
trg s področja računalništva v oblaku in e-
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trgovine;

Or. sv

Predlog spremembe 221
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15c. poziva Komisijo k izvedbi študije s 
predlogi, kako doseči ravnovesje med 
avtorjevo pravico do rezultatov vloženega 
dela na eni strani ter na drugi strani 
temeljnimi državljanskimi in človekovimi 
pravicami na internetu, ne da bi ga 
kakorkoli omejevali;

Or. sv

Predlog spremembe 222
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da lahko digitalne storitve 
prispevajo, da bo Evropa v celoti 
izkoristila notranji trg in priložnosti, ki jih 
ponuja;

Or. en

Predlog spremembe 223
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva institucije EU, naj do leta 2015 
odstanijo glavne regulativne ovire za 
čezmejne spletne transakcije; poziva 
Komisijo, naj ponovno pregleda pravni 
red Skupnosti, ki zadeva enotni spletni trg 
in naj predlaga ciljno usmerjene 
zakonodajne ukrepe za odpravljanje 
največjih ovir;

16. poudarja, da je treba digitalno agendo 
povezati z zagotavljanjem novih storitev, 
na primer e-vlade, e-zdravstva, e-učenja e-
bančništva in e-vlade; poziva institucije 
EU, naj do leta 2015 odpravijo glavne 
regulativne ovire za čezmejne spletne 
transakcije; poziva k oblikovanju storitve 
„vse na enem mestu“ za DDV v vsaki 
državi članici, da bi omogočili lažjo 
čezmejno e-trgovino za mala in srednje 
velika podjetja ter podjetnike;

Or. en

Predlog spremembe 224
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva institucije EU, naj do leta 2015 
odstanijo glavne regulativne ovire za 
čezmejne spletne transakcije; poziva 
Komisijo, naj ponovno pregleda pravni red 
Skupnosti, ki zadeva enotni spletni trg in 
naj predlaga ciljno usmerjene zakonodajne 
ukrepe za odpravljanje največjih ovir;

16. poudarja, da uspešen razvoj e-trgovine 
zahteva učinkovito distribucijo proizvodov 
in blaga; poudarja potrebo po hitrem 
izvajanju tretje poštne direktive 
(2008/06/ES); poziva Komisijo, naj 
ponovno pregleda pravni red Skupnosti, ki 
zadeva enotni digitalni trg in naj predlaga 
ciljno usmerjene zakonodajne ukrepe za 
odpravljanje največjih ovir;

Or. en

Predlog spremembe 225
Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva institucije EU, naj do leta 2015 
odstanijo glavne regulativne ovire za 
čezmejne spletne transakcije; poziva 
Komisijo, naj ponovno pregleda pravni red 
Skupnosti, ki zadeva enotni spletni trg in 
naj predlaga ciljno usmerjene zakonodajne 
ukrepe za odpravljanje največjih ovir;

16. poziva institucije EU, naj do leta 2015 
odpravijo glavne regulativne ovire za 
čezmejne komunikacije in spletne 
transakcije; poziva Komisijo, naj ponovno 
pregleda pravni red Skupnosti, ki zadeva 
enotni spletni trg in naj predlaga ciljno 
usmerjene zakonodajne ukrepe za 
odpravljanje največjih ovir;

Or. en

Predlog spremembe 226
Matteo Salvini

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva institucije EU, naj do leta 2015 
odstanijo glavne regulativne ovire za 
čezmejne spletne transakcije; poziva 
Komisijo, naj ponovno pregleda pravni red 
Skupnosti, ki zadeva enotni spletni trg in 
naj predlaga ciljno usmerjene zakonodajne 
ukrepe za odpravljanje največjih ovir;

16. poziva institucije EU, naj do leta 2015 
opravijo glavne regulativne ovire za 
čezmejne komunikacije in spletne 
transakcije; poziva Komisijo, naj ponovno 
pregleda pravni red Skupnosti, ki zadeva 
enotni spletni trg in naj predlaga ciljno 
usmerjene zakonodajne ukrepe za 
odpravljanje največjih ovir;

Or. en

Predlog spremembe 227
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva institucije EU, naj do leta 2015 
odstanijo glavne regulativne ovire za 
čezmejne spletne transakcije; poziva 

16. poziva institucije EU, naj do leta 2015 
odpravijo glavne regulativne ovire za 
čezmejne komunikacije in spletne 
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Komisijo, naj ponovno pregleda pravni red 
Skupnosti, ki zadeva enotni spletni trg in 
naj predlaga ciljno usmerjene zakonodajne 
ukrepe za odpravljanje največjih ovir;

transakcije; poziva Komisijo, naj ponovno 
pregleda pravni red Skupnosti, ki zadeva 
enotni spletni trg in naj predlaga ciljno 
usmerjene zakonodajne ukrepe za 
odpravljanje največjih ovir;

Or. en

Predlog spremembe 228
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva institucije EU, naj do leta 2015 
odstanijo glavne regulativne ovire za 
čezmejne spletne transakcije; poziva 
Komisijo, naj ponovno pregleda pravni red 
Skupnosti, ki zadeva enotni spletni trg in 
naj predlaga ciljno usmerjene zakonodajne 
ukrepe za odpravljanje največjih ovir;

16. poziva institucije EU, naj do leta 2015 
odpravijo glavne regulativne ovire za 
čezmejne komunikacije in spletne 
transakcije; poziva Komisijo, naj ponovno 
pregleda pravni red Skupnosti, ki zadeva 
enotni spletni trg in naj predlaga ciljno 
usmerjene zakonodajne ukrepe za 
odpravljanje največjih ovir;

Or. en

Predlog spremembe 229
Ivailo Kalfin

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva institucije EU, naj do leta 2015
odstanijo glavne regulativne ovire za 
čezmejne spletne transakcije; poziva 
Komisijo, naj ponovno pregleda pravni red 
Skupnosti, ki zadeva enotni spletni trg in 
naj predlaga ciljno usmerjene zakonodajne 
ukrepe za odpravljanje največjih ovir;

16. poziva institucije EU, naj do leta 2013
odpravijo glavne regulativne ovire za 
čezmejne spletne transakcije; poziva 
Komisijo, naj ponovno pregleda pravni red 
Skupnosti, ki zadeva enotni spletni trg in 
naj predlaga ciljno usmerjene zakonodajne 
ukrepe za odpravljanje največjih ovir;

Or. en
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Predlog spremembe 230
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opozarja, da uniformen model ne 
more biti prava rešitev in da morajo imeti 
imetniki pravic možnost, da izberejo 
najustreznejši distribucijski model;

Or. nl

Predlog spremembe 231
Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opaža, da je treba vzporedno z 
odpravo zakonskih in upravnih ovir za 
čezmejno trgovanje izboljšati zaupanje v 
spletne storitve; poziva Komisijo, naj 
preuči ukrepe za dodatno povečanje 
preglednosti pogojev ter  učinkovitosti 
čezmejnega izvrševanja zakonodaje in 
čezmejnega pravnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 232
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. meni, da morajo države članice 
zagotoviti potrebno digitalno okolje za 
podjetja, zlasti mala in srednje velika, da 
bi jim omogočile optimizacijo njihovih 
ekonomskih koristi s pridobitvijo dostopa 
do digitalnega enotnega trga in do 
cenejše, uporabnikom prijaznejše e-
uprave;

Or. en

Predlog spremembe 233
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bo do leta 2015 vsaj 
50 % javnih naročil opravljenih prek 
elektronskih sredstev, kot je določeno v 
akcijskem načrtu, dogovorjenem na 
ministrski konferenci o e-vladi v 
Manchestru leta 2005;

Or. en

Predlog spremembe 234
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. poziva Komisijo, naj pripravi ukrepe, 
s katerimi bo podprla pobudo za e-
izdajanje računov, da bi do leta 2020 
zagotovila uporabo elektronskih računov 
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v vsej Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 235
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da so direktive o zakonodajnem 
okviru za informacijsko družbo (direktiva o 
varstvu podatkov, direktiva o elektronskem 
podpisu in direktiva o elektronskem 
poslovanju), ki so bile sprejete pred več 
kot desetimi leti, zaradi vse bolj 
zapletenega spletnega okolja in uvajanja 
novih tehnologij, zastarele; meni, da se 
lahko nekatera pravna vprašanja iz 
direktiv rešijo z manjšimi postopnimi 
posodobitvami, za druge direktive pa bo 
potrebna temeljitejša revizija;

17. meni, da so direktive o zakonodajnem 
okviru za informacijsko družbo (direktiva o 
varstvu podatkov, direktiva o elektronskem 
podpisu direktiva o elektronskem 
poslovanju in direktiva o uveljavljanju 
pravic intelektualne lastnine) postale 
nezdružljive s pogoji in priložnostmi 
današnje digitalne družbe ter jih je zato 
treba reformirati in modernizirati;
poudarja, da mora zakon o avtorskih 
pravicah vzpostaviti ravnovesje med 
zagotavljanjem pravic pisateljev in 
umetnikov in prilagajanjem realnosti 
današnje digitalne družbe,

Or. en

Predlog spremembe 236
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da so direktive o zakonodajnem 
okviru za informacijsko družbo (direktiva o 
varstvu podatkov, direktiva o elektronskem 
podpisu in direktiva o elektronskem 
poslovanju), ki so bile sprejete pred več kot 
desetimi leti, zaradi vse bolj zapletenega 
spletnega okolja in uvajanja novih 

17. meni, da je treba direktive o 
zakonodajnem okviru za informacijsko 
družbo (direktiva o varstvu podatkov, 
direktiva o elektronskem podpisu, direktiva 
o elektronskem poslovanju in direktiva o 
ponovni uporabi informacij javnega 
sektorja), ki so bile sprejete pred več kot 
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tehnologij, zastarele; meni, da se lahko 
nekatera pravna vprašanja iz direktiv 
rešijo z manjšimi postopnimi 
posodobitvami, za druge direktive pa bo 
potrebna temeljitejša revizija;

desetimi leti, zaradi vse bolj zapletenega 
spletnega okolja in uvajanja novih 
tehnologij revidirati, da bi jih temu 
ustrezno prilagodili in izboljšali;

Or. es

Predlog spremembe 237
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da so direktive o zakonodajnem 
okviru za informacijsko družbo (direktiva 
o varstvu podatkov, direktiva o 
elektronskem podpisu in direktiva o 
elektronskem poslovanju), ki so bile 
sprejete pred več kot desetimi leti, zaradi 
vse bolj zapletenega spletnega okolja in 
uvajanja novih tehnologij, zastarele; meni, 
da se lahko nekatera pravna vprašanja iz 
direktiv rešijo z manjšimi postopnimi 
posodobitvami, za druge direktive pa bo 
potrebna temeljitejša revizija;

17. meni, da so direktive, ki so
zakonodajni okvir informacijske družbe
(direktiva o varstvu podatkov, direktiva o 
elektronskem podpisu in direktiva o 
elektronskem poslovanju), ki so bile 
sprejete pred več kot desetimi leti, zaradi 
vse bolj zapletenega spletnega okolja,
uvajanja novih tehnologij in dejstva, da je 
vse več podatkov o državljanih EU 
obdelanih zunaj EU, oslabljene; meni, da 
se lahko nekatera pravna vprašanja iz 
direktiv rešijo z manjšimi postopnimi 
posodobitvami, za druge direktive pa bo 
potrebna temeljitejša revizija ter da je 
treba spodbujati sprejetje mednarodnega 
okvira za varstvo podatkov; meni, da mora 
zakonodaja EU ohraniti določbo o 
izključnem prenosu podatkov kot bistveni 
način za omogočanje nevtralnosti spleta 
in konkurenčnosti na digitalnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 238
Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da so direktive o zakonodajnem 
okviru za informacijsko družbo (direktiva o 
varstvu podatkov, direktiva o elektronskem 
podpisu in direktiva o elektronskem 
poslovanju), ki so bile sprejete pred več kot 
desetimi leti, zaradi vse bolj zapletenega 
spletnega okolja in uvajanja novih 
tehnologij, zastarele; meni, da se lahko 
nekatera pravna vprašanja iz direktiv rešijo 
z manjšimi postopnimi posodobitvami, za 
druge direktive pa bo potrebna temeljitejša 
revizija;

17. meni, da so direktive o zakonodajnem 
okviru za informacijsko družbo (direktiva o 
varstvu podatkov, direktiva o elektronskem
podpisu, direktiva o elektronskem 
poslovanju in direktive o uveljavljanju 
intelektualne lastnine), ki so bile sprejete 
pred več kot desetimi leti, zaradi vse bolj 
zapletenega spletnega okolja in uvajanja 
novih tehnologij, zastarele; meni, da se 
lahko nekatera pravna vprašanja iz direktiv 
rešijo z manjšimi postopnimi 
posodobitvami, za druge direktive pa bo 
potrebna temeljitejša revizija; poudarja, da 
je določba o izključnem prenosu podatkov 
izredno pomembna kot bistveni način za 
omogočanje nevtralnosti spleta in 
konkurenčnosti na digitalnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 239
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo Kalfin

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da so direktive o zakonodajnem 
okviru za informacijsko družbo (direktiva o 
varstvu podatkov, direktiva o elektronskem 
podpisu in direktiva o elektronskem 
poslovanju), ki so bile sprejete pred več kot 
desetimi leti, zaradi vse bolj zapletenega 
spletnega okolja in uvajanja novih 
tehnologij, zastarele; meni, da se lahko 
nekatera pravna vprašanja iz direktiv rešijo 
z manjšimi postopnimi posodobitvami, za 
druge direktive pa bo potrebna temeljitejša 
revizija;

17. meni, da so direktive o zakonodajnem 
okviru za informacijsko družbo (direktiva o 
varstvu podatkov, direktiva o elektronskem 
podpisu in direktiva o elektronskem 
poslovanju), ki so bile sprejete pred več kot 
desetimi leti, zaradi vse bolj zapletenega 
spletnega okolja, uvajanja novih tehnologij 
in dejstva, da je vse več podatkov o 
državljanih EU obdelanih zunaj EU, 
zastarele; meni, da se lahko nekatera 
pravna vprašanja iz direktiv rešijo z 
manjšimi postopnimi posodobitvami, za 
druge direktive pa bo potrebna temeljitejša 
revizija ter da je treba spodbujati sprejetje 
mednarodnega okvira za varstvo 
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podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 240
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da so direktive o zakonodajnem 
okviru za informacijsko družbo (direktiva 
o varstvu podatkov, direktiva o 
elektronskem podpisu in direktiva o 
elektronskem poslovanju), ki so bile 
sprejete pred več kot desetimi leti, zaradi 
vse bolj zapletenega spletnega okolja in 
uvajanja novih tehnologij, zastarele; meni, 
da se lahko nekatera pravna vprašanja iz 
direktiv rešijo z manjšimi postopnimi 
posodobitvami, za druge direktive pa bo 
potrebna temeljitejša revizija;

17. meni, da so direktive, ki so
zakonodajni okvir informacijske družbe
(direktiva o varstvu podatkov, direktiva o 
elektronskem podpisu in direktiva o 
elektronskem poslovanju), ki so bile 
sprejete pred več kot desetimi leti, zaradi 
vse bolj zapletenega spletnega okolja in 
uvajanja novih tehnologij, oslabljene;
meni, da se lahko nekatera pravna 
vprašanja iz direktiv rešijo z manjšimi 
postopnimi posodobitvami, za druge 
direktive pa bo potrebna temeljitejša 
revizija ter da je treba spodbujati sprejetje 
mednarodnega okvira za varstvo 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 241
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da so direktive o zakonodajnem 
okviru za informacijsko družbo (direktiva o 
varstvu podatkov, direktiva o elektronskem 
podpisu in direktiva o elektronskem 
poslovanju), ki so bile sprejete pred več kot 
desetimi leti, zaradi vse bolj zapletenega 

17. meni, da so direktive o zakonodajnem 
okviru za informacijsko družbo (direktiva o 
varstvu podatkov, direktiva o elektronskem 
podpisu in direktiva o elektronskem 
poslovanju), ki so bile sprejete pred več kot 
desetimi leti, zaradi vse bolj zapletenega 
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spletnega okolja in uvajanja novih 
tehnologij, zastarele; meni, da se lahko 
nekatera pravna vprašanja iz direktiv rešijo 
z manjšimi postopnimi posodobitvami, za 
druge direktive pa bo potrebna temeljitejša 
revizija;

spletnega okolja in uvajanja novih 
tehnologij, zastarele; meni, da se lahko 
nekatera pravna vprašanja iz direktiv rešijo 
z manjšimi postopnimi posodobitvami, za 
druge direktive pa bo potrebna temeljitejša 
revizija; meni, da mora zakonodaja EU 
ohraniti določbo o izključnem prenosu 
podatkov kot bistveni način za 
omogočanje nevtralnosti spleta in 
konkurenčnosti na digitalnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 242
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da so direktive o zakonodajnem 
okviru za informacijsko družbo (direktiva o 
varstvu podatkov, direktiva o elektronskem 
podpisu in direktiva o elektronskem 
poslovanju), ki so bile sprejete pred več kot 
desetimi leti, zaradi vse bolj zapletenega 
spletnega okolja in uvajanja novih 
tehnologij, zastarele; meni, da se lahko 
nekatera pravna vprašanja iz direktiv rešijo 
z manjšimi postopnimi posodobitvami, za 
druge direktive pa bo potrebna temeljitejša 
revizija;

17. meni, da so direktive o zakonodajnem 
okviru za informacijsko družbo (direktiva o 
varstvu podatkov, direktiva o elektronskem 
podpisu, direktiva o elektronskem 
poslovanju in direktive o uveljavljanju 
intelektualne lastnine), ki so bile sprejete 
pred več kot desetimi leti, zaradi vse bolj 
zapletenega spletnega okolja in uvajanja 
novih tehnologij, zastarele; meni, da se 
lahko nekatera pravna vprašanja iz direktiv 
rešijo z manjšimi postopnimi 
posodobitvami, za druge direktive pa bo 
potrebna temeljitejša revizija;  

Or. en

Predlog spremembe 243
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da Komisija ne sme 
dovoliti, da bi natančnejša revizija ovirala 
njeno potekajoče ocenjevanje sedanjega 
pravnega okvira za informacijsko družbo, 
pri tem pa je treba ohraniti sedanje 
ravnotežje interesov, da bi zagotovili, da 
bo sledil razvoju tehnologije, interesov 
potrošnikov in čezmejne trgovine;

Or. en

Predlog spremembe 244
Robert Goebbels

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj poglobi svoje 
ocenjevanje sedanjega pravnega okvira za 
informacijsko družbo, da bi zagotovila, da 
bo sledil s tehnološkemu razvoju, obenem 
pa zmanjšal ovire za čezmejno trgovino in 
spodbujal možnosti za inovativne poslovne 
modele in izbiro na voljo potrošnikom;

Or. en

Predlog spremembe 245
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja morebitno vrednost prehoda 
na digitalne javne storitve in poziva države 
članice, naj razvijejo nacionalne načrte za 
prehod na digitalne javne storitve, ki bi 

18. poudarja morebitno vrednost prehoda 
na digitalne javne storitve in poziva države 
članice, naj razvijejo nacionalne načrte za 
prehod na digitalne javne storitve na 



AM\806140SL.doc 23/53 PE439.254v01-00

SL

vključil cilje in ukrepe, da bi javne storitve 
bile na voljo na spletu in dostopne 
invalidom do leta 2015;

osnovi odprtih standardov, ki bi vključili 
cilje in ukrepe, da bi javne storitve bile na 
voljo na spletu in dostopne invalidom do 
leta 2015; spodbuja države članice, naj 
razvijejo e-vlado, e-demokracijo, e-učenje 
in e-zdravstvo; poziva države članice, naj 
pospešijo izvajanje direktiv o javnem in 
poslovnem dostopu do podatkov javnega 
sektorja;

Or. el

Predlog spremembe 246
Ivailo Kalfin

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja morebitno vrednost prehoda 
na digitalne javne storitve in poziva države 
članice, naj razvijejo nacionalne načrte za 
prehod na digitalne javne storitve, ki bi 
vključil cilje in ukrepe, da bi javne storitve 
bile na voljo na spletu in dostopne 
invalidom do leta 2015;

18. poudarja morebitno vrednost prehoda 
na digitalne javne storitve in poziva države 
članice, naj razvijejo nacionalne načrte za 
prehod na digitalne javne storitve, ki bi 
vključil cilje in ukrepe, da bi javne storitve 
bile na voljo na spletu in dostopne 
invalidom do leta 2015; poudarja, da mora 
biti poudarek na tem, da bo model e-vlade 
usmerjen v krepitev vloge državljanov in 
na storitvah, ki bodo usmerjene v 
državljane, zanesljive, zaupanja vredne in 
vključujoče ter ki bodo spodbujale 
udeležbo nižjih družbeno-ekonomskih 
skupin, dvigale ozaveščenost morebitnih 
uporabnikov ter gradile zaupanje;

Or. en

Predlog spremembe 247
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja morebitno vrednost prehoda 
na digitalne javne storitve in poziva države 
članice, naj razvijejo nacionalne načrte za 
prehod na digitalne javne storitve, ki bi 
vključil cilje in ukrepe, da bi javne storitve 
bile na voljo na spletu in dostopne 
invalidom do leta 2015;

18. poudarja morebitno vrednost prehoda 
na digitalne javne storitve in poziva države 
članice, naj zagotovijo optimalno uporabo 
digitalne dividende in razvijejo nacionalne 
načrte za prehod na digitalne javne storitve, 
ki bi vključil cilje in ukrepe, da bi javne 
storitve bile na voljo na spletu in dostopne 
invalidom do leta 2015;

Or. en

Predlog spremembe 248
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja morebitno vrednost prehoda 
na digitalne javne storitve in poziva države 
članice, naj razvijejo nacionalne načrte za 
prehod na digitalne javne storitve, ki bi 
vključil cilje in ukrepe, da bi javne storitve 
bile na voljo na spletu in dostopne 
invalidom do leta 2015;

18. poudarja morebitno vrednost prehoda 
na digitalne javne storitve, da bi zagotovili 
učinkovitejše in državljanom bolj 
prilagojene storitve. Poziva države 
članice, naj razvijejo nacionalne načrte za 
prehod na digitalne javne storitve, ki bi 
vključil cilje in ukrepe, da bi javne storitve 
bile na voljo na spletu in dostopne 
invalidom do leta 2015;

Or. it

Predlog spremembe 249
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja morebitno vrednost prehoda 
na digitalne javne storitve in poziva države 

18. poudarja morebitno vrednost prehoda 
na digitalne javne storitve in poziva države 
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članice, naj razvijejo nacionalne načrte za 
prehod na digitalne javne storitve, ki bi 
vključil cilje in ukrepe, da bi javne storitve 
bile na voljo na spletu in dostopne 
invalidom do leta 2015;

članice, naj prek večkanalnih rešitev ali 
podpore in pomoči razvijejo nacionalne 
načrte za prehod na digitalne javne storitve, 
ki bi vključil cilje in ukrepe, da bi javne 
storitve bile na voljo na spletu in dostopne 
invalidom do leta 2015;

Or. es

Predlog spremembe 250
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja morebitno vrednost prehoda 
na digitalne javne storitve in poziva države 
članice, naj razvijejo nacionalne načrte za 
prehod na digitalne javne storitve, ki bi 
vključil cilje in ukrepe, da bi javne storitve 
bile na voljo na spletu in dostopne 
invalidom do leta 2015;

18. poudarja morebitno vrednost prehoda 
na digitalne javne storitve za državljane in 
podjetja in poziva države članice, naj 
razvijejo nacionalne načrte za digitalizacijo 
javnih storitev, ki bi vključil cilje in 
ukrepe, da bi bile javne storitve na voljo na 
spletu in dostopne invalidom do leta 2015;

Or. en

Predlog spremembe 251
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da je treba ponovno 
opredeliti odnos med javno upravo in 
državljani prek „odprte vlade“, ki temelji 
na načelih preglednosti, udeležbe in 
sodelovanja; poleg tega poudarja, da novi 
pristop zahteva predvsem kulturno 
spremembo v odnosu med državljani in 
vladami ter njihovem vzajemnem 
delovanju, tako da bi imeli državljani 
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dejavnejšo vlogo pri oblikovanju 
participativnejše demokracije; v zvezi s 
tem meni, da je spodbujanje elektronske 
identifikacije za vse bistveno, da se 
dokončno uvede „odprta vlada“;

Or. es

Predlog spremembe 252
Ivailo Kalfin

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. Poziva k strategiji za izkoriščanje 
potenciala medopravilnih in dostopnih 
storitev z visokim učinkom na lokalni 
ravni, zlasti na področjih, kot sta 
izobraževanje in socialna skrb; meni, da 
je treba podpreti odprtokodne pristope, da 
bodo zmanjšali stroške vzpostavitve teh 
storitev in spodbujali inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 253
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva, da lahko širokopasovna 
omrežja pripomorejo k varstvu evropskih 
državljanov z omogočanjem in 
spodbujanjem informacij o javni varnosti, 
postopkih, odzivih na katastrofe in 
obnovi;

Or. en
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Predlog spremembe 254
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da je informacijska in 
komunikacijska tehnologija (IKT) še 
posebej pomembna za invalide, ki bolj kot 
drugi potrebujejo tehnološko pomoč pri 
svojih vsakodnevnih dejavnostih; meni, da 
imajo tudi invalidi pravico do 
enakopravnega sodelovanja v hitrem 
razvoju proizvodov in storitev nove 
tehnologije, saj jim bo to omogočilo 
udeležbo v vključujoči informacijski 
družbi brez ovir;

Or. pt

Predlog spremembe 255
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in naj do leta 2013 oblikuje naslov o 
avtorskih pravicah EU v skladu s členom 
118 Pogodbe o delovanju EU;

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom in industriji zagotovilo trdne 
rešitve, ki bodo uravnotežene in privlačne 
za vse uporabnike in imetnike pravic;
poziva EU, naj okrepi pogovore o 
avtorskih pravicah, predlaga posodobitev 
veljavnih evropskih predpisov o avtorskih 
pravicah, kjer bodo upoštevane različne 
vrste digitalnih vsebin in značilnosti vseh 
sektorjev, ter naj po posvetovanju z 
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zainteresiranimi stranmi preuči, ali bi bil 
smiseln naslov o avtorskih pravicah EU v 
skladu s členom 118 Pogodbe o delovanju 
EU;

Or. nl

Predlog spremembe 256
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in naj do leta 2013 oblikuje naslov o 
avtorskih pravicah EU v skladu s členom 
118 Pogodbe o delovanju EU;

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in vzpostavi boljše, učinkovitejše in trajno 
pregledno upravljanje pravic in sistem 
potrjevanja za glasbena in avdiovizualna 
dela, kar bi vsem udeležencem na trgu 
pomagalo racionalizirati stroške prenosa 
in upravljanja; meni, da je ključ do 
novega sistema dodatna preglednost in 
konkurenčnost med organizacijami, ki 
upravljajo pobiranje nadomestil, ki 
pomagajo pri razvoju digitalnega trga za 
Evropo; poudarja, da naslov o avtorskih 
pravicah EU v skladu s členom 118 
Pogodbe o delovanju EU lahko prispeva 
tudi k oblikovanju enotnega trga za 
avtorske in sorodne pravice, tako na 
spletu kot drugače;

Or. en
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Predlog spremembe 257
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in naj do leta 2013 oblikuje naslov o 
avtorskih pravicah EU v skladu s členom 
118 Pogodbe o delovanju EU;

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in vzpostavi boljše, učinkovitejše in trajno 
pregledno upravljanje pravic in sistem 
potrjevanja za glasbena in avdiovizualna 
dela, kar bi vsem udeležencem na trgu 
pomagalo racionalizirati stroške prenosa 
in upravljanja; meni, da je ključ do 
novega sistema dodatna preglednost in 
konkurenčnost med organizacijami, ki 
upravljajo pobiranje nadomestil, ki 
pomagajo pri razvoju digitalnega trga za 
Evropo; poudarja, da naslov o avtorskih 
pravicah EU v skladu s členom 118 
Pogodbe o delovanju EU lahko prispeva 
tudi k oblikovanju enotnega trga za 
avtorske in sorodne pravice, tako na 
spletu kot drugače;

Or. en

Predlog spremembe 258
Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
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leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in naj do leta 2013 oblikuje naslov o 
avtorskih pravicah EU v skladu s členom 
118 Pogodbe o delovanju EU;

leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in vzpostavi boljše, učinkovitejše in trajno 
pregledno upravljanje pravic in sistem 
potrjevanja za glasbena in avdiovizualna 
dela, kar bi vsem udeležencem na trgu 
pomagalo racionalizirati stroške prenosa 
in upravljanja; meni, da je ključ do tega 
novega sistema dodatna preglednost in 
konkurenčnost med organizacijami, ki 
upravljajo pobiranje nadomestil, ki 
pomagajo pri napredovanju digitalnega 
trga za Evropo; poudarja, da naslov o 
avtorskih pravicah EU v skladu s členom 
118 Pogodbe o delovanju EU lahko 
prispeva tudi k oblikovanju enotnega trga 
za avtorske in sorodne pravice, tako na 
spletu kot drugače;

Or. en

Predlog spremembe 259
Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in naj do leta 2013 oblikuje naslov o 
avtorskih pravicah EU v skladu s členom 
118 Pogodbe o delovanju EU;

19. poudarja, da je treba razviti „peto 
svoboščino“, da bi omogočili prost pretok 
vsebin in znanja ter da je treba do leta 2015 
v Evropi razviti preprost in uporabniku 
prijazen zakonodajni okvir za dostop do 
digitalnih vsebin, kar bi potrošnikom 
zagotovilo trdne rešitve, ki bodo 
uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in naj razišče možnosti, ki jih ponuja 
Lizbonska pogodba za določitev ukrepov 
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za oblikovanje evropskih pravic 
intelektualne lastnine, da bi zagotovili 
enotno varstvo pravic intelektualne 
lastnine v vsej Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 260
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in naj do leta 2013 oblikuje naslov o 
avtorskih pravicah EU v skladu s členom 
118 Pogodbe o delovanju EU;

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in preuči možnosti, ki jih ponuja pogodba, 
da bi uvedli ukrepe, ki so potrebni za 
oblikovanje evropskih pravic intelektualne 
lastnine, s čimer bi zagotovili enotno 
varstvo intelektualne lastnine v vsej Uniji;

Or. fr

Predlog spremembe 261
Amalia Sartori, Marco Scurria

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
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dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in naj do leta 2013 oblikuje naslov o 
avtorskih pravicah EU v skladu s členom 
118 Pogodbe o delovanju EU;

dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah, 
sprejme konkretne ukrepe za uveljavitev 
pravic intelektualne lastnine in se bori 
proti piratstvu na digitalnem notranjem 
trgu, tako da razvije pravno in trajnostno 
ponudbo digitalnih vsebin;

Or. en

Predlog spremembe 262
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in naj do leta 2013 oblikuje naslov o 
avtorskih pravicah EU v skladu s členom 
118 Pogodbe o delovanju EU;

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok zakonitih vsebin in znanja ter da je
treba do leta 2015 v Evropi razviti preprost 
in uporabniku prijazen zakonodajni okvir 
za dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj nadaljuje pogovore o avtorskih 
pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 263
Matthias Groote

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in naj do leta 2013 oblikuje naslov o 
avtorskih pravicah EU v skladu s členom 
118 Pogodbe o delovanju EU;

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj na podlagi novega tehnološkega 
razvoja okrepi pogovore o avtorskih 
pravicah in naj do leta 2013 oblikuje 
naslov o avtorskih pravicah EU v skladu s 
členom 118 Pogodbe o delovanju EU in ob 
zagotavljanju svobode izražanja in 
obveščanja uporabnikov;

Or. de

Predlog spremembe 264
Angelika Niebler, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in naj do leta 2013 oblikuje naslov o 
avtorskih pravicah EU v skladu s členom 
118 Pogodbe o delovanju EU;

19. poudarja, da je treba dodatno razviti 
zakonit spletni trg, da bi do leta 2015 v 
Evropi dosegli preprost in uporabniku 
prijazen zakonodajni okvir za dostop do 
digitalnih vsebin, kar bi potrošnikom 
zagotovilo trdne rešitve, ki bodo 
uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic v skladu s 
pravili o avtorskih pravicah; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o uveljavljanju 
avtorskih pravic in naj analizira vpliv 
naslova o avtorskih pravicah EU v skladu s 
členom 118 Pogodbe o delovanju EU;

Or. en
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Predlog spremembe 265
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da je treba razviti prost 
pretok vsebin in znanja ter da je treba do 
leta 2015 v Evropi razviti preprost in 
uporabniku prijazen zakonodajni okvir za 
dostop do digitalnih vsebin, kar bi 
potrošnikom zagotovilo trdne rešitve, ki 
bodo uravnotežene in privlačne za vse 
uporabnike in imetnike pravic; poziva EU, 
naj okrepi pogovore o avtorskih pravicah 
in naj do leta 2013 oblikuje naslov o 
avtorskih pravicah EU v skladu s členom 
118 Pogodbe o delovanju EU;

19. poudarja, da je treba razviti obsežno 
razširjanje vsebin in prost pretok znanja 
ter da je treba do leta 2015 v Evropi razviti 
preprost in uporabniku prijazen 
zakonodajni okvir za dostop do digitalnih 
vsebin, kar bi potrošnikom zagotovilo 
trdne rešitve, ki bodo uravnotežene in 
privlačne za vse uporabnike in imetnike 
pravic; poziva EU, naj okrepi pogovore o 
avtorskih pravicah in naj do leta 2013 
oblikuje naslov o avtorskih pravicah EU v 
skladu s členom 118 Pogodbe o delovanju 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 266
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva države članice, naj vplivajo na 
politiko ponudbe, ki utrjuje in razvija 
evropsko industrijo digitalnih vsebin, nove 
spletne storitve in aplikacije ter 
interoperabilnost različnih platform;

Or. es
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Predlog spremembe 267
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. meni, da mora EU preučiti ustrezen 
nadaljnji razvoj licenciranja avtorskih 
pravic in pravil potrjevanja ob 
upoštevanju novih tehnologij, novih 
sredstev za digitalno izvajanje in 
spremembe v vedenju potrošnikov; poziva 
Komisijo, naj podpira ustrezne rešitve za 
plačilo nadomestil, z uporabo shem 
kolektivnega licenciranja, na primer 
razširjenih kolektivnih shem licenciranja, 
in določitvijo okvira za preglednost in 
zanesljivost;

Or. en

Predlog spremembe 268
Angelika Niebler, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je za informacijsko 
družbo pomembna panoga ustvarjalnih 
vsebin kot hitro rastoča in dinamična 
panoga, ki prispeva k rasti in ustvarjanju 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 269
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. spodbuja Komisijo in države članice, 
naj okrepijo digitalizacijo kulturne 
dediščine, tako da bo zagotovljen dostop
do javnih vsebin; opaža, da lahko taka 
digitalna dediščina pomaga okrepiti 
gospodarstvo, saj lahko komercialni 
subjekti na takih vsebinah ustvarijo 
dodatno vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 270
Ivailo Kalfin

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. se obvezuje, da bo proaktivno reševal 
vprašanja, povezana s skupno zakonodajo 
o spletnih vsebinah z odpravo preprek za 
na internetu temelječe storitve, ter poziva 
druge institucije EU, naj storijo enako;

Or. en

Predlog spremembe 271
Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Komisijo in Svet, naj priznata 
temeljno razliko med komercialnimi in 
nekomercialnimi kršitvami avtorskih 
pravic; poudarja pomen izvzetij in 
omejitev za razvoj družbe znanja, zlasti, 
ko so v prid invalidnim osebam ali ko 
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neposredno prispevajo k raziskavam in 
izobraževanju;

Or. en

Predlog spremembe 272
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. v tem duhu tudi poudarja, da je treba 
evropskim državljanom zagotoviti 
privlačno digitalno ponudbo, ki bo 
spodbujala evropska dela in kulturno 
raznolikost; v zvezi s tem opozarja 
Komisijo, da je treba podpirati naložbe 
dobaviteljev avdiovizualnih medijskih 
storitev in internetnih operaterjev v 
ustvarjalne vsebine, da bi spodbujali 
razpoložljivost teh vsebin na omrežjih;
poziva Komisijo, naj podpira 
konstruktiven dialog med vsemi akterji v 
sektorju in hitro načrtuje rešitve, da bi 
pospešila digitalizacijo in omogočila 
dostop do evropske dediščine na spletu;

Or. fr

Predlog spremembe 273
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je vodilni položaj v 
razvoju IKT bistven za blaginjo in 
konkurenčnost Evropske unije;

Or. en
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Predlog spremembe 274
Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. meni, da mora zakonodaja EU o 
avtorskih pravicah priznati status javnosti 
ne le kot potrošnika, ampak tudi kot 
udeleženca v kulturnem gospodarstvu, in 
da bi se morala nekomercialno 
izmenjavanje dokumentacije med 
posamezniki in nekomercialna ponovna 
uporaba ustvarjalnih del kot taka dovoliti;
poziva Komisijo, naj priskrbi izčrpne 
podatke v zvezi s predlogi programov 
financiranja, za podporo ustvarjanja, ki bi 
temeljili na takih nekomercialnih 
praksah, kot je „ustvarjalni prispevek“ ali 
„kulturno pavšalno nadomestilo“;

Or. en

Predlog spremembe 275
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Evropsko komisijo, naj v 
okviru svojega zakonodajnega delovnega 
programa preuči možnost, da bi državam 
članicam omogočila uporabo znižane 
stopnje DDV za razširjanje kulturnih 
dobrin na spletu;

Or. fr
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Predlog spremembe 276
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poudarja, da mora evropska digitalna 
agenda v EU spodbujati ustvarjanje in 
razširjanje visokokakovostnih in kulturno 
raznolikih vsebin, da bi v polnosti 
izkoristili kulturne, socialne in družbene 
prednosti tovrstne tehnologije za evropske 
državljane;

Or. nl

Predlog spremembe 277
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. izraža globoko zaskrbljenost v zvezi s 
prihodnostjo projekta evropske digitalne 
knjižnice, če ne bo prišlo do radikalnih 
sprememb na področjih digitalnega 
formata knjižnice, upravljanja, 
učinkovitosti, izvedljivosti, uporabnosti in 
širokega medijskega spremljanja projekta;

Or. en

Predlog spremembe 278
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba IKT dosledno uvajati 20. meni, da je treba IKT dosledno uvajati 
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in tudi spodbujati, da bi se dosegla njihova 
visoka kakovost in spodbudile javne in 
zasebne naložbe v visoko tvegane skupne 
raziskave in inovacije na tem področju;
poudarja, da bi morala biti Evropa v vrhu 
razvoja spletnih tehnologij in 
nizkoogljičnih aplikacij IKT; predlaga, naj 
se v naslednji finančni perspektivi proračun 
EU za IKT podvoji in naj bo proračun za 
prevzem IKT štirikrat večji;

in tudi spodbujati, da bi se dosegla njihova 
visoka kakovost in spodbudile javne in 
zasebne naložbe v visoko tvegane skupne 
raziskave in inovacije na tem področju;
poudarja, da bi morala biti Evropa v vrhu 
razvoja spletnih tehnologij, aplikacij in 
tehnologij, ki presegajo tradicionalne 
omejitve IKT (nizke emisije ogljika, zelo 
učinkovita strojna oprema z nizko porabo 
s pomočjo kvantne (nano)tehnologije) 
tudi ob upoštevanju dejstva, da je 
raziskava na področju IKT, ki jo je 
financirala EU, imela bistveno vlogo pri 
najpomembnejših dosežkih na področju 
industrijskega razvoja, kot sta mikro in 
nanoelektronika, zdravju in evropski 
strategiji varnosti v cestnem prometu, ter 
da so in bodo vrhunske raziskave 
omogočile vzpostavitev samostojne enote 
na ravni proizvodnje;

Or. it

Predlog spremembe 279
Matthias Groote

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba IKT dosledno uvajati 
in tudi spodbujati, da bi se dosegla njihova 
visoka kakovost in spodbudile javne in 
zasebne naložbe v visoko tvegane skupne 
raziskave in inovacije na tem področju; 
poudarja, da bi morala biti Evropa v vrhu 
razvoja spletnih tehnologij in 
nizkoogljičnih aplikacij IKT; predlaga, naj 
se v naslednji finančni perspektivi proračun 
EU za IKT podvoji in naj bo proračun za 
prevzem IKT štirikrat večji;

20. meni, da je treba IKT dosledno uvajati 
in tudi spodbujati, da bi se dosegla njihova 
visoka kakovost, da bi nadalje omejili 
porabo energije in onesnaževanje okolja s 
proizvajanjem in odstranjevanjem 
odpadkov  IKT in spodbudile javne in 
zasebne naložbe v visoko tvegane skupne 
raziskave in inovacije na tem področju; 
poudarja, da bi morala biti Evropa v vrhu 
razvoja tako spletnih tehnologij kot tudi 
energijskih in trajnostnih nizkoogljičnih 
aplikacij IKT; predlaga, naj se v naslednji 
finančni perspektivi proračun EU za IKT 
podvoji in naj bo proračun za prevzem IKT 
štirikrat večji;
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Or. de

Predlog spremembe 280
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba IKT dosledno uvajati 
in tudi spodbujati, da bi se dosegla njihova 
visoka kakovost in spodbudile javne in 
zasebne naložbe v visoko tvegane skupne 
raziskave in inovacije na tem področju; 
poudarja, da bi morala biti Evropa v vrhu 
razvoja spletnih tehnologij in 
nizkoogljičnih aplikacij IKT; predlaga, naj 
se v naslednji finančni perspektivi proračun 
EU za IKT podvoji in naj bo proračun za 
prevzem IKT štirikrat večji;

20. meni, da je treba IKT dosledno uvajati 
in tudi spodbujati, da bi se dosegla njihova 
visoka kakovost in spodbudile javne in 
zasebne naložbe v visoko tvegane skupne 
raziskave in inovacije na tem področju; 
poudarja, da bi morala biti Evropa v vrhu 
razvoja spletnih tehnologij, računalništva 
v oblaku, inteligentnih okolij ter 
superračunalnikov in nizkoogljičnih 
aplikacij IKT; predlaga, naj se v naslednji 
finančni perspektivi proračun EU za IKT 
podvoji in naj bo proračun za prevzem IKT 
štirikrat večji;

Or. el

Predlog spremembe 281
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. posebej opozarja na jamstva 
mikropodjetjem in malim podjetjem, da ne 
bi bila prikrajšana za koristi, ki jih 
prinaša razvoj IKT;

Or. pt
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Predlog spremembe 282
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva k večjemu vlaganju v uporabo 
odprtokodne programske opreme v EU;

Or. sv

Predlog spremembe 283
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a predlaga, da bi podvojili proračun EU 
za IKT (tudi s pomočjo pobud Flagship 
ICT-FET )in da bi bil v naslednji finančni 
perspektivi proračun za sprejetje IKT 
štirikrat večji;

Or. it

Predlog spremembe 284
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. obžaluje, da Evropa v zvezi s 
privabljanjem, razvojem in ohranjanjem 
akademskega talenta v IKT še naprej 
zaostaja za drugimi vodilnimi trg ter se 
sooča z velikim begom možganov zaradi 
boljših delovnih razmer v ZDA za 
akademike in raziskovalce; poudarja, da 
mora Evropa, da bi se spoprijela s to 
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težavo, sodelovati z akademskim svetom, 
pa tudi z industrijo, da bi razvila razgiban 
program za razvoj poklicnih možnosti, ki 
bi podpiral bistveno vlogo skupnosti 
znanstvenih raziskovalcev v široko 
zastavljeni inovacijski strategiji za IKT, ki 
bi bila svetovnega formata;

Or. en

Predlog spremembe 285
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. izraža zaskrbljenost zaradi upravnih 
postopkov iz okvirnega programa EU;
poziva Komisijo, naj odstrani odvečne 
postopke tako, da jih ponovno zastavi v 
okvirnem programu in oblikuje odbor 
uporabnikov;

21. izraža zaskrbljenost zaradi upravnih 
postopkov iz okvirnega programa EU;
poziva Komisijo, naj odstrani odvečne 
postopke tako, da jih ponovno zastavi v 
okvirnem programu, ne da bi ga pri tem 
ogrozila, in oblikuje odbor uporabnikov;

Or. en

Predlog spremembe 286
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. meni, da je treba v visokotehnološki 
digitalni agendi zavrniti vsakršno 
komercializacijo znanja, izobraževanja in 
raziskav, in poudarja, da je treba 
spodbujati prosto in odprtokodno 
programsko opremo;

Or. pt
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Predlog spremembe 287
Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami oceni, na kakšen 
način direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES 
o javnih naročilih ter njun prenos 
podpirajo raziskave in inovacije, in po 
potrebi opredeli najboljše prakse; poziva 
Komisijo in države članice, naj razmislijo 
o oblikovanju kazalnikov za inovacije v 
javnih naročilih;

Or. fr

Predlog spremembe 288
Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. opozarja, da predkomercialna 
naročila prispevajo k boljši kakovosti 
javnih storitev in skrajšanju časa za 
trženje rezultatov raziskav, zlasti kadar 
javni naročnik od sodelujočih podjetij 
zahteva, da tretjim osebam dodelijo 
pravice intelektualne lastnine po 
pravičnih in razumnih tržnih pogojih;
ponovno poziva Komisijo, naj pripravi 
priročnik dobre prakse za 
predkomercialna naročila ter skupaj z 
državami članicami poskrbi za 
ozaveščanje regionalnih in lokalnih 
organov; opozarja, da lahko tehnološke 
platforme uskladijo zgodnji tržni razvoj 
novih tehnologij s potrebami javnih 
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organov;

Or. fr

Predlog spremembe 289
Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi se morala agenda 2015.eu 
posvetiti uvajanju IKT na vsa področja za 
nizkoogljično gospodarstvo; poziva, naj se 
tehnologije IKT uporabljajo za 15-
odstotno zmanjšanje emisij CO2, ki ga je 
treba v glavnih sektorjih doseči do leta 
2020, in poziva k spodbujanju odgovorne 
porabe energije, na primer z vgradnjo 
pametnih merilcev do leta 2015 v 50 % 
domov; poudarja tudi, da je treba ekološke 
sledi sektorja IKT do leta 2015 zmanjšati 
za 50 %;

22. meni, da mora biti glavna prednostna 
naloga agende 2015.eu poskrbeti, da bo 
Evropa postala vodilna svetovna sila kot 
družba, ki učinkovito ravna s svojimi viri;
v zvezi s tem meni, da je treba izvajanje 
aplikacij, kot so pametna električna 
omrežja, pametno merjenje, pametna 
mobilnost, pametno upravljanje z vodo in 
e-zdravstvo, obravnavati kot ključne 
pobude v agendi 2015.eu. poudarja tudi, da 
je treba ekološke sledi sektorja IKT do leta 
2015 zmanjšati za 50 %;

Or. en

Predlog spremembe 290
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi se morala agenda 2015.eu 
posvetiti uvajanju IKT na vsa področja za 
nizkoogljično gospodarstvo; poziva, naj se 
tehnologije IKT uporabljajo za 15-odstotno
zmanjšanje emisij CO2, ki ga je treba v 
glavnih sektorjih doseči do leta 2020, in 
poziva k spodbujanju odgovorne porabe 
energije, na primer z vgradnjo pametnih 
merilcev do leta 2015 v 50 % domov;

22. meni, da bi se morala agenda 2020.eu 
posvetiti uvajanju IKT na vsa področja za 
nizkoogljično gospodarstvo; poziva, naj se 
tehnologije IKT uporabljajo za 20-odstotno
zmanjšanje emisij CO2, ki ga je treba v 
glavnih sektorjih doseči do leta 2020, in za 
spodbujanje odgovorne porabe energije, na 
primer z vgradnjo energetsko učinkovite 
tehnologije do leta 2015 v 50 % domov;
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poudarja tudi, da je treba ekološke sledi
sektorja IKT do leta 2015 zmanjšati za 
50 %;

poudarja tudi, da mora biti cilj sektorja 
IKT do leta 2015 preseči cilje EU za leto 
2020 po tem, ko bo forum o 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologijah za energetsko učinkovitost v 
sodelovanju z organi, ki določajo 
mednarodne standarde, razvil ustrezne 
metode;

Or. en

Predlog spremembe 291
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi se morala agenda 2015.eu 
posvetiti uvajanju IKT na vsa področja za 
nizkoogljično gospodarstvo; poziva, naj se 
tehnologije IKT uporabljajo za 15-odstotno
zmanjšanje emisij CO2, ki ga je treba v 
glavnih sektorjih doseči do leta 2020, in 
poziva k spodbujanju odgovorne porabe 
energije, na primer z vgradnjo pametnih 
merilcev do leta 2015 v 50 % domov;
poudarja tudi, da je treba ekološke sledi 
sektorja IKT do leta 2015 zmanjšati za 
50 %;

22. meni, da bi se morala agenda 2015.eu 
posvetiti uvajanju IKT na vsa področja za 
nizkoogljično gospodarstvo; poziva, naj se 
tehnologije IKT uporabljajo za 20-odstotno
zmanjšanje emisij CO2, ki ga je treba v 
glavnih sektorjih doseči do leta 2020, in 
poziva k spodbujanju odgovorne porabe 
energije, na primer z vgradnjo pametnih 
merilcev do leta 2015 v 50 % domov;
poudarja, da mora biti cilj sektorja IKT do 
leta 2015 preseči cilje EU za leto 2020 po 
tem, ko bodo organi, ki določajo 
mednarodne standarde,v sodelovanju s 
forumom o informacijskih in 
komunikacijskih tehnologijah za 
energetsko učinkovitost, razvili ustrezne 
metode;

Or. en

Predlog spremembe 292
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi se morala agenda 2015.eu 
posvetiti uvajanju IKT na vsa področja za 
nizkoogljično gospodarstvo; poziva, naj se 
tehnologije IKT uporabljajo za 15-odstotno
zmanjšanje emisij CO2, ki ga je treba v 
glavnih sektorjih doseči do leta 2020, in 
poziva k spodbujanju odgovorne porabe 
energije, na primer z vgradnjo pametnih 
merilcev do leta 2015 v 50 % domov;
poudarja tudi, da je treba ekološke sledi 
sektorja IKT do leta 2015 zmanjšati za 
50 %;

22. meni, da bi se morala agenda 2015.eu 
posvetiti uvajanju IKT na vsa področja za 
nizkoogljično gospodarstvo; poziva, naj se 
tehnologije IKT uporabljajo za zmanjšanje, 
ki bo ustrezalo precejšnjemu deležu 20-
odstotnega cilja, kar zadeva emisije CO2, 
ki ga je treba doseči do leta 2020 (in ki bo 
veliko večji od želenega 30-odstotnega 
cilja zmanjšanja emisij), ter za 
spodbujanje odgovorne porabe energije, na 
primer z vgradnjo pametnih števcev do leta 
2015 v 50 % domov; poudarja tudi, da je 
treba ekološke sledi sektorja IKT do leta 
2015 zmanjšati za 50 %;

Or. en

Predlog spremembe 293
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi se morala agenda 2015.eu 
posvetiti uvajanju IKT na vsa področja za 
nizkoogljično gospodarstvo; poziva, naj se 
tehnologije IKT uporabljajo za 15-odstotno 
zmanjšanje emisij CO2, ki ga je treba v 
glavnih sektorjih doseči do leta 2020, in 
poziva k spodbujanju odgovorne porabe 
energije, na primer z vgradnjo pametnih 
merilcev do leta 2015 v 50 % domov; 
poudarja tudi, da je treba ekološke sledi 
sektorja IKT do leta 2015 zmanjšati za 
50 %;

22. meni, da bi se morala agenda 2015.eu 
posvetiti uvajanju IKT na vsa področja za 
nizkoogljično gospodarstvo; poziva, naj se 
tehnologije IKT uporabljajo za 15-odstotno 
zmanjšanje emisij CO2, ki ga je treba v 
glavnih sektorjih doseči do leta 2020, in 
poziva k spodbujanju odgovorne porabe 
energije, na primer z vgradnjo pametnih 
merilcev do leta 2015 v 50 % domov; 
poudarja tudi, da je treba ekološke sledi 
sektorja IKT do leta 2015 zmanjšati za 
50 %; poudarja, da je treba porabo 
papirja v javnem sektorju do leta 2015 
zmanjšati za 50 %;

Or. el
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Predlog spremembe 294
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi se morala agenda 2015.eu 
posvetiti uvajanju IKT na vsa področja za 
nizkoogljično gospodarstvo; poziva, naj se 
tehnologije IKT uporabljajo za 15-odstotno 
zmanjšanje emisij CO2, ki ga je treba v 
glavnih sektorjih doseči do leta 2020, in 
poziva k spodbujanju odgovorne porabe 
energije, na primer z vgradnjo pametnih 
merilcev do leta 2015 v 50 % domov; 
poudarja tudi, da je treba ekološke sledi 
sektorja IKT do leta 2015 zmanjšati za 
50 %;

22. meni, da bi se morala agenda 2015.eu 
posvetiti uvajanju IKT na vsa področja za 
nizkoogljično gospodarstvo; poziva, naj se 
tehnologije IKT uporabljajo za 15-odstotno 
zmanjšanje emisij CO2, ki ga je treba v 
glavnih sektorjih doseči do leta 2020, in 
poziva k spodbujanju odgovorne porabe 
energije, na primer z vgradnjo pametnih 
merilcev in druge energetsko učinkovite 
tehnologije do leta 2015 v 50 % domov; 
poudarja tudi, da je treba ekološke sledi 
sektorja IKT do leta 2015 zmanjšati za 
50 %;

Or. el

Predlog spremembe 295
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a opozarja, da je sprejetje skupnih 
metod za merjenje porabe energije in 
izpusta ogljikovih emisij edini način za 
zagotovitev primerljivosti pridobljenih 
podatkov v različnih državah članicah in 
za povečanje energetske učinkovitosti;
nadalje poudarja, da je potrebno čim prej 
standardizirati informacijske in 
komunikacijske tehnologije, da bi bile 
tehnologije in storitve, ki so koristne za 
državljane EU, dostopne na spletu;

Or. it
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Predlog spremembe 296
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da bi lahko IKT izboljšala 
cestni prevoz in bi lahko pripomogla k 
varnejšim, pametnejšim in okolju 
prijaznejšim avtomobilom v Evropi; zato 
poziva Komisijo, naj vključi digitalno 
agendo v ekološki potencial pametnih 
avtomobilov in pametnih cest ter pilotne 
projekte raziskav in razvoja za naprave za 
komuniciranje med vozili ter med vozili in 
cestno infrastrukturo, kar lahko odpre 
nove poslovne priložnosti za evropska 
podjetja IKT;

Or. en

Predlog spremembe 297
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. meni, da mora mednarodno trgovino 
voditi načelo pravične trgovine, da bi 
dosegli ustrezno ravnotežje med 
odpiranjem trgov in zakonito zaščito 
različnih gospodarskih sektorjev, s 
posebnim poudarkom na delovnih in 
socialnih razmerah;

Or. en
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Predlog spremembe 298
Anni Podimata, Robert Goebbels, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da velik potencial digitalne 
agende ni povezan samo s prihodnjimi 
izzivi, ki zadevajo sektor IKT, ampak je 
veliko širši in je neposredno povezan s 
cilji EU za doseganje visoko 
produktivnega, na znanju temelječega 
gospodarstva, spodbujanje 
konkurenčnosti evropskega gospodarstva 
z inovativnimi tehnologijami, 
spodbujanjem socialne in ozemeljske 
kohezije ter splošnega dostopa do javnih 
storitev, okrepitev ustvarjanja delovnih 
mest na evropskem trgu delovne sile ter 
torej z vsem skupaj spodbuja trajnostni 
evropski model za rast;

Or. en

Predlog spremembe 299
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. opozarja, da sta prihodnja 
konkurenčnost Evrope in zmožnost, da si 
opomore od sedanje gospodarske krize, v 
veliki meri odvisni od njene sposobnosti, 
da spodbudi splošno in učinkovito 
uvajanje IKT v podjetja; vendar ugotavlja, 
da mala in srednja podjetja še zelo 
zaostajajo za velikimi podjetji; poziva 
države članice in Komisijo, naj okrepijo 
podporo malim in srednjim podjetjem, kar 
zadeva uporabo orodij IKT, da bi okrepile 
njihovo produktivnost;
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Or. es

Predlog spremembe 300
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. meni, da sta prisotnost agende 2015.eu 
na vseh političnih ravneh (EU, nacionalni 
in regionalni) in njena politična vidnost 
bistvena pogoja za učinkovito izvajanje; v 
zvezi s tem predlaga, naj se redno 
organizirajo srečanja na vrhu o digitalni 
agendi, da bi se lahko spremljal napredek 
na ravni EU in na ravni držav članic, ter da 
bi se obnovila politična spodbuda;

23. meni, da sta prisotnost agende 2015.eu 
na vseh političnih ravneh (EU, nacionalni 
in regionalni) v duhu upravljanja na več 
ravneh in njena politična vidnost bistvena 
pogoja za učinkovito izvajanje; v zvezi s 
tem predlaga, naj se redno organizirajo 
srečanja na vrhu o digitalni agendi, da bi se 
lahko spremljal napredek na ravni EU in na 
ravni držav članic, ter da bi se obnovila 
politična spodbuda;

Or. en

Predlog spremembe 301
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. meni, da sta prisotnost agende 2015.eu 
na vseh političnih ravneh (EU, nacionalni 
in regionalni) in njena politična vidnost 
bistvena pogoja za učinkovito izvajanje; v 
zvezi s tem predlaga, naj se redno 
organizirajo srečanja na vrhu o digitalni 
agendi, da bi se lahko spremljal napredek 
na ravni EU in na ravni držav članic, ter da 
bi se obnovila politična spodbuda;

23. meni, da sta prisotnost agende 2015.eu 
na vseh političnih in geografskih ravneh
(EU, nacionalni in regionalni) in njena 
politična vidnost bistvena pogoja za 
učinkovito izvajanje; v zvezi s tem 
predlaga, naj se redno organizirajo srečanja 
na vrhu o digitalni agendi, da bi se lahko 
spremljal napredek na ravni EU in na ravni 
držav članic, ter da bi se obnovila politična 
spodbuda;

Or. el
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Predlog spremembe 302
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. opozarja zlasti Komisijo, naj oblikuje 
inteligentne? (natančne, merljive, ustrezne, 
realistične in časovno določene) načrte in 
cilje ter naj sprejme akcijski načrt, s 
katerim bi sprožila vse ustrezne 
instrumente EU: financiranje, 
nezavezujoče akte, izvrševanje in, kjer je 
potrebna, ciljno usmerjeno zakonodajo;

24. opozarja zlasti Komisijo, naj oblikuje 
smotrne (natančne, merljive, ustrezne, 
realistične in časovno določene) načrte in 
cilje ter naj sprejme akcijski načrt, s 
katerim bi sprožila vse ustrezne 
instrumente EU: financiranje, 
nezavezujoče akte, izvrševanje in, kjer je 
potrebna, ciljno usmerjeno zakonodajo na 
vseh pomembnih področjih politike (tj. 
elektronske komunikacije, izobraževanje, 
raziskave, inovacije, kohezijska politika); 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje med 
programi EU ter nacionalnimi in 
regionalnimi programi na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 303
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. opozarja zlasti Komisijo, naj oblikuje 
inteligentne? (natančne, merljive, ustrezne, 
realistične in časovno določene) načrte in 
cilje ter naj sprejme akcijski načrt, s 
katerim bi sprožila vse ustrezne 
instrumente EU: financiranje, 
nezavezujoče akte, izvrševanje in, kjer je 
potrebna, ciljno usmerjeno zakonodajo;

24. opozarja zlasti Komisijo, naj oblikuje 
smotrne (natančne, merljive, ustrezne, 
realistične in časovno določene) načrte in 
cilje ter naj sprejme akcijski načrt, s 
katerim bi sprožila vse ustrezne 
instrumente EU: financiranje, 
nezavezujoče akte, izvrševanje in, kjer je 
potrebna, ciljno usmerjeno zakonodajo; 
poziva k rednemu pregledu dosežkov 
strategije 2015.eu na podlagi širšega 
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sklopa kazalnikov, ki bodo omogočili 
kvalitativno analizo socialnih vplivov;

Or. en


