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Predlog spremembe 1
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker elektronsko poslovanje še posebej 
koristi državljanom na podeželskih, 
oddaljenih in odročnih območjih, ki sicer 
morda nimajo lahkega dostopa do široke 
ponudbe blaga po enako ugodnih cenah,

Or. en

Predlog spremembe 2
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker je elektronsko poslovanje med 
nedavno gospodarsko krizo še vedno 
raslo, ustvarjalo delovna mesta in bilo 
dodatno v pomoč, da so podjetja ostala 
ekonomsko aktivna ter da so imeli 
potrošniki korist od večje izbire in nižjih 
cen,

Or. en

Predlog spremembe 3
Lara Comi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker čezmejno elektronsko poslovanje 
močno koristi evropskim podjetjem, zlasti 

C. ker čezmejno elektronsko poslovanje 
močno koristi evropskim podjetjem, zlasti 
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malim in srednje velikim, ki lahko na 
evropskem spletnem notranjem trgu 
izvajajo inovativne, visokokakovostne ni 
potrošnikom prijazne storitve, s tem 
okrepijo svoj položaj in v globalnem 
gospodarstvu ohranijo svojo 
konkurenčnost, 

malim in srednje velikim, ki lahko na 
evropskem spletnem notranjem trgu 
izvajajo inovativne, visokokakovostne ni 
potrošnikom prijazne storitve in izdelke, s 
tem okrepijo svoj položaj in v globalnem 
gospodarstvu ohranijo svojo 
konkurenčnost,

Or. en

Predlog spremembe 4
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker je razvoj digitalnega okolja in 
dokončanje notranjega trga za 
informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo resnična priložnost za 
ustvarjanje novih delovnih mest in 
ustanavljanje spletnih podjetij, zlasti za 
tiste, ki so pred kratkim izgubili službo,

Or. en

Predlog spremembe 5
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker je elektronsko poslovanje 
pomemben del osrednje gospodarske 
dejavnosti, podjetja in potrošniki pa vse 
več in vse uspešneje uporabljajo spletne in 
nespletne poslovne prakse,

Or. en
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Predlog spremembe 6
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker za popolnoma delujoč evropski trg 
elektronskega poslovanja ostajajo številne 
velike strukturne in regulativne prepreke, 
na primer razdrobljenost zaradi nacionalnih 
predpisov o varstvu potrošnikov in DDV, 
taks za recikliranje in drugih dajatev, 

D. ker za popolnoma delujoč evropski trg 
elektronskega poslovanja ostajajo številne 
velike strukturne in regulativne prepreke, 
na primer razdrobljenost zaradi nacionalnih 
predpisov o varstvu potrošnikov in DDV, 
taks za recikliranje in drugih dajatev ter 
zlorabljanje pravil glede sporazumov o 
izključni in selektivni distribuciji,

Or. en

Predlog spremembe 7
Lara Comi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker lahko čezmejno elektronsko 
poslovanje med podjetji poveča 
konkurenčnost evropskih podjetij, saj jim 
omogoča pridobivanje sestavnih delov, 
storitev in znanja z vsega notranjega trga 
(in s tem ustvarjanje ekonomije velikega 
obsega); poleg tega je lahko elektronsko 
poslovanje med podjetji priložnost zlasti za 
mala in srednja podjetja, da pridobijo 
mednarodno mrežo strank, ne da bi 
morala vlagati v fizično navzočnost v 
drugi državi članici,

Or. en
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Predlog spremembe 8
Lena Ek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker je razkorak med domačim in 
čezmejnim elektronskim poslovanjem v 
EU vse večji in se evropski potrošniki, 
zlasti v manjših državah članicah, pri 
svojih izbirah soočajo z geografskimi, 
tehničnimi in organizacijskimi 
omejitvami, čeprav je internet najhitreje 
rastoča trgovska pot, elektronsko 
poslovanje na nacionalni ravni pa narašča, 

E. ker je internet najhitreje rastoča trgovska 
pot, elektronsko poslovanje na nacionalni 
ravni pa narašča, 

Or. sv

Predlog spremembe 9
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker je razkorak med domačim in 
čezmejnim elektronskim poslovanjem v 
EU vse večji in se evropski potrošniki, 
zlasti v manjših državah članicah, pri 
svojih izbirah soočajo z geografskimi, 
tehničnimi in organizacijskimi omejitvami, 
čeprav je internet najhitreje rastoča 
trgovska pot, elektronsko poslovanje na 
nacionalni ravni pa narašča,

E. ker je razkorak med domačim in 
čezmejnim elektronskim poslovanjem v 
EU vse večji in se evropski potrošniki v 
nekaterih državah članicah, pri svojih 
izbirah soočajo z geografskimi, tehničnimi 
in organizacijskimi omejitvami, čeprav je 
internet najhitreje rastoča trgovska pot, 
elektronsko poslovanje na nacionalni ravni 
pa narašča,

Or. en
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Predlog spremembe 10
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba dati prednost 
odpravljanju upravnih in regulativnih 
preprek za čezmejno elektronsko 
poslovanje, in sicer z uvedbo enotnega 
sklopa pravil za potrošnike in podjetja v 
vseh 27 državah članicah, kar bi ustvarilo 
ugodno in enotno digitalno okolje, 
podjetjem in potrošnikom zagotovilo 
pravno varnost, poenostavilo postopke, 
zmanjšalo stroške zaradi skladnosti, 
odpravilo nepošteno konkurenco in 
odstrlo potencial evropskega trga za 
elektronskega poslovanje; v ta namen bi 
bilo lahko zelo pomembno enotno 
tolmačenje in uporaba zakonodajnih 
orodij, na primer direktive o pravicah 
potrošnikov, člena 20(2) direktive o 
storitvah (Direktiva 2006/123/ES) in 
direktiva o nepoštenih poslovnih praksah 
(2005/29/ES);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 11
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba dati prednost 
odpravljanju upravnih in regulativnih 
preprek za čezmejno elektronsko 
poslovanje, in sicer z uvedbo enotnega 
sklopa pravil za potrošnike in podjetja v 
vseh 27 državah članicah, kar bi ustvarilo 
ugodno in enotno digitalno okolje, 

1. meni, da je treba dati prednost 
odpravljanju upravnih in regulativnih 
preprek za čezmejno elektronsko 
poslovanje, in sicer z uvedbo enotnega 
sklopa pravil za potrošnike in podjetja v 
vseh 27 državah članicah, kar bo ustvarilo 
ugodno in enotno digitalno okolje, 
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podjetjem in potrošnikom zagotovilo 
pravno varnost, poenostavilo postopke, 
zmanjšalo stroške zaradi skladnosti, 
odpravilo nepošteno konkurenco in odstrlo 
potencial evropskega trga za elektronskega 
poslovanje; v ta namen bi bilo lahko zelo 
pomembno enotno tolmačenje in uporaba 
zakonodajnih orodij, na primer direktive o 
pravicah potrošnikov, člena 20(2) direktive 
o storitvah (Direktiva 2006/123/ES) in 
direktiva o nepoštenih poslovnih praksah 
(2005/29/ES);

podjetjem in potrošnikom zagotovilo 
pravno varnost, poenostavilo postopke, 
zmanjšalo stroške zaradi skladnosti, 
odpravilo nepošteno konkurenco in odstrlo 
potencial evropskega trga za elektronskega 
poslovanje; v ta namen bi bilo lahko zelo 
pomembno enotno tolmačenje in uporaba 
zakonodajnih orodij, na primer direktive o 
pravicah potrošnikov, direktive o 
elektronskem poslovanju (2000/31/ES), 
člena 20(2) direktive o storitvah 
(2006/123/ES) in direktive o nepoštenih 
poslovnih praksah (2005/29/ES);

Or. en

Predlog spremembe 12
Pilar del Castillo Vera

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba dati prednost 
odpravljanju upravnih in regulativnih 
preprek za čezmejno elektronsko 
poslovanje, in sicer z uvedbo enotnega 
sklopa pravil za potrošnike in podjetja v 
vseh 27 državah članicah, kar bi ustvarilo 
ugodno in enotno digitalno okolje, 
podjetjem in potrošnikom zagotovilo 
pravno varnost, poenostavilo postopke, 
zmanjšalo stroške zaradi skladnosti, 
odpravilo nepošteno konkurenco in odstrlo 
potencial evropskega trga za elektronskega 
poslovanje; v ta namen bi bilo lahko zelo 
pomembno enotno tolmačenje in uporaba 
zakonodajnih orodij, na primer direktive o 
pravicah potrošnikov, člena 20(2) direktive 
o storitvah (Direktiva 2006/123/ES) in 
direktiva o nepoštenih poslovnih praksah 
(2005/29/ES);

1. meni, da je treba dati prednost 
odpravljanju upravnih in regulativnih 
preprek za čezmejno elektronsko 
poslovanje, in sicer z uvedbo enotnega 
sklopa pravil za potrošnike in podjetja v 
vseh 27 državah članicah, kar bo ustvarilo 
ugodno in enotno digitalno okolje, 
podjetjem in potrošnikom zagotovilo 
pravno varnost, poenostavilo postopke, 
zmanjšalo stroške zaradi skladnosti, 
odpravilo nepošteno konkurenco in odstrlo 
potencial evropskega trga za elektronskega 
poslovanje; v ta namen bi bilo lahko zelo 
pomembno enotno tolmačenje in uporaba 
zakonodajnih orodij, na primer direktive o 
pravicah potrošnikov, člena 20(2) direktive 
o storitvah (Direktiva 2006/123/ES) in 
direktive o nepoštenih poslovnih praksah 
(2005/29/ES); poziva institucije EU, naj 
do leta 2013 odpravijo glavne regulativne 
in upravne ovire za čezmejne spletne 
transakcije; poziva Komisijo, naj poglobi 
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svojo sedanjo oceno pravnega reda 
Skupnosti, ki zadeva enotni digitalni trg, 
in naj predlaga ciljno usmerjene 
zakonodajne ukrepe za odpravo največjih 
ovir;

Or. en

Predlog spremembe 13
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba dati prednost 
odpravljanju upravnih in regulativnih 
preprek za čezmejno elektronsko 
poslovanje, in sicer z uvedbo enotnega 
sklopa pravil za potrošnike in podjetja v 
vseh 27 državah članicah, kar bi ustvarilo 
ugodno in enotno digitalno okolje, 
podjetjem in potrošnikom zagotovilo 
pravno varnost, poenostavilo postopke,
zmanjšalo stroške zaradi skladnosti, 
odpravilo nepošteno konkurenco in odstrlo 
potencial evropskega trga za elektronskega 
poslovanje; v ta namen bi bilo lahko zelo 
pomembno enotno tolmačenje in uporaba 
zakonodajnih orodij, na primer direktive o 
pravicah potrošnikov, člena 20(2) direktive 
o storitvah (Direktiva 2006/123/ES) in 
direktiva o nepoštenih poslovnih praksah 
(2005/29/ES);

1. meni, da je treba dati prednost 
odpravljanju upravnih in regulativnih 
preprek za čezmejno elektronsko 
poslovanje, in sicer z uvedbo enotnega 
sklopa pravil za potrošnike in podjetja v 
vseh 27 državah članicah, kar bo ustvarilo 
ugodno in enotno digitalno okolje, 
podjetjem in potrošnikom zagotovilo 
pravno varnost, poenostavilo postopke, 
zmanjšalo stroške zaradi skladnosti, 
odpravilo nepošteno konkurenco in odstrlo 
potencial evropskega trga za elektronskega 
poslovanje; v ta namen bi bilo lahko zelo 
pomembno enotno tolmačenje in uporaba 
zakonodajnih orodij, na primer direktive o 
pravicah potrošnikov, člena 20(2) direktive 
o storitvah (Direktiva 2006/123/ES) in 
direktive o nepoštenih poslovnih praksah 
(2005/29/ES), da se prepreči 
diskriminatorno ravnanje nekaterih 
prodajalcev, ki zavračajo stranke ali z 
njimi drugače ravnajo na podlagi njihove 
narodne pripadnosti in prebivališča;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba dati prednost 
odpravljanju upravnih in regulativnih 
preprek za čezmejno elektronsko 
poslovanje, in sicer z uvedbo enotnega 
sklopa pravil za potrošnike in podjetja v 
vseh 27 državah članicah, kar bi ustvarilo 
ugodno in enotno digitalno okolje, 
podjetjem in potrošnikom zagotovilo 
pravno varnost, poenostavilo postopke, 
zmanjšalo stroške zaradi skladnosti, 
odpravilo nepošteno konkurenco in odstrlo 
potencial evropskega trga za elektronskega 
poslovanje; v ta namen bi bilo lahko zelo 
pomembno enotno tolmačenje in uporaba 
zakonodajnih orodij, na primer direktive o 
pravicah potrošnikov, člena 20(2) direktive 
o storitvah (Direktiva 2006/123/ES) in 
direktiva o nepoštenih poslovnih praksah 
(2005/29/ES);

1. meni, da je treba dati prednost 
odpravljanju upravnih in regulativnih 
preprek za čezmejno elektronsko 
poslovanje, in sicer z uvedbo enotnega 
sklopa pravil za potrošnike in podjetja v 
vseh 27 državah članicah, kar bo ustvarilo 
ugodno digitalno okolje, podjetjem in 
potrošnikom zagotovilo pravno varnost, 
poenostavilo postopke, zmanjšalo stroške 
zaradi skladnosti, odpravilo nepošteno 
konkurenco in odstrlo potencial 
evropskega trga za elektronskega 
poslovanje; v ta namen bi bilo lahko zelo 
pomembno enotno tolmačenje in uporaba 
zakonodajnih orodij, na primer direktive o 
pravicah potrošnikov, člena 20(2) direktive 
o storitvah (Direktiva 2006/123/ES) in 
direktiva o nepoštenih poslovnih praksah 
(2005/29/ES);

Or. en

Predlog spremembe 15
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je prost pretok storitev 
pomemben za nadaljnji razvoj 
elektronskega poslovanja, zlasti glede 
načela nediskriminacije na notranjem 
trgu na podlagi narodne pripadnosti ali 
lokalnega prebivališča uporabnika 
storitve;  taka diskriminacija je lahko na 
primer obveznost, naložena samo 
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državljanom drugih držav članic, da 
predložijo izvirne dokumente, overjene 
kopije, potrdila o državljanstvu ali uradne 
prevode dokumentov, da bi lahko 
izkoristili ugodnosti storitev oziroma 
ugodnejše pogoje ali cene;

Or. en

Predlog spremembe 16
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj odpravi 
obveznost, da je treba imeti pred prodajo 
na spletu dejansko trgovino, saj ta zahteva 
močno ovira spletno prodajo;

Or. en

Predlog spremembe 17
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se zaveda, kako pomembno je povečati 
sedanje majhno zaupanje potrošnikov v 
čezmejne transakcije z okrepitvijo 
spletnega in čezmejnega izvrševanja 
veljavnih predpisov, dati organom za 
varstvo potrošnikov več pristojnosti, 
spodbuditi sodelovanje med javnimi organi 
in vzpostaviti učinkovite evropske 
mehanizme za spremljanje trga in revizijo,
reševanje pritožb in kolektivne tožbe;

Ne zadeva slovenske različice.

Or. sv
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Predlog spremembe 18
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se zaveda, kako pomembno je povečati 
sedanje majhno zaupanje potrošnikov v 
čezmejne transakcije z okrepitvijo 
spletnega in čezmejnega izvrševanja 
veljavnih predpisov, dati organom za 
varstvo potrošnikov več pristojnosti, 
spodbuditi sodelovanje med javnimi organi 
in vzpostaviti učinkovite evropske 
mehanizme za spremljanje trga in revizijo,
reševanje pritožb in kolektivne tožbe;

3. se zaveda, kako pomembno je povečati 
sedanje majhno zaupanje potrošnikov v 
čezmejne transakcije z okrepitvijo 
spletnega in čezmejnega izvrševanja 
veljavnih predpisov, dati organom za 
varstvo potrošnikov več pristojnosti, 
spodbuditi sodelovanje med javnimi organi 
in vzpostaviti učinkovite evropske 
mehanizme za spremljanje trga in revizijo 
in reševanje pritožb;

Or. en

Predlog spremembe 19
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj izvede oceno 
učinka o oblikovanju ali imenovanju 
nacionalnega organa, ki bi obravnaval 
zahtevke podjetij ali podjetnikov iz svoje 
države članice za registracijo spletnega 
čezmejnega elektronskega poslovanja, in 
o evropskem organu, ki bi lahko 
usklajeval nacionalne organe, da bi lahko 
hitro dokončali notranji trg;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj določi jasen sklop 
standardov za čezmejno elektronsko 
poslovanje na ravni EU, na primer 
obveznost za trgovce, da svojim strankam 
in javnim organom omogočijo preprost, 
neposreden, stalen in brezplačen dostop 
do informacij o imenu in registracijski 
številki trgovca oziroma izvajalca storitev, 
cenah izdelkov in storitev, ki jih ponujajo, 
in dodatnih stroških dostave, ki bi bili 
lahko zajeti v računu; če bo ta sklop 
standardov izpolnjen, bo registracijski 
organ izdal dovoljenje za čezmejno 
elektronsko poslovanje v EU;

Or. en

Predlog spremembe 21
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 3c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva Komisijo, naj razmisli o 
uskladitvi DDV za spletno trgovino v 
prihodnosti, da se odpravijo nekatere 
sedanje prepreke, s katerimi se pri 
čezmejnem spletnem poslovanju srečujejo 
prodajalci in potrošniki;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Pilar del Castillo Vera

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da lahko zaupanje potrošnikov 
nadalje spodbudimo z zagotovitvijo 
javnega zaupanja v spletno okolje, rešitvijo 
pomislekov o varstvu osebnih podatkov, 
ureditvijo zbiranja podatkov, vedenjskim 
ciljanjem, profiliranjem in oglaševanjem 
ter ozaveščanjem potrošnikov z 
izobraževalnimi in informacijskimi 
kampanjami;

4. meni, da lahko zaupanje potrošnikov 
nadalje spodbudimo z zagotovitvijo 
javnega zaupanja v spletno okolje, rešitvijo 
pomislekov o varstvu osebnih podatkov, 
ureditvijo zbiranja podatkov, vedenjskim 
ciljanjem, profiliranjem in oglaševanjem 
ter ozaveščanjem potrošnikov z 
izobraževalnimi in informacijskimi 
kampanjami; poziva Komisijo, naj predloži 
predlog za prilagoditev direktive o varstvu 
podatkov današnjemu digitalnemu okolju;

Or. en

Predlog spremembe 23
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. v zvezi s tem ponovno poudarja, da je 
pri omogočanju elektronskega poslovanja 
najpomembnejša prav temeljna človekova 
pravica do zasebnosti in varstva podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 24
Lara Comi

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. se zaveda, da je pomembno poenostaviti 
dobavno verigo in pogoje čezmejne spletne 
trgovine in jih napraviti preglednejše, tako 
da se oblikujejo pravila glede zavajajočih 
ali nepopolnih informacij o pravicah 
potrošnikov, skupnih stroškov in 
kontaktnih podatkov trgovcev ter tako da 
se spodbujajo najboljše in poštene prakse, 
priporočila in smernice za elektronske 
trgovine; 

5. poudarja, da je treba poenostaviti 
dobavno verigo in pogoje čezmejne spletne 
trgovine in jih napraviti preglednejše, tako 
da se oblikujejo pravila glede zavajajočih 
ali nepopolnih informacijah o pravicah 
potrošnikov, skupnih stroških in kontaktnih 
podatkih trgovcev ter tako da se spodbujajo 
najboljše in poštene prakse, priporočila in 
smernice za elektronske trgovine; se 
zaveda prizadevanj EU na tem področju 
pri pojasnjevanju pogojev in cen 
letalskega prevoza, kar je pozitiven zgled 
za naprej;

Or. en

Predlog spremembe 25
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi razvoj samoregulativnih 
kodeksov ravnanja v trgovini, strokovnih 
in potrošniških združenjih in oblikovanje 
evropske listine pravic uporabnikov 
povečala zaupanje potrošnikov v 
elektronsko poslovanje, saj bi bili tako 
jasne pravice in dolžnosti vseh 
udeležencev informacijske družbe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 26
Pilar del Castillo Vera

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi razvoj samoregulativnih 
kodeksov ravnanja v trgovini, strokovnih 
in potrošniških združenjih in oblikovanje 
evropske listine pravic uporabnikov
povečala zaupanje potrošnikov v 
elektronsko poslovanje, saj bi bili tako 
jasne pravice in dolžnosti vseh udeležencev 
informacijske družbe;

6. meni, da bi razvoj samoregulativnih 
kodeksov ravnanja v trgovini, strokovnih 
in potrošniških združenjih ter določbe iz 
poročila Parlamenta o novi digitalni 
agendi za Evropo –  2015.eu, v kateri je 
menil, da bi oblikovanje evropske listine 
pravic državljanov in potrošnikov v 
digitalno okolje ter razvoj „pete 
svoboščine“, ki naj bi omogočala prost 
pretok vsebin in znanja, povečala zaupanje 
potrošnikov v elektronsko poslovanje, saj 
bi bili tako jasne pravice in dolžnosti vseh 
udeležencev informacijske družbe;

Or. en

Predlog spremembe 27
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je pomembno spodbujati 
vseevropske logotipe, znake zaupanja in 
kakovosti, ki bodo potrošnikom pomagali 
prepoznati zaupanja vredne spletne 
trgovce in bodo v podporo evropskim 
podjetjem v njihovem prizadevanju, da bi 
segli tudi čez meje domačega trga;

črtano

Or. xm

Predlog spremembe 28
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je pomembno spodbujati 
vseevropske logotipe, znake zaupanja in 
kakovosti, ki bodo potrošnikom pomagali 
prepoznati zaupanja vredne spletne trgovce 
in bodo v podporo evropskim podjetjem v 
njihovem prizadevanju, da bi segli tudi čez 
meje domačega trga;

7. poudarja, da je pomembno spodbujati 
vseevropske logotipe, znake zaupanja in 
kakovosti, ki bodo potrošnikom pomagali 
prepoznati zaupanja vredne spletne 
trgovce, nagraditi najboljše prakse in 
spodbujati inovacije, ki bodo v podporo 
evropskim podjetjem v njihovem 
prizadevanju, da bi segli tudi čez meje 
domačega trga;

Or. en

Predlog spremembe 29
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je pomembno spodbujati 
vseevropske logotipe, znake zaupanja in 
kakovosti, ki bodo potrošnikom pomagali 
prepoznati zaupanja vredne spletne trgovce 
in bodo v podporo evropskim podjetjem v 
njihovem prizadevanju, da bi segli tudi čez 
meje domačega trga;

7. poudarja, da je pomembno spodbujati 
vseevropske logotipe, znake zaupanja in 
kakovosti, ki bodo potrošnikom pomagali 
prepoznati zaupanja vredne spletne trgovce 
in bodo v podporo evropskim podjetjem v 
njihovem prizadevanju, da bi segli tudi čez 
meje domačega trga, obenem pa zagotoviti 
pravilno izvrševanje znakov zaupanja;

Or. en

Predlog spremembe 30
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je pomembno okrepiti 
zaupanje v čezmejne internetne plačilne 

8. poudarja, da je pomembno okrepiti 
zaupanje v čezmejne internetne plačilne 
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sisteme (na primer kreditne in plačilne 
kartice, možnost elektronskega nakupa z 
bančno kartico) s spodbujanjem različnih 
plačilnih metod, povečanjem 
medopravilnosti in skupnih standardov, 
odpravo tehničnih preprek, podporo 
najvarnejši tehnologiji za elektronske 
transakcije, uskladitvijo zakonodaje o 
vprašanjih zasebnosti in varnosti, bojem 
proti goljufijam in izobraževanjem 
javnosti;

sisteme (na primer kreditne in plačilne 
kartice, možnost elektronskega nakupa z 
bančno kartico) s spodbujanjem različnih 
plačilnih metod, povečanjem 
medopravilnosti in skupnih standardov, 
odpravo tehničnih preprek, podporo 
najvarnejši tehnologiji za elektronske 
transakcije, uskladitvijo in okrepitvijo 
zakonodaje o vprašanjih zasebnosti in 
varnosti, bojem proti goljufijam in 
izobraževanjem javnosti;

Or. sv

Predlog spremembe 31
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo in Evropsko centralno 
banko, naj predložita rešitev za 
ustanovitev evropskega finančnega 
instrumenta za kreditne in debetne 
kartice, da bi lahko obdelali spletne 
transakcije s kreditnimi karticami, tako da 
ne bi bilo več odvisnosti od sistemov VISA 
in MasterCard;

Or. en

Predlog spremembe 32
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja pomen elektronskih podpisov 
in infrastrukture zasebnih ključev za 
varnost vseevropskih storitev e-uprave ter 
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poziva Komisijo, naj vzpostavi evropski 
portal organov za potrjevanje, s katerim 
bo zagotovila čezmejno medopravilnost 
elektronskih podpisov;

Or. en

Predlog spremembe 33
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poziva Komisijo, naj pripravi ukrepe, s 
katerimi bo podprla pobudo za e-izdajanje 
računov, da bi do leta 2020 zagotovila 
uporabo elektronskih računov v vsej 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 34
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. ob tem, da se zaveda, kako pomembno 
je v celoti izkoristiti potencial enotnega 
trga, poziva Komisijo in države članice, 
naj do leta 2015 zagotovijo, da bo vsaj 
50 % javnih naročil izvedenih 
elektronsko, kakor je bilo sklenjeno v 
akcijskem načrtu, o katerem so se 
dogovorili na ministrski konferenci o e-
upravi v Manchestru leta 2005;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Lara Comi

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. se zaveda, da so z razvojem 
notranjega trga za mobilno poslovanje, na 
katerem bi bilo mogoče zagotoviti varstvo 
potrošnikov, zasebnost in varstvo 
mladoletnikov, povezani posebni pravni 
izzivi; poziva Komisijo, naj to vprašanje 
natančno preuči;

Or. en

Predlog spremembe 36
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. meni, da bi bilo treba spodbujati 
čezmejno spletno iskanje in oglaševanje v 
EU, s čimer bi izboljšali informacije za 
potrošnike in trgovce ter okrepili njihove 
zmožnosti za čezmejne primerjave in 
iskanje čezmejnih ponudb; v ta namen 
poziva k tesnemu sodelovanju z industrijo 
in k spodbujanju domene .eu;

črtano

Or. sv

Predlog spremembe 37
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 12
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. meni, da bi bilo treba spodbujati 
čezmejno spletno iskanje in oglaševanje v 
EU, s čimer bi izboljšali informacije za 
potrošnike in trgovce ter okrepili njihove 
zmožnosti za čezmejne primerjave in 
iskanje čezmejnih ponudb; v ta namen 
poziva k tesnemu sodelovanju z industrijo 
in k spodbujanju domene .eu;

12. meni, da bi bilo treba spodbujati 
čezmejno spletno iskanje in oglaševanje v 
EU, pod pogojem, da bi moral potrošnik 
izrecno soglašati z elektronsko 
komunikacijo, s čimer bi izboljšali 
informacije za potrošnike in trgovce ter 
okrepili njihove zmožnosti za čezmejne 
primerjave in iskanje čezmejnih ponudb; v 
ta namen poziva k tesnemu sodelovanju z 
industrijo in k spodbujanju domene .eu;

Or. en

Predlog spremembe 38
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. meni, da bi bilo treba spodbujati 
čezmejno spletno iskanje in oglaševanje v 
EU, s čimer bi izboljšali informacije za 
potrošnike in trgovce ter okrepili njihove 
zmožnosti za čezmejne primerjave in 
iskanje čezmejnih ponudb; v ta namen 
poziva k tesnemu sodelovanju z industrijo 
in k spodbujanju domene .eu;

12. meni, da bi bilo treba spodbujati 
čezmejno spletno iskanje v EU, s čimer bi 
izboljšali informacije za potrošnike in 
trgovce ter okrepili njihove zmožnosti za 
čezmejne primerjave in iskanje čezmejnih 
ponudb; v ta namen poziva k tesnemu 
sodelovanju z industrijo in k spodbujanju 
domene .eu;

Or. en

Predlog spremembe 39
Catherine Trautmann, Oriol Junqueras Vies

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da je za nadaljnji razvoj 13. poudarja, da je za nadaljnji razvoj 
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čezmejnega elektronskega poslovanja 
pomembno oblikovati skladen vseevropski 
okvir za zaščito in uveljavljanje pravic 
intelektualne lastnine tako za fizično kot 
virtualno blago, okrepiti boj proti 
nezakonitemu in ponarejenemu blagu in 
storitvam ter evropske potrošnike 
ozaveščati o teh vprašanjih;

čezmejnega elektronskega poslovanja 
pomembno oblikovati skladen vseevropski 
okvir za zaščito in uveljavljanje pravic 
intelektualne lastnine,  okrepiti boj proti 
nezakonitemu in ponarejenemu blagu ter 
evropske potrošnike ozaveščati o teh 
vprašanjih;

Or. en

Predlog spremembe 40
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da je za nadaljnji razvoj 
čezmejnega elektronskega poslovanja 
pomembno oblikovati skladen vseevropski 
okvir za zaščito in uveljavljanje pravic 
intelektualne lastnine tako za fizično kot 
virtualno blago, okrepiti boj proti 
nezakonitemu in ponarejenemu blagu in 
storitvam ter evropske potrošnike 
ozaveščati o teh vprašanjih;

13. poudarja, da je za nadaljnji razvoj 
čezmejnega elektronskega poslovanja 
pomembno oblikovati skladen vseevropski 
okvir v sklopu pravnega reda Unije za 
zaščito in uveljavljanje pravic intelektualne 
lastnine tako za fizično kot virtualno blago, 
okrepiti boj proti nezakonitemu in 
ponarejenemu blagu in storitvam ter 
evropske potrošnike ozaveščati o teh 
vprašanjih;

Or. en

Predlog spremembe 41
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj pripravi akcijski 
načrt za spodbujanje spletnih podjetij, 
zlasti za tiste, ki so pred kratkim izgubili 
zaposlitev, in sicer z oblikovanjem 
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finančnih instrumentov in zmogljivosti, ki 
bodo olajšale njihov položaj, na primer 
subvencioniranja strojne in programske 
opreme, brezplačnega posvetovanja o 
elektronskem poslovanju in preprostim 
dostopom do interneta; 

Or. en

Predlog spremembe 42
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. poudarja, da je treba biti previden in
preprečiti nevarnost nezakonitih izdelkov 
na spletu, zlasti ponarejenih zdravil in 
zdravstvenih proizvodov, s spodbujanjem 
zdravstvene opismenjenosti in 
opozarjanjem na zavajajoče informacije 
na posebnih spletnih straneh z domeno 
.eu;

Or. en

Predlog spremembe 43
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. poudarja, da je treba uvesti 
zakonodajo, veljavno za vse elektronske 
transakcije, saj je to bistveno za zaščito 
pravic uporabnikov storitev v 
elektronskem poslovanju; 

Or. ro
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Predlog spremembe 44
Pilar del Castillo Vera

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. meni, da sta medijska in računalniška 
opismenjenost in ozaveščenost bistveni za 
razvoj evropskega digitalnega okolja, zato 
poziva k izobraževalnim in 
informacijskim kampanjam, osredinjenim 
na varstvo potrošnikov, digitalno 
zasebnost in varnost ter pravice 
uporabnikov v digitalnem okolju;

15. meni, da sta medijska in računalniška 
opismenjenost in ozaveščenost bistveni za 
razvoj evropskega digitalnega okolja, zato 
poziva k pripravi akcijskega načrta za 
digitalno pismenost in vključenost na 
ravni EU in držav članic, ki bi zajemal 
predvsem posebne možnosti za digitalno 
opismenjevanje za brezposelne in skupine, 
ki jim grozi izključenost, spodbude za 
pobude zasebnega sektorja, da bi vsem 
zaposlenim ponudili računalniško 
izobraževanje, evropsko pobudo „S 
pametjo na splet“, ki bo vse učence, 
vključno s tistimi, ki so vključeni v 
vseživljenjsko učenje in poklicno 
usposabljanje, seznanila z varno uporabo
informacijsko-komunikacijske tehnologije 
in spletnih storitev, ter skupen evropski 
sistem certificiranja na področju 
informacijsko-komunikacijske 
tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 45
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. poziva k učinkovitemu spremljanju 
pravnega, tehničnega in ekonomskega 
razvoja v elektronskem poslovanju in 
poudarja, da je potrebna skrbna ocena 

16. poziva k učinkovitemu spremljanju 
pravnega, tehničnega in ekonomskega 
razvoja v elektronskem poslovanju in 
poudarja, da je potrebna skrbna ocena 
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učinka za vse odločitve, povezane z 
digitalnim enotnim trgom in informacijsko 
družbo;

učinka za vse odločitve, povezane z 
digitalnim enotnim trgom in informacijsko 
družbo; v ta namen bi bil pomembno 
orodje za oceno evropskega spletnega 
digitalnega tržnega okolja pregled 
elektronskega poslovanja;

Or. en

Predlog spremembe 46
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. poziva k učinkovitemu spremljanju 
pravnega, tehničnega in ekonomskega 
razvoja v elektronskem poslovanju in 
poudarja, da je potrebna skrbna ocena 
učinka za vse odločitve, povezane z 
digitalnim enotnim trgom in informacijsko 
družbo;

16. poziva k učinkovitemu spremljanju 
pravnega, tehničnega in ekonomskega 
razvoja v elektronskem poslovanju in 
poudarja, da je potrebna ocena učinka za 
vse odločitve, povezane z digitalnim 
enotnim trgom in informacijsko družbo; 

Or. en

Predlog spremembe 47
Lara Comi

Osnutek mnenja
Odstavek 16 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16a. ponovno potrjuje, da je čezmejno 
poslovanje med podjetji pomembno gonilo 
za rast in večjo konkurenčnost evropskih 
podjetjih, zlasti malih in srednjih, ter za 
to, da ustvarijo bolj inovativne proizvode 
in storitve; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo zanesljiv in smotrn 
pravni in regulativni okvir, da bodo 
podjetjem omogočila potrebna jamstva za 
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zaupanje v čezmejne elektronske 
transakcije med podjetji; 

Or. en

Predlog spremembe 48
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 16 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo, naj odpravi 
geografsko diskriminacijo evropskih 
potrošnikov na podlagi njihovega 
spletnega ali siceršnjega naslova in pri 
tem v celoti izkoristi možnosti za uporabo 
člena 20(2) direktive o storitvah:

Or. en

Predlog spremembe 49
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. ugotavlja, da je za razvoj 
elektronskega poslovanja bistven razvoj
hitrega in cenovno ugodnega
širokopasovnega dostopa, saj je 
pomanjkljiv dostop do interneta ena 
največjih preprek za to, da bi se evropski 
državljani udejstvovali v elektronskem 
poslovanju.

17. poziva Komisijo, naj pri pregledu 
področja uporabe za direktivo o 
univerzalnih storitvah razmisli o razvoju 
hitrega in cenovno dostopnega 
širokopasovnega dostopa, ki je bistven za 
razvoj elektronskega poslovanja, saj je 
pomanjkljiv dostop do interneta ena 
največjih preprek za to, da bi se evropski 
državljani udejstvovali v elektronskem 
poslovanju;

Or. en
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Predlog spremembe 50
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. ugotavlja, da je za razvoj elektronskega 
poslovanja bistven razvoj hitrega in 
cenovno ugodnega širokopasovnega 
dostopa, saj je pomanjkljiv dostop do 
interneta ena največjih preprek za to, da bi 
se evropski državljani udejstvovali v 
elektronskem poslovanju.

17. ugotavlja, da je za hitrejši razvoj 
elektronskega poslovanja bistven hitrejši
razvoj hitrega in cenovno ugodnega 
širokopasovnega dostopa, saj je 
pomanjkljiv dostop do interneta ena 
največjih preprek za to, da bi se evropski 
državljani udejstvovali v elektronskem 
poslovanju.

Or. en

Predlog spremembe 51
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. ugotavlja, da je za razvoj elektronskega 
poslovanja bistven razvoj hitrega in 
cenovno ugodnega širokopasovnega 
dostopa, saj je pomanjkljiv dostop do 
interneta ena največjih preprek za to, da bi 
se evropski državljani udejstvovali v 
elektronskem poslovanju.

17. ugotavlja, da je za razvoj elektronskega 
poslovanja bistven razvoj hitrega in 
cenovno dostopnega širokopasovnega 
dostopa, saj je pomanjkljiv dostop do 
interneta ena največjih preprek za to, da bi 
se evropski državljani udejstvovali v 
elektronskem poslovanju.

Or. en


