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Изменение  1 

Даниел Далтон, Анелен Ван Босойт 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0204/2017 

Хена Виркунен, Филип Жювен 

Онлайн платформите и цифровият единен пазар 

2016/2276(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 3 от Правилника), с цел 

заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8–0204/2017 

Резолюция на Европейския парламент относно онлайн платформите и цифровия 

единен пазар 

Европейският парламент, 

1. подчертава, че много инициативи в рамките на стратегията за цифровия единен 

пазар засягат онлайн платформите; изразява съжаление относно липсата на 

координация и последователност между тези инициативи; счита, че инициативите 

следва да се допълват взаимно, да улесняват влизането на пазара и да позволяват 

на онлайн платформите да разширяват дейността си на територията на държавите 

членки; 

2. счита, че съществуващото регулиране често изостава от скоростта на промените в 

цифровите технологии; подчертава, че законодателството от аналоговата ера не 

следва просто да бъде копирано в света на цифровите технологии; призовава за 

амбициозно преразглеждане на съществуващото законодателство с цел 

насърчаване на опростяването и на позиция, която е ориентирана към иновациите 

и неутрална в технологично отношение; насърчава държавите членки също така 

да направят оценка на това дали националните регулаторни практики подкрепят 

растежа на цифровата икономика в Европа; 

3. насърчава Комисията да помогне за гарантирането на еднакви условия на 

конкуренция за онлайн платформите и да поощрява конкуренцията между тях; 

отбелязва, че конкурентният натиск се различава в различните сектори и 

следователно комплексни определения на онлайн платформите или 

„универсални“ решения рядко са подходящи; 

4.  подчертава, че евентуалните реформи трябва да избягват свръхрегулирането и 

приветства факта, че Комисията признава този риск; признава, че съществуват 

ползи, свързани с прилагането на еднакви правила за средата онлайн и офлайн, но 

счита, че това следва да важи единствено за случаите, когато ситуациите са 

наистина съпоставими; 

5. подчертава, че в съответствие с резолюцията си от 19 януари 2016 г. относно 
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„Към Акт за единния цифров пазар“1, ограничената отговорност на посредниците 

е от съществено значение за защитата на отворения характер на интернет, 

основните права, правната сигурност и иновациите; приветства намерението на 

Комисията да предостави насоки за подпомагане на онлайн платформите да 

спазват изискванията на Директивата за електронната търговия; 

6. предупреждава, че увеличаването на задълженията за наблюдение относно онлайн 

платформите не може да замести ефективното правоприлагане на националното 

или европейското законодателство относно незаконното съдържание, по-

специално защото действията на частни организации не могат да заместят 

съответната надлежна процедура и защитата, предоставяна за свободното 

упражняване на основните права на гражданите;  

7. отбелязва междинните констатации от проучването на Комисията за практиките 

между дружествата (B2B), свързани с онлайн платформите, и опасенията, 

изразени от участниците, особено от МСП; подчертава важната роля на онлайн 

платформите за МСП, които търсят икономически ефективен достъп до пазара, 

както и факта, че тези предприятия могат да пострадат сериозно от нелоялни 

практики;  

8. отбелязва, че Комисията ще продължи да обмисля най-подходящата реакция във 

връзка с оценката на B2B практиките, но счита, че като минимум трябва да са 

налице подходящи процедури за разрешаване на спорове и/или обезщетение; 

счита, че мерките за повишаване на прозрачността по отношение на механизмите 

за ценообразуване и класиране на търсенето не само биха подобрили  B2B 

отношенията, но също и ще позволят по-добра информираност на потребителите; 

9. подчертава, че конкурентното право на ЕС се основава на стабилни и установени 

принципи, които са подходящи за цифровата икономика, когато се прилагат 

стриктно; приветства активните действия на Комисията относно прилагането и 

насърчава работата, по-специално, по отношение на взаимодействието между 

контрола и използването на данни и правото в областта на конкуренцията;  

10. подчертава необходимостта Комисията да взема своевременни решения по делата 

в областта на конкуренцията, с оглед на бързия темп на развитие на цифровия 

сектор; счита, че секторните кодекси за практики също могат да бъдат ефективни 

инструменти за възпиране на антиконкурентните практики, в допълнение към 

отделните случаи. 

Or. en 

 

 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2016)0009. 


