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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 3 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0204/2017 

Europos Parlamento rezoliucija dėl interneto platformų ir bendrosios skaitmeninės 

rinkos 

Europos Parlamentas, 

1. pabrėžia, kad interneto platformos yra daugelio iniciatyvų ir bendrosios skaitmeninės 

rinkos strategijos objektas; pabrėžia, kad trūksta šių iniciatyvų koordinavimo ir 

nuoseklumo; mano, jog iniciatyvos turėtų papildyti viena kitą siekiant palengvinti 

patekimą į rinką ir sudaryti sąlygas interneto platformoms plėsti veiklą visose 

valstybėse narėse;  

2. mano, kad skaitmeniniai pokyčiai dažnai lenkė esamą reglamentavimą; pabrėžia, kad 

analoginio amžiaus teisės aktai neturėtų būti tiesiog perkopijuojami skaitmeninei 

aplinkai; ragina atlikti plataus užmojo esamų teisės aktų peržiūrą siekiant skatinti 

supaprastinimą ir inovacijoms palankią bei technologiniu neutralumu grindžiamą 

poziciją; ragina valstybes nares taip pat įvertinti, ar nacionalinė reglamentavimo 

praktika palaiko skaitmeninės ekonomikos augimą Europoje; 

3. ragina Komisiją padėti užtikrinti vienodas sąlygas ir skatinti interneto platformų 

konkurenciją; atkreipia dėmesį į tai, kad įvairūs sektoriai patiria nevienodą konkurencinį 

spaudimą ir todėl retai kada galima pritaikyti bendras ar visiems tinkančias interneto 

platformų apibrėžtis; 

4.  pabrėžia, kad galimomis reformomis turi būti vengiama pernelyg didelio 

reglamentavimo, ir palankiai vertina tai, kad Komisija pripažįsta tokį pavojų;  

pripažįsta, kad naudinga turėti taisykles, taikomas ir interneto, ir tradicinėje aplinkoje, 

tačiau mano, kad taip turėtų būti tik tais atvejais, kai padėtis iš tikrųjų panaši; 

5. atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl kuriamo Bendrosios 

skaitmeninės rinkos akto1, pabrėžia, kad tarpininkų ribota atsakomybė yra labai svarbi 

interneto atvirumo apsaugai, pagrindinėms teisėms, teisiniam tikrumui ir naujovėms; 

palankiai vertina Komisijos ketinimą pateikti gaires siekiant padėti interneto 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0009. 
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platformoms ir toliau laikytis E. komercijos direktyvos; 

6. įspėja, kad interneto platformoms taikomų stebėjimo įpareigojimų didinimas negali 

pakeisti veiksmingo nacionalinių ar ES teisės aktų, kuriais sprendžiami neteisėto turinio 

klausimai, vykdymo užtikrinimo, visų pirma dėl to, kad privačių subjektų veiksmai 

negali pakeisti tinkamo proceso ir piliečių laisvo naudojimosi pagrindinėmis teisėmis 

apsaugos priemonių;  

7. atkreipia dėmesį į Komisijos tyrimo dėl interneto platformų taikomos B2B praktikos 

preliminarius rezultatus ir į dalyvių, visų pirma MVĮ, išreikštą susirūpinimą; pabrėžia, 

kad interneto platformos svarbios MVĮ, ieškančioms ekonomiškai efektyvių patekimo į 

rinką būdų, ir kad toms įmonėms gali kilti didelių sunkumų dėl nesąžiningos praktikos;   

8. pažymi, kad Komisija ir toliau svarstys, kaip tinkamiausiai reaguoti į savo B2B 

praktikos vertinimą, tačiau mano, kad turi būti bent jau atitinkamų ginčų sprendimo ir 

(arba) teisių gynimo procedūrų; mano, kad skaidrumo didinimo priemonės kainų 

nustatymo ir paieškos rezultatų reitingavimo mechanizmų srityje ne tik pagerintų B2B 

santykius, bet ir užtikrintų geresnį vartotojų informuotumą; 

9. pabrėžia, kad ES konkurencijos teisė grindžiama patikimais ir nusistovėjusias 

principais, kurie, jeigu griežtai taikomi, tinka skaitmeninei ekonomikai; palankiai 

vertina aktyvius Komisijos veiksmus vykdymo užtikrinimo srityje ir skatina dirbti visų 

pirma kontrolės bei duomenų naudojimo ir konkurencijos teisės sąveikos srityje;  

10. pabrėžia, jog būtina, kad Komisija laiku priimtų sprendimus konkurencijos bylose, 

atsižvelgiant į sparčiai besiplėtojantį skaitmeninį sektorių; mano, kad, papildomai prie 

pavienių bylų, sektorių praktikos kodeksai taip pat gali būti veiksminga priemonė 

siekiant atgrasyti nuo antikonkurencinių veiksmų. 

Or. en 

 

 


