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Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt
(2020/2018(INL))

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet anser att rättsakten 
om digitala tjänster bör grundas på EU:s 
allmänna värderingar, som skyddar 
medborgarnas rättigheter, och främja 
upprättandet av ett rikt och varierat 
ekosystem på nätet med ett brett utbud av 
nättjänster, en konkurrenskraftig digital 
miljö, transparens och rättssäkerhet för att 
frigöra den digitala inre marknadens fulla 
potential.

16. Europaparlamentet anser att rättsakten 
om digitala tjänster bör grundas på de 
europeiska gemensamma allmänna värden 
som skyddar medborgarnas rättigheter, 
konsumenterna och de europeiska små 
och medelstora företagen, men även går 
utanför den ekonomiska sfären och 
skyddar alla grundläggande rättigheter i 
linje med den europeiska livsstilen, och 
syfta till att främja upprättandet av ett rikt 
och varierat ekosystem på nätet med ett 
brett utbud av nättjänster, en 
konkurrenskraftig digital miljö, transparens 
och rättssäkerhet för att frigöra den digitala 
inre marknadens fulla potential.
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Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Rättsakten om digitala tjänster bör 
inte påverka förordning (EU) nr 2016/679 
(allmänna dataskyddsförordningen), som 
fastställer en rättslig ram för att skydda 
personuppgifter, direktiv (EU) 2019/790 
om upphovsrätt och närstående rättigheter 
på den digitala inre marknaden och 
direktiv 2002/58/EG om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom 
sektorn för elektronisk kommunikation.

J. Rättsakten om digitala tjänster bör 
inte påverka förordning (EU) nr 2016/679 
(den allmänna dataskyddsförordningen), 
som fastställer en rättslig ram för att 
skydda personuppgifter, direktiv 
(EU) 2019/790 om upphovsrätt och 
närstående rättigheter på den digitala inre 
marknaden, direktiv 2010/13/EU om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande 
av audiovisuella medietjänster och 
direktiv 2002/58/EG om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom 
sektorn för elektronisk kommunikation.
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