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Amendamentul 230
Cristian-Silviu Bușoi, Carlos Zorrinho
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

Raport A9-0332/2021
Andreas Schwab
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețe 
contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Tehnologiile digitale, cum ar fi 
inteligența artificială, blockchain, 
robotica, finanțarea participativă și 
platformele de comunicare socială, 
imprimarea digitală 3D, sistemele de tip 
big data, tehnologia de tip cloud și 
dispozitivele mobile fac posibilă 
conceperea de noi inițiative 
antreprenoriale și creează un spectru larg 
de oportunități care conduc la noi 
modalități de a face afaceri. 
Antreprenoriatul digital include procese, 
rezultate și servicii antreprenoriale care 
sunt transformate de digitalizare și de 
tranziția numerică.
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Amendamentul 231
Cristian-Silviu Bușoi, Carlos Zorrinho
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

Raport A9-0332/2021
Andreas Schwab
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețe 
contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezentul regulament se aplică 
serviciilor de platformă esențiale furnizate 
sau oferite de gatekeeperi utilizatorilor 
comerciali stabiliți în Uniune sau 
utilizatorilor finali stabiliți în Uniune sau 
aflați pe teritoriul acesteia în Uniune, 
indiferent de locul de stabilire sau de 
reședință al gatekeeperilor și indiferent de 
legislația care este în alt mod aplicabilă 
furnizării serviciului respectiv.

2. Prezentul regulament se aplică 
serviciilor de platformă esențiale furnizate 
sau oferite de gatekeeperi utilizatorilor 
finali stabiliți în Uniune sau aflați pe 
teritoriul acesteia și utilizatorilor 
comerciali, indiferent de locul de stabilire 
sau de reședință al gatekeeperilor sau al 
utilizatorilor comerciali și indiferent de 
legislația care este în alt mod aplicabilă 
furnizării serviciului respectiv. Prezentul 
regulament se aplică și se interpretează cu 
respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale și a principiilor consacrate 
în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, în special la articolele 
11, 16, 47 și 50.
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