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LV Vienoti daudzveidībā LV 

25.11.2014 B8-0286/7 

Grozījums Nr.  7 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju 
kā daĜu no visaptverošas stratēăijas 
neatlaidīgi censties īstenot spēkā esošos 
noteikumus un panākt to izpildi, lai 
novērstu visus esošos šėēršĜus, kas kavē 
digitālā vienotā tirgus attīstību; uzskata, ka 
šādām darbībām vajadzētu būt pamatā ES 
centieniem panākt ekonomikas izaugsmi 
un nodarbinātību, kā arī stiprināt ES 
konkurētspēju un noturību pasaules 
ekonomikā; 

1. aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju 
kā daĜu no visaptverošas stratēăijas 
neatlaidīgi censties īstenot spēkā esošos 
noteikumus un panākt to izpildi, lai 
novērstu visus esošos šėēršĜus, kas kavē 
digitālā vienotā tirgus attīstību, vienlaikus 
nodrošinot, ka ir veikts pasākumu 
ietekmes novērtējums, ka tie būs lietderīgi 
arī nākotnē un ka tie ir piemēroti 
digitālajā laikmetā; uzskata, ka šādām 
darbībām vajadzētu būt pamatā ES 
centieniem panākt ekonomikas izaugsmi 
un nodarbinātību, kā arī stiprināt ES 
konkurētspēju un noturību pasaules 
ekonomikā; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/8 

Grozījums Nr.  8 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.a jo īpaši uzsver e-tirdzniecības 
potenciālu, jo tiek lēsts, ka ar to patērētāji 
varētu ietaupīt vairāk nekā 
EUR 11,7 miljardus gadā, ja, iepērkoties 
tiešsaistē, viĦi varētu izvēlēties no pilna 
ES preču un pakalpojumu klāsta; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/9 

Grozījums Nr.  9 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. uzsver nepieciešamību risināt ar digitālo 
plaisu saistītos jautājumus un censties 
panākt tās novēršanu, lai pilnībā izmantotu 
digitālā vienotā tirgus potenciālu un 
nodrošinātu visiem iedzīvotājiem iespēju 
iekĜauties digitālā laikmeta sabiedrībā 
neatkarīgi no viĦu ienākumiem, sociālā 
stāvokĜa, ăeogrāfiskās atrašanās vietas, 
veselības vai vecuma; 

3. uzsver nepieciešamību risināt ar digitālo 
plaisu saistītos jautājumus un censties 
panākt tās novēršanu, lai pilnībā izmantotu 
digitālā vienotā tirgus potenciālu un dotu 
visiem iedzīvotājiem iespēju iekĜauties 
digitālā laikmeta sabiedrībā neatkarīgi no 
viĦu ienākumiem, sociālā stāvokĜa, 
ăeogrāfiskās atrašanās vietas, veselības vai 
vecuma; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/10 

Grozījums Nr.  10 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.a jo īpaši atzīmē nepieciešamību novērst 
šėēršĜus, kas patērētājus un uzĦēmumus 
vēl arvien kavē e-tirdzniecības jomā, 
tostarp attiecībā uz tiešsaistes 
pakalpojumiem, digitālā satura 
pieejamību, krāpšanas novēršanu, tīmekĜa 
vietĦu reăistrāciju, pārdošanas 
veicināšanu un marėēšanu; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/11 

Grozījums Nr.  11 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzsver, ka visiem likumdošanas 
priekšlikumiem saistībā ar digitālo 
vienoto tirgu ir jāatbilst ES Pamattiesību 
hartai, lai digitālajā jomā tiktu pilnībā 
aizsargātas hartā nostiprinātās tiesības; 

2. aicina digitālā vienotā tirgus attīstībā 
ievērot pamattiesības, lai nodrošinātu 
Eiropas iedzīvotāju pilnīgu aizsardzību 
digitālajā pasaulē; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/12 

Grozījums Nr.  12 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. aicina Komisiju nodrošināt pakalpojumu 
vienotā tirgus raitu ieviešanu un nodrošināt 
saistīto noteikumu, piemēram, Patērētāju 
tiesību direktīvas, alternatīvas strīdu 
izšėiršanas un strīdu izšėiršanas tiešsaistē 
noteikumu, īstenošanu un izpildi; 

4. aicina Komisiju nodrošināt pakalpojumu 
vienotā tirgus raitu ieviešanu, veicinot 
nozaru pieeju pakalpojumiem, lai radītu 
izaugsmi jomās ar lielāko ekonomisko 
potenciālu, tai skaitā uzĦēmējdarbības 
pakalpojumu un apdrošināšanas jomā, un 
nodrošināt saistīto noteikumu, piemēram, 
Patērētāju tiesību direktīvas, alternatīvas 
strīdu izšėiršanas un strīdu izšėiršanas 
tiešsaistē noteikumu, īstenošanu un izpildi; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/13 

Grozījums Nr.  13 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. aicina ātri pieĦemt jauno modernizēto 
datu aizsardzības tiesību aktu kopumu, lai 
nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru starp 
personas datu aizsardzības augstu līmeni, 
lietotāju drošību un kontroli pār saviem 
personas datiem, kā arī stabilu un 
prognozējamu tiesisko vidi, kurā 
uzĦēmumi galalietotāju interesēs varētu 
attīstīties pilnvērtīgā vienotajā tirgū, tiktu 
izveidoti līdzvērtīgi konkurences apstākĜi, 
kas veicinātu ieguldījumus, un tādējādi 
veidotos vide, kas sekmē ES kā 
uzĦēmējdarbības veikšanas vietas 
pievilcību; aicina Komisiju un dalībvalstis 
piešėirt nepieciešamos līdzekĜus, lai ar 
likumdošanas pasākumiem un 
tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību 
apkarotu kibernoziedzību gan valstu, gan 
ES līmenī; 

5. aicina ātri pieĦemt jauno modernizēto 
Datu aizsardzības regulu, lai nodrošinātu 
pienācīgu līdzsvaru starp personas datu 
aizsardzības augstu līmeni, lietotāju 
drošību un kontroli pār saviem personas 
datiem, kā arī stabilu un prognozējamu 
tiesisko vidi, lai pilnvērtīgā vienotajā tirgū 
varētu attīstīties uzĦēmumi, tiktu sekmēta 
inovācija un panākta ekonomikas 
izaugsme galalietotāju interesēs, tiktu 
izveidoti līdzvērtīgi konkurences apstākĜi, 
kas veicinātu ieguldījumus, un tādējādi 
veidotos vide, kas sekmē ES kā 
uzĦēmējdarbības veikšanas vietas 
pievilcību; aicina Komisiju un dalībvalstis 
piešėirt nepieciešamos līdzekĜus, lai ar 
likumdošanas pasākumiem un 
tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību 
apkarotu kibernoziedzību gan valstu, gan 
ES līmenī, jo īpaši ar Eiropola Eiropas 
Kibernoziedzības centra starpniecību; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/14 

Grozījums Nr.  14 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atzīmē, ka ir jānodrošina līdzvērtīgi 
konkurences apstākĜi uzĦēmumiem 
digitālajā vienotajā tirgū, lai tādējādi 
panāktu dinamisku digitālo ekonomiku 
Eiropas Savienībā; uzsver, ka ES 
konkurences noteikumu pilnvērtīga 
piemērošana vienotajā digitālajā tirgū būs 
noteicoša, lai panāktu izaugsmi tirgū, 
nodrošinātu patērētāju piekĜuvi un izvēles 
iespējas un konkurētspēju ilgtermiĦā; 

7. atzīmē, ka ir jānodrošina līdzvērtīgi 
konkurences apstākĜi uzĦēmumiem 
digitālajā vienotajā tirgū, lai tādējādi 
panāktu dinamisku digitālo ekonomiku 
Eiropas Savienībā; uzsver, ka ES 
konkurences noteikumu pilnvērtīga 
piemērošana vienotajā digitālajā tirgū būs 
noteicoša, lai panāktu izaugsmi tirgū, 
nodrošinātu patērētāju piekĜuvi un izvēles 
iespējas un konkurētspēju ilgtermiĦā; 
uzsver, ka ir svarīgi patērētājiem tiešsaistē 
nodrošināt tādu pašu aizsardzību, kāda 
tiem ir tradicionālajos tirgos; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Grozījums Nr.  15 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 8.a uzsver lielu datu apjomu analīzes 
potenciālu izaugsmes un inovācijas 
veicināšanā un pētniecībā un attīstībā 
dažādās jomās, tostarp veselības 
aizsardzībā; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/16 

Grozījums Nr.  16 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzsver, ka meklētājprogrammu 
izmantošanā meklēšanas procesam un 
rezultātiem jābūt objektīviem, lai interneta 
meklēšana būtu nediskriminējoša, lai tiktu 
nodrošināta lielāka konkurence un izvēle 
lietotājiem un patērētājiem un lai tiktu 
saglabāta informācijas avotu daudzveidība; 
tāpēc norāda, ka meklētājprogrammu 
veiktajai indeksācijai, novērtēšanai, 
rezultātu uzrādīšanai un to kārtībai ir jābūt 
objektīvai un pārredzamai, savukārt 
attiecībā uz pakalpojumiem, kas saistīti ar 
meklēšanas rezultātiem, 
meklētājprogrammām ir jāgarantē pilnīga 
pārredzamība, kad tās uzrāda meklēšanas 
rezultātus; aicina Komisiju novērst 
jebkādus gadījumus, kad 
meklētājprogrammu operatori rīkojas 
Ĝaunprātīgi, pārdodot ar meklēšanas 
rezultātiem saistītus pakalpojumus; 

11. uzsver, ka meklētājprogrammu darbībā 
meklēšanas procesam un rezultātiem 
lietotājiem jābūt objektīviem, lai interneta 
meklēšana būtu nediskriminējoša, lai tiktu 
nodrošināta lielāka konkurence un izvēle 
lietotājiem un patērētājiem un lai tiktu 
saglabāta informācijas avotu daudzveidība; 
tāpēc norāda, ka meklētājprogrammu 
veiktajai indeksācijai, novērtēšanai, 
rezultātu uzrādīšanai un to kārtībai ir jābūt 
objektīvai un pārredzamai; aicina Komisiju 
novērst jebkādus gadījumus, kad 
meklētājprogrammu operatori rīkojas 
Ĝaunprātīgi, pārdodot ar meklēšanas 
rezultātiem saistītus pakalpojumus; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/17 

Grozījums Nr.  17 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzsver, ka pret visu interneta datplūsmu 
būtu jāattiecas vienlīdzīgi un neatkarīgi 
no sūtītāja, saĦēmēja, veida, satura, 
ierīces, pakalpojuma vai 
lietojumprogrammas nav pieĜaujama 
diskriminācija, ierobežojumi vai 
iejaukšanās; 

9. pauž ciešu pārliecību, ka pareizs ir 
atklātā interneta princips, kurā pret 
datplūsmām ir vienlīdzīga un 
nediskriminējoša attieksme; tomēr atzīst, 
ka interneta lietošanas pieaugums, it īpaši 
interneta televīzijas attīstība, ir 
pastiprinājis spiedienu uz pakalpojumu 
sniedzējiem, lai tie efektīvi pārvaldītu savu 
tīklu jaudu, izmantojot plūsmas 
pārvaldības instrumentus; uzskata, ka 
patērētāju aizsardzībai vajadzētu būt 
pamatā jebkādiem turpmākiem tiesību 
aktiem šajā jomā, vienlaikus Ĝaujot veikt 
nepieciešamo plūsmas pārvaldību un 
izmantot specializētus pakalpojumus, ja 
tie būtiski nekaitē citiem lietotājiem, kā 
arī piešėirot iestādēm iespējas vērsties pret 
noziegumiem; 

Or. en 



 

AM\1041556LV.doc  PE539.009v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
25.11.2014 B8-0286/18 

Grozījums Nr.  18 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. atzinīgi vērtē paziĦojumu par to, ka 
Komisija turpinās izmeklēšanu par 
meklētājprogrammu darbībām un par 
digitālo tirgu kopumā; 

12. atzinīgi vērtē paziĦojumu par to, ka 
Komisija turpinās izmeklēšanu par 
meklētājprogrammu darbībām un par 
digitālo tirgu kopumā; atzīmē to, ka 
Komisijai ir iespēja izmantot tiesiskās 
aizsardzības līdzekĜus, lai novērstu 
iespējamās konkurences problēmas; 
uzskata, ka atšėirīgi mērėi ir konkrētiem 
konkurences jomas pasākumiem un 
vispārīgām ierosmēm, kuru mērėis ir 
uzlabot digitālo vienoto tirgu, un tie būtu 
jānošėir, jo īpaši attiecībā uz politikas 
iniciatīvām, kurām vajadzētu atbilst labāka 
regulējuma principiem; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/19 

Grozījums Nr.  19 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 15.a atzinīgi vērtē Marrākešas līguma 
noslēgšanu, kura mērėis ir cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem atvieglot piekĜuvi 
grāmatām, un mudina visas parakstītājas 
valstis ratificēt līgumu; uzskata, ka 
Marrākešas līgums ir ievērojams 
sasniegums, tomēr ir vēl daudz darāmā, 
lai ne tikai cilvēkiem ar redzes 
traucējumiem, bet arī pārējiem invalīdiem 
nodrošinātu piekĜuvi saturam; uzsver, cik 
svarīgi ir vēl vairāk veicināt pieejamību 
Ĝoti daudzās jomās, sākot ar autortiesībām 
un meklētājprogrammām un beidzot ar 
telekomunikāciju operatoriem; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/20 

Grozījums Nr.  20 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. atgādina, ka mākoĦdatošana var kĜūt 
par spēcīgu instrumentu digitālā vienotā 
tirgus attīstībai un var nodrošināt 
ekonomiskus ieguvumus jo īpaši maziem 
un vidējiem uzĦēmumiem, jo ar to 
samazina IT infrastruktūras un citas 
izmaksas; šajā sakarībā uzsver, ka 
gadījumā, ja mākoĦdatošanas 
pakalpojumus sniedz tikai ierobežots skaits 
lielu uzĦēmumu, šo pakalpojumu sniedzēju 
rokās koncentrējas arvien pieaugošs 
informācijas daudzums; turklāt atgādina, 
ka mākoĦdatošana ir saistīta arī ar risku 
lietotājiem, jo īpaši attiecībā uz jutīgiem 
datiem; aicina pienācīgi īstenot Eiropas 
stratēăiju konkurētspējīgas un drošas 
mākoĦdatošanas nodrošināšanai; 

17. atgādina jau ziĦojumā par Eiropas 
neintegrācijas izmaksām uzsvērto, proti, 
mākoĦdatošana var kĜūt par spēcīgu 
instrumentu digitālā vienotā tirgus attīstībai 
un var nodrošināt ekonomiskus ieguvumus 
jo īpaši maziem un vidējiem uzĦēmumiem, 
jo ar to samazina IT infrastruktūras un citas 
izmaksas; šajā sakarībā uzsver, ka 
gadījumā, ja mākoĦdatošanas 
pakalpojumus sniedz tikai ierobežots skaits 
lielu uzĦēmumu, šo pakalpojumu sniedzēju 
rokās koncentrējas arvien pieaugošs 
informācijas daudzums; aicina pienācīgi 
īstenot Eiropas stratēăiju konkurētspējīgas 
un drošas mākoĦdatošanas nodrošināšanai; 

Or. en 



 

AM\1041556LV.doc  PE539.009v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
25.11.2014 B8-0286/21 

Grozījums Nr.  21 

Vicky Ford 

ECR grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Patērētāju tiesību nodrošināšana digitālajā vienotajā tirgū 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. aicina Komisiju uzĦemties vadošo 
lomu, veicinot starptautiskos standartus un 
specifikācijas mākoĦdatošanas jomā, kas 
Ĝautu veidot privātumu nodrošinošus, 
uzticamus, Ĝoti sadarbspējīgus, drošus un 
energoefektīvus mākoĦdatošanas 
pakalpojumus kā Savienības nākotnes 
rūpniecības politikas neatĦemamu daĜu; 
uzsver, ka uzticamība, drošība un datu 
aizsardzība ir nepieciešama, lai iegūtu 
patērētāju uzticību un sekmētu 
konkurētspēju; 

18. aicina Komisiju uzĦemties vadošo 
lomu, veicinot starptautiskos standartus un 
specifikācijas mākoĦdatošanas jomā, kas 
Ĝautu veidot privātumu nodrošinošus, 
uzticamus, pieejamus, Ĝoti sadarbspējīgus, 
drošus un energoefektīvus mākoĦdatošanas 
pakalpojumus kā Savienības nākotnes 
rūpniecības politikas neatĦemamu daĜu; 
uzsver, ka uzticamība, drošība un datu 
aizsardzība ir nepieciešama, lai iegūtu 
patērētāju uzticību un sekmētu 
konkurētspēju; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

18.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 18.a uzsver nepieciešamību panākt 
interneta drošību tiešsaistē, jo īpaši bērnu 
drošību, un novērst bērnu izmantošanu, 
nodrošinot, ka ir gan līdzekĜi, kas Ĝauj 
konstatēt un izskaust nelegālus bērnu 
Ĝaunprātīgas izmantošanas attēlus 
internetā, gan arī veidi, lai novērstu 
bērniem un pusaudžiem iespēju piekĜūt 
saturam, kas viĦu vecumā nav atĜauts;  

Or. en 

 
 


