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25.11.2014 B8-0286/7 

Ändringsförslag  7 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att ta 

itu med alla befintliga hinder som ligger i 

vägen för utvecklingen av den digitala inre 

marknaden genom att med oförminskade 

ansträngningar genomföra befintliga regler 

och se till att de efterlevs, som en del av en 

övergripande strategi. Dessa satsningar 

måste utgöra kärnan i EU:s insatser för att 

generera ekonomisk tillväxt och 

sysselsättning och stärka sin 

konkurrenskraft och motståndskraft i den 

globala ekonomin. 

1. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att ta 

itu med alla befintliga hinder som ligger i 

vägen för utvecklingen av den digitala inre 

marknaden genom att med oförminskade 

ansträngningar genomföra befintliga regler 

och se till att de efterlevs, som en del av en 

övergripande strategi, och att samtidigt se 

till att åtgärderna är konsekvensbedömda, 

framtidssäkrade och anpassade till den 

digitala tidsåldern. Dessa satsningar måste 

utgöra kärnan i EU:s insatser för att 

generera ekonomisk tillväxt och 

sysselsättning och stärka sin 

konkurrenskraft och motståndskraft i den 

globala ekonomin. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/8 

Ändringsförslag  8 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 2a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet framhåller 

särskilt e-handelns potential, eftersom den 

beräknas kunna leda till besparingar för 

konsumenterna på mer än 

11,7 miljarder EUR per år om de kunde 

välja utifrån hela utbudet av varor och 

tjänster i EU när de handlar på nätet.  

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/9 

Ändringsförslag  9 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 3 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet betonar att man 

måste gripa sig an och motverka den 

digitala klyftan om man ska kunna ta till 

vara den digitala inre marknadens fulla 

potential och säkerställa att alla 

medborgare, oavsett inkomst, social 

situation, geografisk belägenhet, 

hälsotillstånd eller ålder, inkluderas i 

samhället i den digitala tidsåldern. 

3. Europaparlamentet betonar att man 

måste gripa sig an och motverka den 

digitala klyftan om man ska kunna ta till 

vara den digitala inre marknadens fulla 

potential och göra det möjligt för alla 

medborgare, oavsett inkomst, social 

situation, geografisk belägenhet, 

hälsotillstånd eller ålder, att delta i 

samhället i den digitala tidsåldern. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/10 

Ändringsförslag  10 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 3a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet noterar särskilt att 

man måste ta itu med de hinder som 

kvarstår för konsumenter och företag 

avseende e-handel, inbegripet 

onlinetjänster, tillgång till digitalt 

innehåll, bedrägeribekämpning, 

registrering av webbplatser, säljfrämjande 

åtgärder och märkning. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/11 

Ändringsförslag  11 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar att alla 

lagstiftningsförslag som behandlar den 

digitala inre marknaden måste följa 

EU-stadgan om de grundläggande 

rättigheterna, så att rättigheter som är 

förankrade i denna stadga skyddas 

fullständigt på det digitala området. 

2. Europaparlamentet uppmanar till 

respekt för grundläggande rättigheter i 

utvecklingen av den digitala inre 

marknaden, så att det kan säkerställas att 

EU-medborgare skyddas till fullo i den 

digitala världen. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/12 

Ändringsförslag  12 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa dels att den 

inre marknaden för tjänster förverkligas 

snarast, dels att regler som direktivet om 

konsumenträttigheter, alternativ 

tvistlösning och tvistlösning online 

genomförs och verkställs, och samtidigt se 

till att administrativa bördor minskar. 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa dels att den 

inre marknaden för tjänster förverkligas 

snarast genom att uppmuntra till en 

sektorspecifik strategi för tjänster i syfte 

att generera tillväxt på de områden som 

har störst ekonomisk potential, inklusive 

företagstjänster och försäkringar, dels att 

regler som direktivet om 

konsumenträttigheter, alternativ 

tvistlösning och tvistlösning online 

genomförs och verkställs, och samtidigt se 

till att administrativa bördor minskar. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/13 

Ändringsförslag  13 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet begär att det nya 

moderniserade lagstiftningspaketet om 

uppgiftsskydd ska antas så snart som 

möjligt, så att en lämplig balans kan 

uppnås mellan å ena sidan hög skyddsnivå 

för personuppgifter, användarsäkerhet och 

kontroll över egna personuppgifter, och å 

andra sidan en stabil, förutsägbar 

lagstiftningsmiljö där företag kan blomstra 

på en stärkt inre marknad till fördel för 

slutanvändarna, lika villkor för alla, vilket 

gynnar investeringar, samt en miljö som 

bidrar till att göra EU mer attraktivt för 

företag. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

avsätta de medel som krävs för att man ska 

kunna bekämpa it-brottslighet med 

lagstiftningsåtgärder och 

brottsbekämpande samarbete, både på 

nationell nivå och på EU-nivå. 

5. Europaparlamentet begär att den nya 

moderniserade förordningen om 

uppgiftsskydd ska antas så snart som 

möjligt, så att en lämplig balans kan 

uppnås mellan å ena sidan hög skyddsnivå 

för personuppgifter, användarsäkerhet och 

kontroll över egna personuppgifter, och å 

andra sidan en stabil, förutsägbar 

lagstiftningsmiljö där företag, innovationer 

och ekonomisk tillväxt kan blomstra på en 

stärkt inre marknad till fördel för 

slutanvändarna, lika villkor för alla, vilket 

gynnar investeringar, samt en miljö som 

bidrar till att göra EU mer attraktivt för 

företag. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

avsätta de medel som krävs för att man ska 

kunna bekämpa it-brottslighet med 

lagstiftningsåtgärder och 

brottsbekämpande samarbete, både på 

nationell nivå och på EU-nivå, särskilt 

genom utnyttjande av Europeiska 

it-brottscentrumet vid Europol (EC3). 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/14 

Ändringsförslag  14 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 7 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet noterar att lika 

villkor måste garanteras alla företag på den 

digitala inre marknaden om man ska kunna 

uppnå en livskraftig digital ekonomi i EU. 

Parlamentet betonar att ett grundligt 

genomdrivande av EU:s konkurrensregler 

på den digitala inre marknaden kommer att 

vara avgörande för marknadens tillväxt, 

konsumenters tillträde och valmöjligheter 

samt konkurrenskraft på lång sikt. 

7. Europaparlamentet noterar att lika 

villkor måste garanteras alla företag på den 

digitala inre marknaden om man ska kunna 

uppnå en livskraftig digital ekonomi i EU. 

Parlamentet betonar att ett grundligt 

genomdrivande av EU:s konkurrensregler 

på den digitala inre marknaden kommer att 

vara avgörande för marknadens tillväxt, 

konsumenters tillträde och valmöjligheter 

samt konkurrenskraft på lång sikt. Det är 

viktigt att konsumenter erbjuds samma 

skydd på nätet som de åtnjuter på sina 

traditionella marknader. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Ändringsförslag  15 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 8a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet understryker att 

stordataanalyser har potential att skapa 

tillväxt och främja innovation, forskning 

och utveckling på olika områden, inklusive 

på hälsoområdet. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/16 

Ändringsförslag  16 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 11 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet betonar att 

sökmotorernas sökprocesser och 

sökresultat bör vara opartiska, så att man 

kan säkerställa icke-diskriminerande 

sökningar på nätet och en större 

konkurrens och fler valmöjligheter för 

användare och konsumenter samt bevara 

mångfalden av informationskällor. 

Parlamentet konstaterar därför att 

sökmotorers indexering, utvärdering, 

presentation och rangordning måste vara 

opartisk och insynsvänlig, och att 

sökmotorer vid kombinerade tjänster 

måste garantera fullständig transparens 

när sökresultaten visas. Kommissionen 

uppmanas att förhindra alla former av 

vilseledande information i 

sökmotorföretags marknadsföring av 

kombinerade tjänster. 

11. Europaparlamentet betonar att 

sökmotorernas sökprocesser och 

sökresultat för användare bör vara 

opartiska, så att man kan säkerställa icke-

diskriminerande sökningar på nätet och en 

större konkurrens och fler valmöjligheter 

för användare och konsumenter samt 

bevara mångfalden av informationskällor. 

Parlamentet konstaterar därför att 

sökmotorers indexering, utvärdering, 

presentation och rangordning måste vara 

opartisk och insynsvänlig. Kommissionen 

uppmanas att förhindra alla former av 

vilseledande information i 

sökmotorföretags marknadsföring av 

kombinerade tjänster. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/17 

Ändringsförslag  17 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 9 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet betonar att all 

internettrafik bör behandlas likvärdigt, 

utan diskriminering, begränsning eller 

störning, oberoende av sändare, 

mottagare, typ, innehåll, apparat, tjänst 

eller tillämpning. 

9. Europaparlamentet är en stark 

anhängare av principen om ett öppet 

internet där trafik behandlas jämlikt utan 

diskriminering. Den ökade användningen 

av internet, särskilt tv via Internet 

Protokoll, har emellertid satt ytterligare 

press på tjänsteleverantörer att effektivt 

hantera sin nätkapacitet med hjälp av 

verktyg för att styra datatrafiken. 

Ytterligare lagstiftning på detta område 

måste ställa konsumentskyddet i centrum, 

samtidigt som den tillåter nödvändig 

styrning av datatrafiken och 

specialiserade tjänster när dessa inte är 

uppenbart skadliga för andra användare, 

och dessutom ge myndigheter utrymme att 

vidta åtgärder mot brottslighet. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/18 

Ändringsförslag  18 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 12 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet ser positivt på att 

kommissionen ytterligare ska kontrollera 

sökmotorföretagens ageranden och den 

digitala marknaden i allmänhet. 

12. Europaparlamentet ser positivt på att 

kommissionen ytterligare ska kontrollera 

sökmotorföretagens ageranden och den 

digitala marknaden i allmänhet. 

Parlamentet konstaterar att kommissionen 

kan vidta åtgärder för att komma till rätta 

med eventuella konkurrensproblem. 

Specifika konkurrensåtgärder och 

allmänna initiativ som syftar till att 

förbättra den digitala inre marknaden har 

olika syften och bör ses som åtskilda, 

särskilt vad gäller politiska initiativ, som 

bör vara förenliga med principerna för 

bättre lagstiftning. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/19 

Ändringsförslag  19 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 15a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet välkomnar 

ingåendet av Marrakechfördraget om att 

underlätta synsvaga personers tillgång till 

böcker, och uppmuntrar alla signatärer 

att ratificera fördraget. Parlamentet ser 

Marrakechfördraget som ett stort steg 

framåt, men framhåller samtidigt att 

mycket arbete fortfarande återstår för att 

inte bara synsvaga personer, utan även 

personer med andra 

funktionsnedsättningar, ska få tillgång till 

innehåll. Parlamentet framhåller att 

tillgängligheten måste utökas ytterligare 

på en mängd olika områden, avseende allt 

ifrån upphovsrätt och sökmotorer till 

teleoperatörer. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/20 

Ändringsförslag  20 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 17 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet påminner om att 

molntjänster kan bli ett viktigt verktyg för 

utvecklingen av den digitala inre 

marknaden, och kan erbjuda ekonomiska 

fördelar, särskilt för små och medelstora 

företag, genom att de reducerar 

it-infrastrukturen och andra kostnader. 

Parlamentet understryker i samband med 

detta att om sådana molntjänster 

tillhandahålls endast av ett begränsat antal 

stora leverantörer så kommer allt mer 

information att samlas i dessa leverantörers 

händer. Parlamentet påminner dessutom 

om att molntjänster också innebär risker 

för användare, särskilt när det gäller 

känsliga uppgifter. Parlamentet begär att 

EU:s strategi för att säkerställa 

konkurrenskraftiga och säkra molntjänster 

ska genomföras ordentligt. 

17. Europaparlamentet påminner om att 

molntjänster, enligt vad som framhålls i 

rapporten om kostnaden för uteblivna 

EU-åtgärder, kan bli ett viktigt verktyg för 

utvecklingen av den digitala inre 

marknaden, och kan erbjuda ekonomiska 

fördelar, särskilt för små och medelstora 

företag, genom att reducera 

it-infrastrukturen och andra kostnader. 

Parlamentet understryker i samband med 

detta att om sådana molntjänster 

tillhandahålls endast av ett begränsat antal 

stora leverantörer så kommer allt mer 

information att samlas i dessa leverantörers 

händer. Parlamentet begär att EU:s strategi 

för att säkerställa konkurrenskraftiga och 

säkra molntjänster ska genomföras 

ordentligt. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/21 

Ändringsförslag  21 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 18 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att gå i bräschen för 

främjandet av internationella standarder 

och specifikationer för molntjänster, så att 

integritetsvänliga, tillförlitliga, 

driftskompatibla, säkra och energieffektiva 

molntjänster kan utgöra en integrerad del 

av unionens framtida industripolitik. 

Parlamentet betonar att tillförlitlighet, 

säkerhet och uppgiftsskydd behövs för 

konsumentförtroendets och 

konkurrenskraftens skull. 

18. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att gå i bräschen för 

främjandet av internationella standarder 

och specifikationer för molntjänster, så att 

integritetsvänliga, tillförlitliga, 

tillgängliga, driftskompatibla, säkra och 

energieffektiva molntjänster kan utgöra en 

integrerad del av unionens framtida 

industripolitik. Parlamentet betonar att 

tillförlitlighet, säkerhet och uppgiftsskydd 

behövs för konsumentförtroendets och 

konkurrenskraftens skull. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/22 

Ändringsförslag  22 
Vicky Ford 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0286/2014 
PPE, S&D 
Stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden 

Förslag till resolution 
Punkt 18a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 18a. Europaparlamentet betonar att 

internetsäkerheten måste säkerställas, 

särskilt för barn, och att exploatering av 

barn måste förhindras genom metoder för 

att upptäcka och eliminera olagliga bilder 

av övergrepp på barn på internet, och 

genom metoder för att förhindra att barn 

och ungdomar kommer åt innehåll som 

har en åldersgräns.  

Or. en 

 

 


