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25.11.2014 B8-0286/23 

Изменение  23 

Юлия Реда, Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Подкрепяне на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че 

неограничената конкуренция и равните 

условия за предприятията, които ще 

насърчат инвестициите, са от ключово 

значение за този сектор на икономиката, 

тъй като ще осигурят нейното 

дългосрочно устойчиво развитие в полза 

на крайните ползватели; като има 

предвид, че ефективна конкуренция е 

добър фактор за ефективни инвестиции 

и може да осигури ползи за 

потребителите по отношение на избора, 

цената и качеството; 

И. като има предвид, че лоялната, 

устойчива конкуренция и равните 

условия за предприятията, които ще 

насърчат инвестициите, са от ключово 

значение за този сектор на икономиката, 

тъй като ще осигурят нейното 

дългосрочно устойчиво развитие в полза 

на крайните ползватели; като има 

предвид, че ефективна конкуренция е 

добър фактор за ефективни инвестиции 

и може да осигури ползи за 

потребителите по отношение на избора, 

цената и качеството; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/24 

Изменение  24 

Юлия Реда, Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Подкрепяне на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар 

Предложение за резолюция 

Съображение Л 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Л. като има предвид, че заетостта, 

създадена чрез цифровия единен пазар е 

като цяло високо квалифицирана и 

добре платена и поради това има важен 

принос за създаването на качествени и 

устойчиви работни места; 

Л. като има предвид, че част от 

заетостта, създадена чрез цифровия 

единен пазар е високо квалифицирана и 

добре платена и поради това има важен 

принос за създаването на качествени и 

устойчиви работни места; като има 

предвид, че все пак следва да се 

внимава за нови форми на заобикаляне 

на социалните и трудовите права; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Изменение  25 

Юлия Реда, Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Подкрепяне на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар 

Предложение за резолюция 

Съображение Л a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Ла. като има предвид, че Комисията 

следва да внимава за 

антиконкурентно поведение, което 

оказва влияние върху медийния 

плурализъм по отношение както на 

предоставянето на съдържание, така 

и на формата на собственост, тъй 

като достъпът до информация е 

ключът към процъфтяваща 

демокрация; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Изменение  26 

Юлия Реда, Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0286/2014 

PPE, S&D 

ППодкрепяне на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. призовава държавите членки и 

Комисията, чрез постоянните усилия за 

прилагане на съществуващите правила и 

изпълнението на тези правила и в 

рамките на една всеобхватна стратегия, 

да работят по премахването на всички 

съществуващи бариери, които 

затрудняват развитието на цифровия 

единен пазар;  счита, че тези усилия 

трябва да бъдат в основата на усилията 

на ЕС за създаване на икономически 

растеж и заетост и за укрепване на 

неговата конкурентоспособност и 

устойчивост в рамките на световната 

икономика; 

1. призовава държавите членки и 

Комисията, чрез постоянните усилия за 

прилагане на съществуващите правила и 

изпълнението на тези правила и в 

рамките на една всеобхватна стратегия, 

да работят по премахването на всички 

необосновани бариери, които 

затрудняват развитието на цифровия 

единен пазар;  счита, че тези усилия 

трябва да бъдат в основата на усилията 

на ЕС за създаване на икономически 

растеж и заетост и за укрепване на 

неговата конкурентоспособност и 

устойчивост в рамките на световната 

икономика; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/27 

Изменение  27 

Юлия Реда, Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Подкрепяне на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. призовава Комисията да осигури 

бързото прилагане на единния пазар на 

услугите и да гарантира изпълнението и 

прилагането на разпоредбите, като 

например на Директивата относно 

правата на потребителите, 

алтернативното разрешаване на спорове 

и разрешаването на спорове онлайн, 

като същевременно гарантира 

намаляване на административната 

тежест; 

4. призовава Комисията да осигури 

бързото прилагане на Директивата за 

услугите и да гарантира изпълнението и 

прилагането на разпоредбите, като 

например на Директивата относно 

правата на потребителите, 

алтернативното разрешаване на спорове 

и разрешаването на спорове онлайн, 

като същевременно гарантира 

намаляване на административната 

тежест; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Изменение  28 

Юлия Реда, Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Подкрепяне на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. призовава за бързото приемане на 

новия модернизиран пакет относно 

защитата на данните, за да се осигури 

подходящ баланс между високото 

равнище на защита на личните данни, 

безопасността на потребителите и 

контрола над собствените лични данни, 

както и стабилна, предсказуема правна 

среда, в която предприятията да могат 

да процъфтяват в един по-добър единен 

пазар в полза на крайните потребители, 

равнопоставени условия на конкуренция 

за насърчаване на инвестициите, както и 

среда, допринасяща за 

привлекателността на ЕС като 

дестинация за предприятията; призовава 

Комисията и държавите членки да 

разпределят необходимите ресурси за 

борба с киберпрестъпността 

посредством законодателни мерки и 

сътрудничество между 

правоприлагащите органи, както на 

национално равнище, така и на 

равнището на ЕС; 

5. призовава за бързото приемане на 

новия модернизиран пакет относно 

защитата на данните, за да се 

гарантира високото равнище на защита 

на личните данни, безопасността на 

потребителите и контрола над 

собствените лични данни, както и 

стабилна, предсказуема правна среда, в 

която предприятията да могат да 

процъфтяват в един по-добър единен 

пазар в полза на крайните потребители, 

равнопоставени условия на конкуренция 

за насърчаване на инвестициите, както и 

среда, допринасяща за 

привлекателността на ЕС като 

дестинация за предприятията; призовава 

Комисията и държавите членки да 

разпределят необходимите ресурси за 

борба с киберпрестъпността 

посредством законодателни мерки и 

сътрудничество между 

правоприлагащите органи, както на 

национално равнище, така и на 

равнището на ЕС; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Изменение  29 

Юлия Реда, Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Подкрепяне на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. счита, че Комисията следва да 

предприеме действия, за да създаде и 

гарантира законодателна среда, 

сигурна в правно отношение, която да 

насърчава творчеството и 

иновациите за новосъздадени 

предприятия, микропредприятия и 

МСП; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Изменение  30 

Юлия Реда, Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Подкрепяне на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. подчертава, че при ползването на 

търсачките, процедурата по търсенето 

и резултатите следва да бъдат 

безпристрастна, за да остане 

търсенето в интернет 

недискриминационно, да се гарантира 

по-голяма конкуренция и избор за 

ползвателите и потребителите и да се 

запази многообразието на източниците 

на информация; следователно отбелязва, 

че индексация, оценяването, 

представянето и класирането от 

търсачките трябва да бъде 

безпристрастно и прозрачно, както и 

че по отношение на взаимосвързаните 

услуги търсачките трябва да 

гарантират пълна прозрачност, когато 

показва резултатите от търсенето;  

призовава Комисията да предотврати 

злоупотребите при предлагането на 

пазара на взаимосвързаните услуги от 

операторите на търсачки;  

11. подчертава, че при ползването на 

услуги за търсене държавата или 

трети лица не следва да се намесват 

чрез своите действия в процедурата по 

търсенето и резултатите, за да остане 

търсенето в интернет 

недискриминационно, да се гарантира 

по-голяма конкуренция, избор и 

качество за ползвателите и 

потребителите и да се запази 

многообразието на източниците на 

информация; следователно отбелязва, че 

индексацията, оценяването, 

представянето и класирането от услуги 

за търсене трябва да разкрива тази 

намеса по прозрачен начин, докато по 

отношение на взаимосвързаните услуги 

услугите за търсене трябва да 

гарантират прозрачност, когато 

показват резултатите от търсенето;  

призовава Комисията да предотврати 

злоупотребите при предлагането на 

пазара и лицензирането на 

взаимосвързаните услуги от 

операторите на търсачки и други 

интернет услуги, които са договорно 

свързани с тях;  

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Изменение  31 

Юлия Реда, Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Подкрепяне на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. насърчава бързото приемане и 

влизане в сила на международните 

разпоредби за улесняване на достъпа на 

потребители с увреждания до цифрово 

съдържание и до печатни произведения 

посредством тяхното цифровизиране; 

15. насърчава бързото приемане и 

влизане в сила на международните 

разпоредби за улесняване на достъпа на 

потребители с увреждания до цифрово 

съдържание и до печатни произведения 

посредством тяхното цифровизиране; 

освен това подчертава, че 

достъпността и премахването на 

изкуствените технически пречки 

пред достъпа остават в интерес на 

всички потребители; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Изменение  32 

Юлия Реда, Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Подкрепяне на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. отбелязва със загриженост 

отрицателното въздействие на 

допълнителните правила в областта 

на авторското право в някои държави 

членки, по-специално приемането на 

национални законодателства, 

разширяващи обхвата на 

изключителните права на трети 

страни, което води до различен 

достъп до съдържание за 

потребителите в отделните 

държавите членки и което има 

потенциални антиконкурентни 

последици, особено върху пазара на 

търсене онлайн; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 

Изменение  33 

Юлия Реда, Мишел Раймон, Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Подкрепяне на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да осъществи 

най-после дългоочакваната реформа в 

областта на авторското право, по-

специално по отношение на мерките, 

които биха подобрили потенциала на 

цифровия единен пазар, по-специално 

що се отнася до достъпа до съдържание, 

разпространението на знания и 

успешните модели на трансгранични 

услуги; в тази връзка счита, че 

преразглеждането на Директива 

2001/29/ЕО е от основно значение за 

бъдещата реформа, която следва да 

отчита новите технологии и 

поведението на потребителите и 

ползвателите; 

13. призовава Комисията да осъществи 

най-после дългоочакваната реформа в 

областта на авторското право, по-

специално по отношение на мерките, 

които биха подобрили потенциала на 

цифровия единен пазар, по-специално 

що се отнася до достъпа до съдържание, 

разпространението на знания и 

успешните модели на трансгранични 

услуги; в тази връзка счита, че 

преразглеждането на Директива 

2001/29/ЕО е от основно значение за 

бъдещата реформа, която следва да 

отчита новите технологии и 

поведението на потребителите и 

ползвателите, както и да подобри 

позицията на авторите при преговори 

с посредниците при пласиране на 

творбите им на пазара; 

Or. en 

 

 

 


