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Ændringsforslag  23 

Julia Reda, Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Betragtning I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at fri konkurrence og 

lige konkurrencevilkår for virksomheder, 

som vil fremme investeringer, er afgørende 

for denne økonomiske sektor, idet de vil 

sikre en langsigtet bæredygtig udvikling i 

sektoren til gavn for slutbrugerne; der 

henviser til, at effektiv konkurrence er en 

god drivkraft bag effektive investeringer og 

kan give forbrugerne fordele, for så vidt 

angår valg, pris og kvalitet; 

I. der henviser til, at fair, bæredygtig 

konkurrence og lige konkurrencevilkår for 

virksomheder, som vil fremme 

investeringer, er afgørende for denne 

økonomiske sektor, idet de vil sikre en 

langsigtet bæredygtig udvikling i sektoren 

til gavn for slutbrugerne; der henviser til, at 

effektiv konkurrence er en god drivkraft 

bag effektive investeringer og kan give 

forbrugerne fordele, for så vidt angår valg, 

pris og kvalitet; 

Or. en 
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Julia Reda, Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Betragtning L 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

L. der henviser til, at de arbejdspladser, 

som opstår gennem det digitale indre 

marked, i gennemsnit besættes af 

højtkvalificerede og vellønnede 

arbejdstagere og som sådan udgør et vigtigt 

bidrag til at skabe kvalitet og varig 

beskæftigelse;  

L. der henviser til, at nogle af de 

arbejdspladser, som opstår gennem det 

digitale indre marked besættes af 

højtkvalificerede og vellønnede 

arbejdstagere og som sådan udgør et vigtigt 

bidrag til at skabe kvalitet og varig 

beskæftigelse; der henviser til, at man bør 

være på vagt over for nye former for 

omgåelse af sociale rettigheder og 

arbejdstagerrettigheder, 

Or. en 
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Julia Reda, Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Betragtning L a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 La. der henviser til, at Kommissionen bør 

være på vagt over for konkurrencestridig 

adfærd, som har indvirkning på 

mediepluraliteten, både hvad angår 

indholdsformidling og ejerskab, da 

adgangen til information er afgørende for 

et velfungerende demokrati; 

Or. en 
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Julia Reda, Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. anmoder medlemsstaterne og 

Kommissionen om – gennem en 

vedholdende indsats med henblik på at 

gennemføre og håndhæve de gældende 

regler – som led i en overordnet strategi at 

tage hånd om samtlige barrierer, som 

udgør en hindring for udviklingen af det 

digitale indre marked; er af den opfattelse, 

at denne indsats skal indtage en central 

position i EU's bestræbelser på at skabe 

økonomisk vækst og beskæftigelse og 

styrke sin konkurrenceevne og 

modstandsdygtighed i den globale 

økonomi; 

1. anmoder medlemsstaterne og 

Kommissionen om – gennem en 

vedholdende indsats med henblik på at 

gennemføre og håndhæve de gældende 

regler – som led i en overordnet strategi at 

tage hånd om alle uberettigede barrierer, 

som udgør en hindring for udviklingen af 

det digitale indre marked; er af den 

opfattelse, at denne indsats skal indtage en 

central position i EU's bestræbelser på at 

skabe økonomisk vækst og beskæftigelse 

og styrke sin konkurrenceevne og 

modstandsdygtighed i den globale 

økonomi; 

Or. en 
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Julia Reda, Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. anmoder Kommissionen om at sikre en 

hurtig gennemførelse af det indre marked 

for tjenesteydelser og sikre gennemførelse 

og håndhævelse af regler, såsom direktivet 

om forbrugerrettigheder, alternativ 

tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse, 

samtidig med at der sikres en reduktion af 

de administrative byrder; 

 

4. anmoder Kommissionen om at sikre en 

hurtig gennemførelse af 

tjenesteydelsesdirektivet og sikre 

gennemførelse og håndhævelse af regler, 

såsom direktivet om forbrugerrettigheder, 

alternativ tvistbilæggelse og 

onlinetvistbilæggelse, samtidig med at der 

sikres en reduktion af de administrative 

byrder; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 
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Julia Reda, Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer til en hurtig gennemførelse af 

den nye moderniserede 

databeskyttelsespakke for at sikre en 

passende balance mellem et højt 

beskyttelsesniveau for personoplysninger, 

brugersikkerhed og kontrol over 

personoplysninger samt et stabilt, 

forudsigeligt lovgivningsmiljø, hvor 

virksomheder kan udfolde sig på et styrket 

indre marked til gavn for slutbrugerne, lige 

konkurrencevilkår, der fremmer 

investeringer, og et miljø, der bidrager til at 

gøre EU attraktiv som bestemmelsessted 

for virksomheder; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

allokere de nødvendige ressourcer til 

bekæmpelse af internetkriminalitet ved 

hjælp af lovgivningsmæssige 

foranstaltninger og samarbejde inden for 

retshåndhævelse på såvel nationalt som 

europæisk niveau; 

5. opfordrer til en hurtig gennemførelse af 

den nye moderniserede 

databeskyttelsespakke for at sikre et højt 

beskyttelsesniveau for personoplysninger, 

brugersikkerhed og kontrol over 

personoplysninger samt et stabilt, 

forudsigeligt lovgivningsmiljø, hvor 

virksomheder kan udfolde sig på et styrket 

indre marked til gavn for slutbrugerne, lige 

konkurrencevilkår, der fremmer 

investeringer, og et miljø, der bidrager til at 

gøre EU attraktivt som bestemmelsessted 

for virksomheder; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

allokere de nødvendige ressourcer til 

bekæmpelse af internetkriminalitet ved 

hjælp af lovgivningsmæssige 

foranstaltninger og samarbejde inden for 

retshåndhævelse på såvel nationalt som 

europæisk niveau; 

Or. en 
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Julia Reda, Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. mener, at Kommissionen bør tage 

skridt til at skabe og sikre et 

lovgivningsmæssigt og retligt sikkert 

miljø, som bidrager til at fremme 

kreativitet og innovation for nystartede 

virksomheder, mikrovirksomheder og 

SMV'er; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Ændringsforslag  30 

Julia Reda, Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. påpeger, at søgeprocessen og -

resultaterne ved anvendelse af 

søgemaskiner bør være objektive for at 

sikre ikke-diskriminerende 

internetsøgninger, sikre større konkurrence 

og flere valgmuligheder for brugerne og 

forbrugerne og opretholde diversiteten af 

informationskilder; bemærker derfor, at 

søgemaskinernes indeksering, vurdering, 

visning og rangering skal være objektiv og 

gennemsigtig, og at søgemaskinerne ved 

sammenkoblede tjenester skal sikre fuld 

gennemsigtighed ved visning af 

søgeresultaterne; opfordrer Kommissionen 

til at forebygge ethvert misbrug af 

markedsføring af sammenkoblede tjenester 

fra søgemaskineoperatørernes side; 

11. understreger, at staten eller 

tredjemand for at sikre ikke-

diskriminerende internetsøgninger, større 

konkurrence og flere valgmuligheder og 

mere kvalitet for brugerne og forbrugerne 

og opretholde diversiteten af 

informationskilder ikke må gribe ind i 

søgeprocessen og -resultaterne ved 

anvendelse af søgetjenester; bemærker 

derfor, at søgetjenesternes indeksering, 

vurdering, visning og rangering skal vise 

denne form for indgriben på en 

gennemsigtig måde, mens søgetjenesterne 

ved sammenkoblede tjenester skal sikre 

gennemsigtighed ved visning af 

søgeresultaterne; opfordrer Kommissionen 

til at forebygge ethvert misbrug af 

markedsføring og autorisering af 

sammenkoblede tjenester fra 

søgemaskineoperatørernes side, såvel som 

fra andre internettjenester, der er 

kontraktmæssigt forbundet med dem; 

Or. en 
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Julia Reda, Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. tilskynder til en hurtig gennemførelse 

og vedtagelse af internationale 

bestemmelser, der kan lette adgangen for 

handicappede brugere til digitalt indhold 

og trykte værker i forbindelse med 

digitaliseringen af disse; 

15. tilskynder til en hurtig gennemførelse 

og vedtagelse af internationale 

bestemmelser, der kan lette adgangen for 

handicappede brugere til digitalt indhold 

og trykte værker i forbindelse med 

digitaliseringen af disse; understreger 

desuden, at tilgængelighed og fjernelse af 

kunstige tekniske hindringer for adgang 

stadig er i alle brugeres interesse; 

Or. en 



 

AM\1041557DA.doc  PE539.009v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

25.11.2014 B8-0286/32 

Ændringsforslag  32 

Julia Reda, Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15a. bemærker med bekymring de 

negative følger af supplerende regulering 

af ophavsretten i nogle medlemsstater, 

mere specifikt vedtagelsen af nationale 

love, der udvider omfanget af 

tredjemænds enerettigheder, hvilket fører 

til en differentiering af adgangen til 

indholdet for forbrugere i alle 

medlemsstaterne og frembringer 

potentielle konkurrencehæmmende 

virkninger, navnlig på markedet for 

online-søgninger; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 
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Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til at 

forelægge den længe ventede 

ophavsretsreform, navnlig for så vidt angår 

foranstaltninger, der vil styrke potentialet 

for det digitale indre marked, især med 

hensyn til adgang til indhold, udbredelse af 

viden og bæredygtige modeller til 

grænseoverskridende tjenester; anser i 

denne forbindelse en revision af direktiv 

2001/29/EF for at være afgørende for den 

fremtidige reform, som bør tage hensyn til 

nye teknologier og forbruger- og 

brugeradfærd; 

13. opfordrer Kommissionen til at 

forelægge den længe ventede 

ophavsretsreform, navnlig for så vidt angår 

foranstaltninger, der vil styrke potentialet 

for det digitale indre marked, især med 

hensyn til adgang til indhold, udbredelse af 

viden og bæredygtige modeller til 

grænseoverskridende tjenester; anser i 

denne forbindelse en revision af direktiv 

2001/29/EF for at være afgørende for den 

fremtidige reform, som bør tage hensyn til 

nye teknologier og forbruger- og 

brugeradfærd og styrke ophavsmændenes 

forhandlingsposition over for 

mellemmænd, som bringer deres værker i 

omsætning; 

Or. en 

 

 


