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25.11.2014 B8-0286/23 

Poprawka  23 

Julia Reda, Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, Ŝe wolna konkurencja 
i równe warunki działania przedsiębiorstw, 

które będą sprzyjały inwestycjom, są 

niezwykle waŜne dla tego sektora 

gospodarki, poniewaŜ zapewnią jego 

długofalowy trwały rozwój z korzyścią dla 

uŜytkowników końcowych; mając na 

uwadze, Ŝe rzeczywista konkurencja 

skutecznie napędza racjonalne inwestycje i 

moŜe przynieść korzyści konsumentom 

pod względem wyboru, ceny i jakości; 

I. mając na uwadze, Ŝe uczciwa 
i zrównowaŜona konkurencja i równe 
warunki działania przedsiębiorstw, które 

będą sprzyjały inwestycjom, są niezwykle 

waŜne dla tego sektora gospodarki, 

poniewaŜ zapewnią jego długofalowy 

trwały rozwój z korzyścią dla 

uŜytkowników końcowych; mając na 

uwadze, Ŝe rzeczywista konkurencja 

skutecznie napędza racjonalne inwestycje i 

moŜe przynieść korzyści konsumentom 

pod względem wyboru, ceny i jakości; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/24 

Poprawka  24 

Julia Reda, Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Motyw L 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

L. mając na uwadze, Ŝe stanowiska pracy 
tworzone dzięki jednolitemu rynkowi 

cyfrowemu wymagają zwykle wysokich 
kwalifikacji i są dobrze opłacane, a zatem 
stanowią waŜny wkład w tworzenie 
trwałych miejsc pracy o wysokiej jakości; 

L. mając na uwadze, Ŝe część stanowisk 
pracy tworzonych dzięki jednolitemu 

rynkowi cyfrowemu wymaga wysokich 
kwalifikacji i jest dobrze opłacana, a 
zatem stanowi waŜny wkład w tworzenie 
trwałych miejsc pracy o wysokiej jakości; 
mając jednak na uwadze, Ŝe naleŜy się 
zabezpieczyć przed nowymi metodami 
obchodzenia praw socjalnych i 
pracowniczych; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Poprawka  25 

Julia Reda, Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Motyw L a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 La. mając na uwadze, Ŝe Komisja 
powinna przeciwdziałać praktykom 
monopolistycznym, które mają wpływ na 
pluralizm mediów, zarówno pod względem 
własności, jak i dostarczania treści, 
poniewaŜ dostęp do informacji jest 
kluczem do rozkwitu demokracji; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Poprawka  26 

Julia Reda, Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby – w drodze stałych działań na 

rzecz wdroŜenia obowiązujących 

przepisów i egzekwowania tych przepisów 

w ramach nadrzędnej strategii – zajęły się 

wszystkimi istniejącymi przeszkodami, 

które utrudniają rozwój jednolitego rynku 

cyfrowego; uwaŜa, Ŝe działania te muszą 

się znaleźć w centrum działań UE 

mających na celu generowanie wzrostu 

gospodarczego i tworzenie miejsc pracy 

oraz zwiększenie konkurencyjności i 

odporności Unii w skali gospodarki 

światowej; 

1. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby – w drodze stałych działań na 

rzecz wdroŜenia obowiązujących 

przepisów i egzekwowania tych przepisów 

w ramach nadrzędnej strategii – zajęły się 

wszystkimi nieuzasadnionymi 
przeszkodami, które utrudniają rozwój 

jednolitego rynku cyfrowego; uwaŜa, Ŝe 
działania te muszą się znaleźć w centrum 

działań UE mających na celu generowanie 

wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc 

pracy oraz zwiększenie konkurencyjności i 

odporności Unii w skali gospodarki 

światowej; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/27 

Poprawka  27 

Julia Reda, Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. wzywa Komisję, by zadbała o szybkie 

wdroŜenie jednolitego rynku usług oraz o 
wdroŜenie i egzekwowanie przepisów, 

takich jak dyrektywa o prawach 

konsumentów, alternatywne metody 

rozwiązywania sporów i internetowe 

rozstrzyganie sporów, zapewniając 

jednocześnie ograniczenie obciąŜeń 

administracyjnych; 

4. wzywa Komisję, by zadbała o szybkie 

wdroŜenie dyrektywy usługowej oraz o 
wdroŜenie i egzekwowanie przepisów, 

takich jak dyrektywa o prawach 

konsumentów, alternatywne metody 

rozwiązywania sporów i internetowe 

rozstrzyganie sporów, zapewniając 

jednocześnie ograniczenie obciąŜeń 

administracyjnych; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Poprawka  28 

Julia Reda, Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. apeluje o szybkie przyjęcie nowego 
zmodernizowanego pakietu dotyczącego 

ochrony danych, aby zapewnić 
odpowiednią równowagę między wysokim 
poziomem ochrony danych osobowych, 
bezpieczeństwem uŜytkowników i kontrolą 
własnych danych osobowych a stabilnym, 
przewidywalnym otoczeniem 
legislacyjnym, w którym na wzmocnionym 

jednolitym rynku następuje rozkwit 

przedsiębiorstw z korzyścią dla 

uŜytkowników końcowych, równymi 
warunkami działania sprzyjającymi 
inwestycjom i środowiskiem 
zwiększającym atrakcyjność UE jako 

miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do przeznaczenia 

odpowiednich zasobów na zwalczanie 

cyberprzestępczości za pomocą środków 

legislacyjnych i w drodze współpracy w 

egzekwowaniu prawa zarówno na szczeblu 

krajowym, jak i unijnym; 

5. apeluje o szybkie przyjęcie nowego 
zmodernizowanego pakietu dotyczącego 

ochrony danych, aby zapewnić wysoki 
poziom ochrony danych osobowych, 
bezpieczeństwo uŜytkowników i kontrolę 
własnych danych osobowych, stabilne, 
przewidywalne otoczenie legislacyjne, w 
którym na wzmocnionym jednolitym rynku 

następuje rozkwit przedsiębiorstw z 

korzyścią dla uŜytkowników końcowych, 
równe warunki działania sprzyjające 
inwestycjom i środowisko zwiększające 
atrakcyjność UE jako miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej; wzywa Komisję 

i państwa członkowskie do przeznaczenia 

odpowiednich zasobów na zwalczanie 

cyberprzestępczości za pomocą środków 

legislacyjnych i w drodze współpracy w 

egzekwowaniu prawa zarówno na szczeblu 

krajowym, jak i unijnym; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Poprawka  29 

Julia Reda, Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. jest zdania, Ŝe Komisja powinna 
podjąć działania w celu stworzenia i 
zapewnienia otoczenia legislacyjnego, 
które będzie pewne pod względem 
prawnym i będzie sprzyjało zachęcaniu 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność, mikroprzedsiębiorstw i MŚP 
do kreatywności i innowacji; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Poprawka  30 

Julia Reda, Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla, Ŝe przy korzystaniu z 
wyszukiwarek proces wyszukiwania i jego 
wyniki powinny być bezstronne, Ŝeby 
zachować niedyskryminacyjny charakter 

wyszukiwania internetowego, zapewnić 

większą konkurencję i wybór dla 
uŜytkowników i konsumentów oraz 

zachować róŜnorodność źródeł informacji; 
dlatego zauwaŜa, Ŝe indeksacja, ewaluacja, 

prezentacja i ranking stosowane przez 
wyszukiwarki muszą mieć bezstronny i 
przejrzysty charakter, a do celów usług 
powiązanych wyszukiwarki muszą 
gwarantować pełną przejrzystość 
wyników wyszukiwania; wzywa Komisję, 

by zapobiegała wszelkim naduŜyciom we 

wprowadzaniu do obrotu przez operatorów 

wyszukiwarek usług powiązanych; 

11. podkreśla, Ŝe przy korzystaniu z usług 
wyszukiwania w proces wyszukiwania i 
jego wyniki nie powinno ingerować 
państwo ani strony trzecie, tak aby 
zachować niedyskryminacyjny charakter 

wyszukiwania internetowego, zapewnić 

większą konkurencję, wybór i jakość dla 
uŜytkowników i konsumentów oraz 

zachować róŜnorodność źródeł informacji; 
dlatego zauwaŜa, Ŝe indeksacja, ewaluacja, 

prezentacja i ranking stosowane 
w usługach wyszukiwania muszą 
w przejrzysty sposób pokazywać taką 
ingerencję, natomiast do celów usług 
powiązanych usługi wyszukiwania muszą 
zapewniać przejrzystość wyników 
wyszukiwania; wzywa Komisję, by 

zapobiegała wszelkim naduŜyciom we 

wprowadzaniu do obrotu 
i licencjonowaniu przez operatorów 
wyszukiwarek usług powiązanych oraz 
innych usług internetowych, które są 
z nimi powiązane umownie; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Poprawka  31 

Julia Reda, Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. zachęca do szybkiego przyjęcia i 
wprowadzenia w Ŝycie międzynarodowych 

przepisów ułatwiających dostęp 

uŜytkowników niepełnosprawnych do 

treści cyfrowych oraz do dzieł 

drukowanych dzięki ich digitalizacji; 

15. zachęca do szybkiego przyjęcia i 
wprowadzenia w Ŝycie międzynarodowych 

przepisów ułatwiających dostęp 

uŜytkowników niepełnosprawnych do 

treści cyfrowych oraz do dzieł 

drukowanych dzięki ich digitalizacji; 
ponadto podkreśla, Ŝe dostępność oraz 
likwidacja sztucznych przeszkód 
technicznych w dostępie leŜy w interesie 
wszystkich uŜytkowników; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Poprawka  32 

Julia Reda, Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. z zaniepokojeniem dostrzega 
negatywne skutki dodatkowych 
uregulowań dotyczących praw autorskich 
w niektórych państwach członkowskich, a 
w szczególności przyjęcia krajowych 
przepisów rozszerzających zakres 
wyłącznych praw stron trzecich, co 
prowadzi do zróŜnicowania dostępu 
konsumentów do treści w poszczególnych 
państwach członkowskich oraz moŜe mieć 
antykonkurencyjne skutki, zwłaszcza na 
rynek wyszukiwarek internetowych; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 

Poprawka  33 

Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Wspieranie praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję, aby zaproponowała 

mocno opóźnioną reformę prawa 

autorskiego, w szczególności w 

odniesieniu do środków, które 

zwiększyłyby potencjał jednolitego rynku 

cyfrowego, zwłaszcza dotyczących dostępu 

do treści, upowszechniania wiedzy i 

realnych modeli usług transgranicznych; 
uwaŜa w związku z tym, Ŝe przegląd 

dyrektywy 2001/29/WE ma podstawowe 

znaczenie dla przyszłej reformy, która 

powinna uwzględniać nowe technologie 

oraz zachowania konsumentów i 

uŜytkowników; 

13. wzywa Komisję, aby zaproponowała 

mocno opóźnioną reformę prawa 

autorskiego, w szczególności w 

odniesieniu do środków, które 

zwiększyłyby potencjał jednolitego rynku 

cyfrowego, zwłaszcza dotyczących dostępu 

do treści, upowszechniania wiedzy i 

realnych modeli usług transgranicznych; 
uwaŜa w związku z tym, Ŝe przegląd 

dyrektywy 2001/29/WE ma podstawowe 

znaczenie dla przyszłej reformy, która 

powinna uwzględniać nowe technologie 

oraz zachowania konsumentów i 

uŜytkowników, a takŜe poprawę 
stanowiska negocjacyjnego autorów 
wobec pośredników, którzy wprowadzają 
ich dzieła na rynek; 

Or. en 

 

 


