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25.11.2014 B8-0286/23 

Amendamentul 23 

Julia Reda, Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 
Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât o concurență liberă și echitabilă 
în rândul întreprinderilor, care să sprijine 

investițiile, este esențială pentru acest 
sector al economiei pentru a-i asigura 
dezvoltarea durabilă, în folosul 

utilizatorilor finali; întrucât concurența 
adevărată este un vector potrivit pentru 

investiții eficiente și poate asigura beneficii 
pentru consumatori în ceea ce privește 
gama de opțiuni, prețuri sau calitate; 

I. întrucât o echitabilă și sustenabilă în 
rândul întreprinderilor, care să sprijine 

investițiile, este esențială pentru acest 
sector al economiei pentru a-i asigura 
dezvoltarea durabilă, în folosul 

utilizatorilor finali; întrucât concurența 
adevărată este un vector potrivit pentru 

investiții eficiente și poate asigura beneficii 
pentru consumatori în ceea ce privește 
gama de opțiuni, prețuri sau calitate; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/24 

Amendamentul 24 

Julia Reda, Michel Reimon 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât locurile de muncă create de 

piața unică digitală sunt, în general, bine 
remunerate și exigente din punct de vedere 
al competențelor și, prin urmare, reprezintă 

o contribuție importantă la crearea unei 
valoroase piețe a muncii, pe termen lung,  

L. întrucât unele locuri de muncă create de 

piața unică digitală sunt bine remunerate și 
exigente din punctul de vedere al 
competențelor și, prin urmare, reprezintă o 

contribuție importantă la crearea unei 
valoroase piețe a muncii, pe termen lung, 

întrucât ar trebui, însă, evitate noile 
forme de eludare a drepturilor sociale și a 
celor legate de muncă; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Amendamentul 25 

Julia Reda, Michel Reimon 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Considerentul La (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 La. întrucât Comisia ar trebui ia măsuri 
de protecție contra comportamentului 
antitrust care afectează pluralitatea 
media, atât în ceea ce privește furnizarea 
de conținuturi și proprietatea, deoarece 
accesul la informații constituie cheia 
către o democrație viguroasă; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Amendamentul 26 

Julia Reda, Michel Reimon 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. invită statele membre și Comisia ca, prin 

eforturi susținute și aplicarea și respectarea 
normelor în vigoare, ca parte a unei 
strategii mai largi, să elimine toate 

actualele obstacole din calea dezvoltării 
pieței unice digitale; subliniază că aceste 

eforturi trebuie să se regăsească printre 
cele mai de seamă eforturi ale UE de a 
genera creștere economică și locuri de 

muncă și pentru a consolida 
competitivitatea și rezistența economiei 
globale; 

1. invită statele membre și Comisia ca, prin 

eforturi susținute și aplicarea și respectarea 
normelor în vigoare, ca parte a unei 
strategii mai largi, să elimine toate 

obstacolele nejustificate din calea 
dezvoltării pieței unice digitale; subliniază 

că aceste eforturi trebuie să se regăsească 
printre cele mai de seamă eforturi ale UE 
de a genera creștere economică și locuri de 

muncă și pentru a consolida 
competitivitatea și rezistența economiei 
globale; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/27 

Amendamentul 27 

Julia Reda, Michel Reimon 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. invită Comisia să asigure o rapidă 
punere în aplicare a pieței unice pentru 
servicii și să asigure punerea în aplicare și 
respectarea legislației precum directiva 

privind drepturile consumatorilor, 
soluționarea alternativă a litigiilor și 

soluționarea online a litigiilor, asigurând 
totodată reducerea costurilor administrative 

4. invită Comisia să asigure o 
implementare rapidă a directivei privind 
serviciile și să asigure punerea în aplicare 
și respectarea legislației precum directiva 

privind drepturile consumatorilor, 
soluționarea alternativă a litigiilor și 

soluționarea online a litigiilor, asigurând 
totodată reducerea costurilor administrative 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Amendamentul 28 

Julia Reda, Michel Reimon 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. solicită adoptarea rapidă a noului pachet 

modernizat privind protecția datelor pentru 
a oferi un echilibru corespunzător între 
un nivel înalt de protecție a datelor cu 

caracter personal, siguranța utilizatorilor și 
controlul asupra propriilor date cu caracter 

personal și un cadru legislativ stabil și 
previzibil, în care întreprinderile să poată 
înflori într-o piață unică consolidată în 

beneficiul utilizatorilor finali, în condiții de 
concurență echitabile, care favorizează 
investițiile și un mediu care contribuie la 
atractivitatea Uniunii ca destinație pentru 
întreprinderi; invită Comisia și statele 

membre să aloce resursele necesare pentru 
a combate criminalitatea informatică prin 
intermediul măsurilor legislative și al 

cooperării în materie de aplicare a legii, 
atât la nivel național, cât și european; 

5. solicită adoptarea rapidă a noului pachet 

modernizat privind protecția datelor pentru 
a asigura un nivel înalt de protecție a 
datelor cu caracter personal, siguranța 

utilizatorilor și controlul asupra propriilor 
date cu caracter personal și un cadru 

legislativ stabil și previzibil, în care 
întreprinderile să poată înflori într-o piață 
unică consolidată în beneficiul 

utilizatorilor finali, în condiții de 
concurență echitabile, care favorizează 
investițiile și un mediu care contribuie la 
atractivitatea Uniunii ca destinație pentru 
întreprinderi; invită Comisia și statele 

membre să aloce resursele necesare pentru 
a combate criminalitatea informatică prin 
intermediul măsurilor legislative și al 

cooperării în materie de aplicare a legii, 
atât la nivel național, cât și european; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Amendamentul 29 

Julia Reda, Michel Reimon 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. consideră că Comisia ar trebui să 
acționeze pentru a crea și a garanta un 
mediu legislativ și juridic sigur, de natură 
să încurajeze creativitatea și inovarea în 
cazul întreprinderilor nou înființate, al 
microîntreprinderilor și al IMM-urilor; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Amendamentul 30 

Julia Reda, Michel Reimon 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază că, atunci când sunt utilizate 

motoare de căutare, procesul de căutare și 
rezultatele ar trebui să fie nepărtinitoare, 
pentru a evita discriminarea în procesul de 

căutare pe internet, pentru a intensifica 
concurența, a extinde posibilitatea 

utilizatorilor și consumatorilor de a alege și 
pentru a se menține diversitatea surselor de 
informare; observă, așadar, că indexarea, 

evaluarea, prezentarea și clasamentul 
realizat de motoarele de căutare trebuie să 
fie nepărtinitoare și transparente, iar în 
cazul serviciilor interconectate, motoarele 
de căutare trebuie să garanteze o 

transparență deplină la afișarea rezultatelor 
căutării; invită Comisia să prevină orice 
abuz în comercializarea serviciilor 

interconectate de către operatorii 
motoarelor de căutare; 

11. subliniază că, atunci când sunt utilizate 

motoare de căutare, procesul de căutare și 
rezultatele ar trebui să fie afectate de 
interferări din partea statului sau a 
terților, pentru a evita discriminarea în 
procesul de căutare pe internet, pentru a 

intensifica concurența, a extinde 
posibilitatea utilizatorilor și consumatorilor 
de a alege și a mări calitatea, precum și 
pentru a se menține diversitatea surselor de 
informare; observă, așadar, că indexarea, 
evaluarea, prezentarea și clasamentul 
realizat de motoarele de căutare trebuie să 
dezvăluie astfel de interferențe în mod 
transparent, iar în cazul serviciilor 
interconectate, motoarele de căutare trebuie 
să garanteze o transparență deplină la 

afișarea rezultatelor căutării; invită 
Comisia să prevină orice abuz în 

comercializarea serviciilor interconectate 
de către operatorii motoarelor de căutare și 
ai altor servicii online care au legături 
contractuale cu aceștia; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Amendamentul 31 

Julia Reda, Michel Reimon 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. încurajează adoptarea și punerea în 

aplicare rapidă a dispozițiilor internaționale 
care vizează facilitarea accesului 
utilizatorilor cu handicap la conținutul 

digital și la lucrările imprimate prin 
digitalizarea lor; 

15. încurajează adoptarea și punerea în 

aplicare rapidă a dispozițiilor internaționale 
care vizează facilitarea accesului 
utilizatorilor cu handicap la conținutul 

digital și la lucrările imprimate prin 
digitalizarea lor; subliniază, de asemenea, 
că accesibilitatea și eliminarea barierelor 
tehnice artificiale care împiedică accesul 
continuă să fie în interesul tuturor 
utilizatorilor; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Amendamentul 32 

Julia Reda, Michel Reimon 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. ia act cu îngrijorare de impactul 
negativ al reglementărilor accesorii în 
materia drepturilor de autor din unele 
state membre, mai exact de adaptarea 
legislațiilor naționale extinzând sfera de 
aplicare a drepturilor exclusive ale 
terților, ceea ce conduce la o diferențiere 
a accesului la conținuturi a 
consumatorilor din statele membre și 
implică unele posibile efecte anti-
concurențiale, îndeosebi pe piața de 
căutări online; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 

Amendamentul 33 

Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. invită Comisia să prezinte reforma în 

domeniul drepturilor de autor, îndelung 
așteptată, în special în ceea ce privește 
măsurile care ar putea consolida potențialul 

pieței unice digitale, îndeosebi privind 
accesul la conținut, diseminarea 

cunoștințelor și a unor modele viabile 
pentru serviciile transfrontaliere; consideră, 
în acest sens, că revizuirea Directivei 

2001/29/CE este esențială pentru viitoarea 
reformă, care ar trebui să ia în considerare 
noile tehnologii și comportamentul 
consumatorilor și al utilizatorilor; 

13. invită Comisia să prezinte reforma în 

domeniul drepturilor de autor, îndelung 
așteptată, în special în ceea ce privește 
măsurile care ar putea consolida potențialul 

pieței unice digitale, îndeosebi privind 
accesul la conținut, diseminarea 

cunoștințelor și a unor modele viabile 
pentru serviciile transfrontaliere; consideră, 
în acest sens, că revizuirea Directivei 

2001/29/CE este esențială pentru viitoarea 
reformă, care ar trebui să ia în considerare 
noile tehnologii și comportamentul 
consumatorilor și al utilizatorilor, precum 
și ameliorarea poziției în cadrul 
negocierilor a autorilor în raport cu 
intermediarii care plasează pe piață 
operele lor; 

Or. en 

 
 


