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Amendamentul 1
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. cere ca conținuturile pentru care s-
a asumat responsabilitatea editorială sau 
cele redactate de jurnaliști, precum și 
orice altă media care face deja obiectul 
unei supravegheri independente general 
recunoscute să fie disponibile pe alte 
platforme și în alte servicii, astfel încât 
conținutul lor să nu fie supus altor 
controale;

1. reamintește că o media liberă și 
pluralistă constituie coloana vertebrală a 
societăților noastre democratice; 
reamintește că serviciile mass-media 
tradiționale sunt puternic reglementate, 
inclusiv prin autoreglementare, pentru a 
asigura libertatea de exprimare și 
libertatea editorială a conținutului 
publicat; cere să se ia măsuri pentru a se 
asigura că aceleași principii se aplică 
serviciilor mass-media online și offline, 
pentru a crea condiții de concurență 
echitabile; consideră că este important să 
se asigure securitatea conținutului pentru 
care s-a asumat responsabilitatea 
editorială sa a celui care face deja obiectul 
unei supravegheri independente, dacă acest 
conținut este disponibil pe alte platforme 
și în alte servicii, astfel încât să fie supus 
acelorași norme și aceleiași supravegheri;

Or. en

Amendamentul 2
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. cere ca conținuturile pentru care s-
a asumat responsabilitatea editorială sau 
cele redactate de jurnaliști, precum și orice 
altă media care face deja obiectul unei 
supravegheri independente general 
recunoscute să fie disponibile pe alte 
platforme și în alte servicii, astfel încât 
conținutul lor să nu fie supus altor 

1. cere să se ia măsuri pentru a se 
asigura în special securitatea și 
accesibilitatea conținuturilor pentru care 
s-a asumat deja responsabilitatea editorială 
și răspunderea sau a celor redactate de 
jurnaliști, precum și orice altă media care 
face deja obiectul unei supravegheri 
independente general recunoscute să fie 
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controale; disponibile pe alte platforme și în alte 
servicii, astfel încât conținutul lor să nu fie 
supus altor controale; remarcă, în 
consecință, că este nevoie de cadre 
compatibile pentru mediile online și 
offline;

Or. en

Amendamentul 3
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. cere ca conținuturile pentru care s-a 
asumat responsabilitatea editorială sau cele 
redactate de jurnaliști, precum și orice altă 
media care face deja obiectul unei 
supravegheri independente general 
recunoscute să fie disponibile pe alte 
platforme și în alte servicii, astfel încât 
conținutul lor să nu fie supus altor 
controale;

1. cere ca conținuturile pentru care s-a 
asumat responsabilitatea editorială sau cele 
redactate de jurnaliști, precum și orice altă 
media care face deja obiectul unei 
supravegheri independente general 
recunoscute să fie disponibile pe alte 
platforme și în alte servicii, astfel încât 
conținutul lor să nu fie supus altor 
controale, aplicând totodată norme clare 
cu privire la răspunderea platformei în 
materie de protecție a datelor, securitate 
online, transparență și aplicarea 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 4
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Milan Zver, 
François-Xavier Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. cere ca conținuturile pentru care s-a 
asumat responsabilitatea editorială sau cele 
redactate de jurnaliști, precum și orice altă 
media care face deja obiectul unei 

1. cere ca conținuturile pentru care s-a 
asumat responsabilitatea editorială sau cele 
redactate de jurnaliști, precum și orice altă 
media care face deja obiectul unei 



AM\1203654RO.docx 5/21 PE650.540v01-00

RO

supravegheri independente general 
recunoscute să fie disponibile pe alte 
platforme și în alte servicii, astfel încât 
conținutul lor să nu fie supus altor 
controale;

supravegheri independente general 
recunoscute să fie disponibile pe alte 
platforme și în alte servicii, astfel încât 
conținutul lor să nu fie supus altor 
controale; subliniază că asemenea măsuri 
ar trebui să respecte pe deplin drepturile 
de proprietate intelectuală și libertatea 
contractuală, în concordanță cu 
reglementările europene și internaționale;

Or. en

Amendamentul 5
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. cere ca conținuturile pentru care s-a 
asumat responsabilitatea editorială sau cele 
redactate de jurnaliști, precum și orice altă 
media care face deja obiectul unei 
supravegheri independente general 
recunoscute să fie disponibile pe alte 
platforme și în alte servicii, astfel încât 
conținutul lor să nu fie supus altor 
controale;

1. cere ca conținuturile legale pentru 
care s-a asumat responsabilitatea editorială 
sau cele redactate de jurnaliști, precum și 
orice altă media care face deja obiectul 
unei supravegheri independente general 
recunoscute să fie disponibile pe alte 
platforme și în alte servicii, astfel încât 
conținutul lor să nu fie supus altor 
controale;

Or. en

Amendamentul 6
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că datorită progresului 
tehnologic constant și rapid și dezvoltării 
de noi produse și servicii asociate 
acestuia, multe dintre care nici nu pot fi 
încă anticipate, orice noi propuneri 
legislative relevante ar trebui să fie făcute 
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cu gândul la viitor, în loc să se 
concentreze pe rezolvarea de probleme 
imediate legate de platformele online și de 
actualii jucători cu o poziție de piață 
dominantă;

Or. en

Amendamentul 7
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. accentuează că produsele 
cumpărate de pe piețele online ar trebui 
să respecte toate normele de siguranță din 
Uniune, iar Actul legislativ privind 
serviciile digitale ar trebui să poată 
moderniza normele de răspundere și 
siguranță pentru platformele, serviciile și 
produsele digitale;

Or. en

Amendamentul 8
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. accentuează faptul că conținutul 
legal și distribuit legal din punct de vedere 
al legislației Uniunii sau al cele naționale 
trebuie să rămână online și că orice 
eliminare de astfel de conținut nu trebuie 
să ducă la identificarea de utilizatori 
individuali, nici la prelucrarea de date 
personale;

Or. en
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Amendamentul 9
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că obligațiile în 
materie de transparență ale platformelor 
și serviciilor media ar trebui să se aplice și 
proprietarilor acestora și surselor lor de 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 10
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că propunerile 
legislative relevante viitoare ar trebui să 
vizeze întărirea pieței unice digitale și 
astfel să evite crearea de noi bariere care 
împiedică creșterea serviciilor digitale; 
accentuează că orice nouă obligație 
impusă pe platforme ar trebui să fie în 
raport de proporționalitate cu cota lor de 
piață și capacitatea lor financiară, pentru 
a contribui la egalizarea condițiilor de 
concurență și a promova concurența, în 
loc de a o înăbuși;

Or. en

Amendamentul 11
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1c. consideră că crearea mediului 
potrivit este esențială pentru utilizarea 
întregului potențial al pieței unice 
digitale; subliniază că un cadru adecvat 
ar implica tratarea mediului online la fel 
ca pe cel online, inclusiv în materie de 
reclame și impozitare;

Or. en

Amendamentul 12
Irena Joveva

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că comunicarea are 
întotdeauna loc într-un anumit context și că 
procedurile automatizate trebuie, prin 
urmare, să sprijine deciziile individuale 
privind legalitatea conținutului, dar în 
niciun caz să le înlocuiască;

2. observă că comunicarea are 
întotdeauna loc într-un anumit context și că 
procedurile automatizate trebuie, prin 
urmare, să sprijine deciziile individuale 
privind legalitatea conținutului, dar în 
niciun caz să le înlocuiască; remarcă 
faptul că deciziile editoriale, procesele 
algoritmice și eliminarea arbitrară a 
conținutului de către platformele online 
pot avea un impact major asupra libertății 
de exprimare și a accesului la informații; 
face apel la crearea unui mediu digital 
care promovează diversitatea de opinii, 
neutralitatea internetului, libertatea de 
exprimare și de acces la informații și 
asigurarea unui echilibru între libertatea 
individuală și drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 13
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că comunicarea are 
întotdeauna loc într-un anumit context și că 
procedurile automatizate trebuie, prin 
urmare, să sprijine deciziile individuale 
privind legalitatea conținutului, dar în 
niciun caz să le înlocuiască;

2. observă că comunicarea are 
întotdeauna loc într-un anumit context; 
subliniază, cu toate acestea, că sunt 
necesare măsuri adecvate care să 
garanteze că conținutul ilegal este 
eliminat și că nu reapare; prin urmare, 
consideră că conținutul ilegal trebuie 
abordat online la fel ca în lumea reală; 
remarcă faptul că, datorită progresului 
tehnologic constant, procedurile 
automatizate sunt deja, în unele cazuri, și 
pot tot mai mult să fie un instrument 
eficace în sprijinul gestionării conținutului 
și, unde e cazul, chiar în sprijinul 
deciziilor individuale privind legalitatea 
conținutului;

Or. en

Amendamentul 14
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că comunicarea are 
întotdeauna loc într-un anumit context și că 
procedurile automatizate trebuie, prin 
urmare, să sprijine deciziile individuale 
privind legalitatea conținutului, dar în 
niciun caz să le înlocuiască;

2. amintește că serviciile media care 
utilizează proceduri automatizate pot să 
fie ținute să respecte principiile etice ale 
transparenței și responsabilității, precum 
și să fie supuse controlului uman; observă 
că comunicarea are întotdeauna loc într-un 
anumit context și că procedurile 
automatizate trebuie, prin urmare, să 
sprijine deciziile individuale privind 
legalitatea conținutului, dar acestea pot fi 
supuse controlului uman;

Or. en

Amendamentul 15
Niklas Nienaß
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că comunicarea are 
întotdeauna loc într-un anumit context și că 
procedurile automatizate trebuie, prin 
urmare, să sprijine deciziile individuale 
privind legalitatea conținutului, dar în 
niciun caz să le înlocuiască;

2. observă că comunicarea are 
întotdeauna loc într-un anumit context și că 
procedurile automatizate trebuie, prin 
urmare, să sprijine deciziile individuale 
privind legalitatea conținutului, ele 
trebuind completate cu mecanisme de 
tratare a plângerilor și cu căi de atac la 
dispoziția utilizatorilor, care ar trebui să 
funcționeze prompt, pentru a garanta 
libertatea fundamentală a comunicării;

Or. en

Amendamentul 16
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că comunicarea are 
întotdeauna loc într-un anumit context și că 
procedurile automatizate trebuie, prin 
urmare, să sprijine deciziile individuale 
privind legalitatea conținutului, dar în 
niciun caz să le înlocuiască;

2. observă că comunicarea are 
întotdeauna loc într-un anumit context și de 
aceea orice instrument de semnalare creat 
de platforme ar trebui completat cu 
mecanisme de tratare a plângerilor și căi 
de atac destinate utilizatorilor, care ar 
trebui să funcționeze prompt pentru a 
garanta libertatea fundamentală a 
comunicării;

Or. en

Amendamentul 17
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Isabel 
Benjumea Benjumea, Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că comunicarea are 
întotdeauna loc într-un anumit context și că 
procedurile automatizate trebuie, prin 
urmare, să sprijine deciziile individuale 
privind legalitatea conținutului, dar în 
niciun caz să le înlocuiască;

2. observă că comunicarea are 
întotdeauna loc într-un anumit context și că 
procedurile automatizate trebuie, prin 
urmare, să fie sprijinite de decizii 
individuale privind legalitatea conținutului 
în caz de litigii;

Or. en

Amendamentul 18
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să garanteze că 
operatorii de platforme fac publice 
rapoartele de transparență care conțin 
informații despre numărul de cazuri în 
care conținutul a fost identificat greșit ca 
ilegal sau ca ilegal distribuit și că 
autoritățile competente fac publice 
informații despre numărul de cazuri în 
care eliminarea a dus la anchetare și la 
urmărirea penală pentru infracțiune;

Or. en

Amendamentul 19
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, François-Xavier Bellamy, 
Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că răspândirea 
continuă de conținut ilegal online 
reprezintă o amenințare semnificativă la 
adresa sectoarelor culturale și creative 
europene și la adresa pieței online; 
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solicită consolidarea cadrului legal pentru 
a garanta că furnizorii iau măsuri eficace 
pentru îndepărtarea conținutului ilegal 
din serviciile oferite și garantează că acest 
conținut rămâne inaccesibil după 
eliminare;

Or. en

Amendamentul 20
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. remarcă faptul că lupta împotriva 
dezinformării, proastei informări sau a 
informării deformate care se răspândește 
pe platformele media, inclusiv pe cele 
sociale, reclamă o responsabilitate socială 
din partea companiilor, bazată pe 
încredere și transparență, pentru a 
contracara propaganda și discursul de 
instigare la ură care subminează 
principiile și valorile Uniunii;

Or. en

Amendamentul 21
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită, prin urmare, ca utilizarea 
oricăror eventuale mijloace tehnologice 
de combatere a conținuturilor dăunătoare 
sau ilegale pe internet să facă obiectul 
unui control constituțional riguros și 
respinge și verificările prealabile ale 
conținuturilor, considerându-le 
disproporționate;
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Or. de

Amendamentul 22
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită adoptarea de măsuri și 
prevederi speciale în Actul legislativ 
privind serviciile digitale pentru a opri 
efectiv răspândirea dezinformării sau a 
informațiilor înșelătoare transmise prin 
programele și platformele online de 
marketing și distribuție digitală;

Or. en

Amendamentul 23
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită, în plus, ca orice procedură 
de notificare și de acțiune să 
îndeplinească cerințe minime formale 
care fac obligatorie informarea în 
legătură cu notificarea a utilizatorului 
care a încărcat conținutul și prevăd 
procedura ulterioară și posibilitățile de 
contestare, precum și un mecanism 
independent de soluționare a litigiilor; 
furnizorul căruia i se adresează cererea 
trebuie să examineze îndreptățirea 
plângerii, încercând în mod serios să 
evalueze faptele necesare pentru a asigura 
un echilibru adecvat între interesele 
tuturor părților implicate; o verificare pur 
formală nu este suficientă;

Or. de
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Amendamentul 24
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. remarcă faptul că ușurința găsirii 
ar trebui să fie cât mai transparentă, 
ajutându-i pe cetățeni să descopere 
mijloacele de satisfacere a nevoilor lor și 
să ia hotărâri în cunoștință de cauză, mai 
ales după epidemia de COVID-19, când 
utilizarea serviciilor online a crescut;

Or. en

Amendamentul 25
Irena Joveva

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, în plus față de 
obligațiile de transparență, reglementările 
privind ușurința de a găsi conținuturi și 
limitarea autoreferențierii pot contribui 
semnificativ la difuzarea conținuturilor 
legale.

3. subliniază că, în plus față de 
obligațiile de transparență, reglementările 
privind ușurința de a găsi conținuturi și 
limitarea autoreferențierii pot contribui 
semnificativ la difuzarea conținuturilor 
legale; subliniază că, după acțiunile de 
notificare și de retragere îndreptate 
împotriva diseminării dezinformării, 
marile platforme sociale pot identifica 
utilizatorii care au accesat știri false, 
informându-i că sunt victime ale unei 
campanii de dezinformare și oferindu-le 
informații corecte și credibile; solicită 
utilizarea oricăror eventuale mijloace 
tehnologice și măsuri speciale de 
detectare și eliminare a conținuturilor 
dăunătoare sau ilegale pe internet, 
asigurând în același timp accesul la un 
conținut divers și de calitate în mediul 
digital actual; accentuează faptul că astfel 
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de măsuri echilibrate ar trebui să fie în 
concordanță cu prevederile legale în 
vigoare; reamintește bunele practici în 
materie de coduri de conduită impuse prin 
autoreglementare; totuși, sugerează 
adoptarea de soluții echilibrate în privința 
eliminării de conținut, cu cooperarea 
platformelor, autorităților, verificatorilor 
de veridicitate și utilizatorilor, care pot 
contribui substanțial la împiedicarea 
răspândirii de informații false, în special 
dacă utilizatorii controlează conținutul 
care le este propus și semnalează 
conținutul dubios;

Or. en

Amendamentul 26
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, în plus față de 
obligațiile de transparență, reglementările 
privind ușurința de a găsi conținuturi și 
limitarea autoreferențierii pot contribui 
semnificativ la difuzarea conținuturilor 
legale.

3. subliniază că, în plus față de 
obligațiile de transparență, adoptarea de 
măsuri eficace și proporționale, vizând 
extinderea mediului informațional și care 
nu descurajează inovarea, nu împiedică 
concurența și nu limitează alegerile 
utilizatorilor în ceea ce privește ușurința 
de a găsi conținuturi și, unde e cazul, 
limitarea autoreferențierii explicite pot 
contribui semnificativ la promovarea 
pluralismului media și informațional, la 
diversitatea culturală și lingvistică și la 
accesul publicului la conținut de calitate 
și valoros; subliniază, în această privință, 
importanța unei transparențe calificate a 
algoritmilor;

Or. en

Amendamentul 27
Niklas Nienaß
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, în plus față de 
obligațiile de transparență, reglementările 
privind ușurința de a găsi conținuturi și 
limitarea autoreferențierii pot contribui 
semnificativ la difuzarea conținuturilor 
legale.

3. subliniază că, în plus față de 
obligațiile de transparență, reglementările 
privind ușurința de a găsi conținuturi și 
limitarea autoreferențierii pot contribui 
semnificativ la difuzarea conținuturilor 
legale, la promovarea diversității culturale 
și la pluralismul media;

Or. en

Amendamentul 28
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, în plus față de 
obligațiile de transparență, reglementările 
privind ușurința de a găsi conținuturi și 
limitarea autoreferențierii pot contribui 
semnificativ la difuzarea conținuturilor 
legale.

3. subliniază că, în plus față de 
obligațiile privind transparența și 
drepturile fundamentale, reglementările 
privind ușurința de a găsi conținuturi și 
limitarea autoreferențierii pot contribui 
semnificativ la difuzarea conținuturilor 
legale;

Or. en

Amendamentul 29
Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, François-Xavier Bellamy, 
Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, în plus față de 
obligațiile de transparență, reglementările 
privind ușurința de a găsi conținuturi și 

3. subliniază că, în plus față de 
obligațiile de transparență, măsurile și 
inițiativele privind ușurința de a găsi 
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limitarea autoreferențierii pot contribui 
semnificativ la difuzarea conținuturilor 
legale.

conținuturi și limitarea autoreferențierii pot 
contribui semnificativ la difuzarea 
conținuturilor legale;

Or. en

Amendamentul 30
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. cere ca normele sectoriale 
specifice, care urmăresc îndeplinirea unor 
obiective la nivelul întregii societăți și le 
conferă acestora caracter concret în 
anumite sectoare, cum ar fi Directiva 
2010/13/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului1a și Directiva 2019/790 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1b să aibă întâietate în fața 
normelor generale pentru a garanta 
drepturile autorilor și artiștilor în mediul 
digital;
_________________
1a Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 10 martie 
2010 privind coordonarea anumitor 
dispoziții stabilite prin acte cu putere de 
lege sau acte administrative în cadrul 
statelor membre cu privire la furnizarea 
de servicii mass-media audiovizuale 
(Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).
1b Directiva (UE) 2019/790 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind dreptul de 
autor și drepturile conexe pe piața unică 
digitală și de modificare a Directivelor 
96/9/CE și 2001/29/CE (JO L 130, 
17.5.2019, p. 92).

Or. en
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Amendamentul 31
Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Asim Ademov

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să ia în 
considerare recenta jurisprudență 
națională care stabilește un interval de 30 
de minute în care furnizorii de servicii 
trebuie să elimine conținutul care încalcă 
legea și să clarifice noțiunea de 
„expeditiv” în cazul conținutului activ;

Or. en

Amendamentul 32
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că sistemele de acces 
la date pro-concurență care completează 
legislația privind concurența ar trebui să 
urmărească descentralizarea datelor 
deținătorilor de date, menținând 
stimulente pentru inovarea în beneficiul 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 33
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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3a. arată că libertățile fundamentale, 
precum libertatea de exprimare, dreptul 
consumatorilor de a opta și dreptul la 
viață privată ar trebui să se situeze în 
centrul noilor norme, pentru a crea 
aceleași condiții pentru toți în întregul 
sector;

Or. en

Amendamentul 34
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. accentuează importanța înlăturării 
actualelor și viitoarelor posibile obstacole, 
restricții și dificultăți care grevează 
furnizarea de servicii digitale, în special 
pentru IMM-uri și întreprinderi nou-
înființate, garantând, în același timp, un 
comportament responsabil, 
nediscriminatoriu din partea platformelor 
și obligații proporționale, atât online, cât 
și offline;

Or. en

Amendamentul 35
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește că sistemele de acces 
la date pro-concurență care completează 
legislația privind concurența ar trebui să 
urmărească descentralizarea datelor 
deținătorilor de date, menținând 
stimulente pentru inovarea în beneficiul 
consumatorilor;
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Or. en

Amendamentul 36
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. crede cu tărie că e nevoie de 
întărirea răspunderii juridice a platformei 
în cazul produselor ilegale sau nesigure, 
ceea ce ar consolida piața unică digitală; 
reamintește că, în aceste cazuri, 
răspunderea juridică a platformelor ar 
trebui să fie adecvată scopului său, având 
în vedere garanțiile pentru consumatori 
existente care ar trebui respectate în orice 
situație, precum și stabilirea simultană de 
măsuri reparatorii pentru comercianții cu 
amănuntul și consumatori; crede că 
sistemul ar putea funcționa doar dacă 
autoritățile de aplicare au suficiente 
prerogative, instrumente și resurse pentru 
a pune în aplicare prevederile și a coopera 
eficient în cazuri care au o componentă 
transnațională;

Or. en

Amendamentul 37
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. accentuează nevoia de a actualiza, 
modifica, crește puterea de cuprindere, 
claritatea și transparența normelor 
Uniunii și a celor naționale, eliminând, în 
același timp reglementări inutile și 
depășite, mai degrabă decât adăugând 
reglementări, în scopul de a reflecta 
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actualele progrese tehnologice;

Or. en


