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Amendamentul 1
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere 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 și 
Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale 2010/13/UE,

Or. fr

Amendamentul 2
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 ianuarie 2012 intitulată 
„Un cadru coerent pentru creșterea 
încrederii în piața unică digitală a 
comerțului electronic și a serviciilor 
online” (COM/2011/0942 final),

Or. en

Amendamentul 3
Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel
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Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Recomandarea 
(UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 
2018 privind măsuri de combatere eficace 
a conținutului ilegal online1a,
__________________
1a JO L 63, 6.3.2018, p. 50.

Or. en

Amendamentul 4
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 12 
decembrie 2018 referitoare la pachetul 
privind piața unică (2018/2903(RSP)),

Or. en

Amendamentul 5
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Referirea 2 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Memorandumul 
de înțelegere privind vânzarea pe internet 
a mărfurilor contrafăcute din 21 iunie 
2016 și revizuirea acestuia prin 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu și Comitetul 
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Economic și Social European din 29 
noiembrie 2017, intitulată „Un sistem 
echilibrat de asigurare a respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală 
care să abordeze provocările societale 
actuale” (COM (2017) 707 final),

Or. en

Amendamentul 6
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 28 septembrie 2017, 
intitulată „Combaterea conținutului ilegal 
online: Către o responsabilitate sporită a 
platformelor online” (COM(2017)0555), 
și Recomandarea Comisiei din 1 martie 
2018 privind măsuri de combatere eficace 
a conținutului ilegal online 
(COM(2018)1177),

Or. en

Amendamentul 7
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 10 martie 2020, intitulată „O 
strategie pentru IMM-uri pentru o 
Europă sustenabilă și digitală” 
(COM(2020)0103),

Or. en
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Amendamentul 8
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere angajamentele pe 
care și le-a asumat comisarul desemnat 
Thierry Breton în fața Parlamentului 
European, la 14 noiembrie 2019,

eliminat

Or. en

Amendamentul 9
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere angajamentele 
asumate de Comisie în „Orientări politice 
pentru viitoarea Comisie Europeană 
2019-2024” și în fața Parlamentului 
European la 10 septembrie 2019,

Or. en

Amendamentul 10
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul 
Comitetului Regiunilor (ECON-
VI/048) din 5 decembrie 2019, 
intitulat „Un cadru european de 
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răspunsuri normative la economia 
colaborativă”, 

Or. en

Amendamentul 11
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Referirea 6 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul Comitetului 
Regiunilor (SEDEC-VI/051) din 5 
decembrie 2019, intitulat „Munca pe 
platformele digitale – provocări la nivel 
local și regional în materie de 
reglementare”,

Or. en

Amendamentul 12
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere studiul realizat de 
dr. Melanie Smith, intitulat „Aplicarea și 
cooperarea între statele membre într-un 
Act legislativ privind serviciile digitale”, 
comandat de Comisia pentru piața internă 
și protecția consumatorilor a 
Parlamentului European, Luxemburg, 
2020,

Or. en

Amendamentul 13
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek
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Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 15 iunie 
2017 referitoare la platformele online și la 
piața unică digitală (2016/2276(INI))1a,
__________________
1a JO C 331, 18.9.2018, p. 135.

Or. en

Amendamentul 14
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
2006/123/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței interne1a,
__________________
1a JO L 376, 27.12.2006, p. 36-68.

Or. en

Amendamentul 15
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Recomandarea 
(UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 
2018 privind măsuri de combatere eficace 
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a conținutului ilegal online1a,
__________________
1a JO L 63, 6.3.2018, p. 50.

Or. en

Amendamentul 16
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul din 
aprilie 2019 publicat de Centrul Comun 
de Cercetare al Comisiei Europene, 
intitulat „Orașele de mâine”,

Or. en

Amendamentul 17
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul Comitetului 
Regiunilor (ECONVI/048) din 5 
decembrie 2019, intitulat „Un cadru 
european de răspunsuri normative la 
economia colaborativă”,

Or. en

Amendamentul 18
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât comerțul electronic 
influențează viața de zi cu zi a oamenilor, 
întreprinderilor și consumatorilor din 
Uniune și întrucât, atunci când este 
practicat în condiții echitabile și 
reglementate de concurență, poate 
contribui în mod pozitiv la valorificarea 
potențialului pieței unice digitale, mări 
încrederea consumatorilor și oferi 
operatorilor nou-veniți, și în special 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii, noi oportunități de piață 
pentru creșterea economică durabilă și 
crearea de locuri de muncă;

A. întrucât comerțul electronic 
influențează viața de zi cu zi a oamenilor, 
întreprinderilor și consumatorilor din 
Uniune și întrucât, atunci când a fost 
practicat în condiții echitabile, poate să fi 
contribuit în mod pozitiv la valorificarea 
potențialului pieței unice digitale; întrucât 
sunt necesare dezbateri suplimentare 
pentru a descoperi dacă și în ce mod se 
poate mări încrederea consumatorilor și se 
pot oferi operatorilor nou-veniți, și în 
special microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii, noi 
oportunități de piață pentru creșterea 
economică durabilă și crearea de locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 19
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât comerțul electronic 
influențează viața de zi cu zi a oamenilor, 
întreprinderilor și consumatorilor din 
Uniune și întrucât, atunci când este 
practicat în condiții echitabile și 
reglementate de concurență, poate 
contribui în mod pozitiv la valorificarea 
potențialului pieței unice digitale, mări 
încrederea consumatorilor și oferi 
operatorilor nou-veniți, și în special 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii, noi oportunități de piață 
pentru creșterea economică durabilă și 
crearea de locuri de muncă;

A. întrucât comerțul electronic 
influențează viața de zi cu zi a oamenilor, 
întreprinderilor și consumatorilor din 
Uniune și întrucât, atunci când este 
practicat în condiții echitabile și 
reglementate de concurență, poate 
contribui în mod pozitiv la valorificarea 
potențialului pieței unice digitale, mări 
încrederea consumatorilor și oferi 
operatorilor nou-veniți, și în special 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii, noi oportunități de piață 
pentru creșterea economică durabilă, 
dezvoltare și crearea de locuri de muncă;

Or. en
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Amendamentul 20
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, 
Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât comerțul electronic 
influențează viața de zi cu zi a oamenilor, 
întreprinderilor și consumatorilor din 
Uniune și întrucât, atunci când este 
practicat în condiții echitabile și 
reglementate de concurență, poate 
contribui în mod pozitiv la valorificarea 
potențialului pieței unice digitale, mări 
încrederea consumatorilor și oferi 
operatorilor nou-veniți, și în special 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii, noi oportunități de piață 
pentru creșterea economică durabilă și 
crearea de locuri de muncă;

A. întrucât comerțul electronic 
influențează viața de zi cu zi a oamenilor, 
lucrătorilor, întreprinderilor și 
consumatorilor din Uniune și întrucât, 
atunci când este practicat în condiții 
echitabile și reglementate de concurență, 
poate contribui în mod pozitiv la 
valorificarea potențialului pieței unice 
digitale, mări încrederea consumatorilor și 
oferi operatorilor nou-veniți, și în special 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii, noi oportunități de piață 
pentru creșterea economică durabilă și 
crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 21
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât comerțul electronic 
influențează viața de zi cu zi a oamenilor, 
întreprinderilor și consumatorilor din 
Uniune și întrucât, atunci când este 
practicat în condiții echitabile și 
reglementate de concurență, poate 
contribui în mod pozitiv la valorificarea 
potențialului pieței unice digitale, mări 
încrederea consumatorilor și oferi 
operatorilor nou-veniți, și în special 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 

A. întrucât comerțul electronic 
influențează viața de zi cu zi a oamenilor, 
întreprinderilor și consumatorilor din 
Uniune și întrucât, atunci când este 
practicat într-un cadru juridic echilibrat, 
contribuie în mod pozitiv la valorificarea 
potențialului pieței unice digitale, mărește 
încrederea consumatorilor și oferă 
operatorilor nou-veniți, și în special 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii, noi oportunități de piață 
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mici și mijlocii, noi oportunități de piață 
pentru creșterea economică durabilă și 
crearea de locuri de muncă;

pentru creșterea economică durabilă și 
crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 22
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
(„Directiva privind comerțul electronic”) 
este unul dintre cele mai reușite acte 
legislative ale Uniunii și a conturat piața 
unică digitală așa cum o cunoaștem astăzi; 
întrucât Directiva privind comerțul 
electronic a fost adoptată în urmă cu 20 de 
ani și nu mai reflectă în mod adecvat 
transformarea rapidă și expansiunea 
comerțului electronic în toate formele sale, 
cu multitudinea sa de servicii, furnizori și 
provocări emergente diverse;

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
(„Directiva privind comerțul electronic”) 
este unul dintre cele mai reușite acte 
legislative ale Uniunii și a conturat piața 
unică digitală așa cum o cunoaștem astăzi; 
întrucât Directiva privind comerțul 
electronic a fost adoptată în urmă cu 20 de 
ani, dar a fost adaptată la peisajul actual 
al comerțului electronic prin acte 
legislative specifice sectorului;

__________________ __________________
2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendamentul 23
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
(„Directiva privind comerțul electronic”) 
este unul dintre cele mai reușite acte 
legislative ale Uniunii și a conturat piața 
unică digitală așa cum o cunoaștem astăzi; 
întrucât Directiva privind comerțul 
electronic a fost adoptată în urmă cu 20 de 
ani și nu mai reflectă în mod adecvat 
transformarea rapidă și expansiunea 
comerțului electronic în toate formele 
sale, cu multitudinea sa de servicii, 
furnizori și provocări emergente diverse;

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
(„Directiva privind comerțul electronic”) 
este unul dintre cele mai reușite acte 
legislative ale Uniunii și a conturat piața 
unică digitală așa cum o cunoaștem astăzi; 
întrucât Directiva privind comerțul 
electronic a fost adoptată în urmă cu 20 de 
ani și întrucât, de la adoptarea sa în urmă 
cu 20 de ani, Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a pronunțat o serie de hotărâri 
conexe; întrucât clarificările prezentate 
de Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
ar trebui codificate;

__________________ __________________
2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendamentul 24
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
(„Directiva privind comerțul electronic”) 
este unul dintre cele mai reușite acte 
legislative ale Uniunii și a conturat piața 
unică digitală așa cum o cunoaștem astăzi; 
întrucât Directiva privind comerțul 
electronic a fost adoptată în urmă cu 20 de 
ani și nu mai reflectă în mod adecvat 
transformarea rapidă și expansiunea 

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
(„Directiva privind comerțul electronic”) a 
conturat piața unică digitală așa cum o 
cunoaștem astăzi; întrucât Directiva 
privind comerțul electronic a fost adoptată 
în urmă cu 20 de ani, oferă avantaje 
concurențiale inechitabile platformelor în 
raport cu întreprinderile tradiționale și nu 
mai reflectă în mod adecvat transformarea 
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comerțului electronic în toate formele sale, 
cu multitudinea sa de servicii, furnizori și 
provocări emergente diverse;

rapidă și expansiunea comerțului electronic 
în toate formele sale, cu multitudinea sa de 
servicii, furnizori și provocări emergente 
diverse;

__________________ __________________
2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendamentul 25
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
(„Directiva privind comerțul electronic”) 
este unul dintre cele mai reușite acte 
legislative ale Uniunii și a conturat piața 
unică digitală așa cum o cunoaștem astăzi; 
întrucât Directiva privind comerțul 
electronic a fost adoptată în urmă cu 20 de 
ani și nu mai reflectă în mod adecvat 
transformarea rapidă și expansiunea 
comerțului electronic în toate formele sale, 
cu multitudinea sa de servicii, furnizori și 
provocări emergente diverse;

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
(„Directiva privind comerțul electronic”) 
este unul dintre cele mai reușite acte 
legislative ale Uniunii și a conturat piața 
unică digitală așa cum o cunoaștem astăzi; 
întrucât Directiva privind comerțul 
electronic a fost adoptată în urmă cu 20 de 
ani și nu mai reflectă în mod adecvat 
transformarea rapidă și expansiunea 
comerțului electronic în toate formele sale, 
cu multitudinea sa de servicii, furnizori, 
forme de muncă și provocări emergente 
diverse;

__________________ __________________
2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).
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Or. en

Amendamentul 26
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
(„Directiva privind comerțul electronic”) 
este unul dintre cele mai reușite acte 
legislative ale Uniunii și a conturat piața 
unică digitală așa cum o cunoaștem astăzi; 
întrucât Directiva privind comerțul 
electronic a fost adoptată în urmă cu 20 de 
ani și nu mai reflectă în mod adecvat 
transformarea rapidă și expansiunea 
comerțului electronic în toate formele sale, 
cu multitudinea sa de servicii, furnizori și 
provocări emergente diverse;

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
(„Directiva privind comerțul electronic”) 
este unul dintre cele mai reușite acte 
legislative ale Uniunii și a conturat piața 
unică digitală așa cum o cunoaștem astăzi; 
întrucât Directiva privind comerțul 
electronic a fost adoptată în urmă cu 20 de 
ani și nu mai reflectă în mod adecvat 
transformarea rapidă și expansiunea 
comerțului electronic în toate formele sale, 
cu multitudinea sa de servicii, produse, 
furnizori și provocări emergente diverse;

__________________ __________________
2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendamentul 27
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
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(„Directiva privind comerțul electronic”) 
este unul dintre cele mai reușite acte 
legislative ale Uniunii și a conturat piața 
unică digitală așa cum o cunoaștem astăzi; 
întrucât Directiva privind comerțul 
electronic a fost adoptată în urmă cu 20 de 
ani și nu mai reflectă în mod adecvat 
transformarea rapidă și expansiunea 
comerțului electronic în toate formele sale, 
cu multitudinea sa de servicii, furnizori și 
provocări emergente diverse;

(„Directiva privind comerțul electronic”) 
este unul dintre cele mai reușite acte 
legislative ale Uniunii și a conturat piața 
unică digitală așa cum o cunoaștem astăzi; 
întrucât Directiva privind comerțul 
electronic a fost adoptată în urmă cu 20 de 
ani și necesită o actualizare pentru a ține 
cont de transformarea rapidă și de 
expansiunea comerțului electronic în toate 
formele sale, cu multitudinea sa de servicii, 
furnizori și provocări emergente diverse;

__________________ __________________
2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendamentul 28
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
(„Directiva privind comerțul electronic”) 
este unul dintre cele mai reușite acte 
legislative ale Uniunii și a conturat piața 
unică digitală așa cum o cunoaștem astăzi; 
întrucât Directiva privind comerțul 
electronic a fost adoptată în urmă cu 20 de 
ani și nu mai reflectă în mod adecvat 
transformarea rapidă și expansiunea 
comerțului electronic în toate formele sale, 
cu multitudinea sa de servicii, furnizori și 
provocări emergente diverse;

B. întrucât Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
(„Directiva privind comerțul electronic”) 
este unul dintre cele mai reușite acte 
legislative ale Uniunii și a conturat piața 
unică digitală așa cum o cunoaștem astăzi; 
întrucât Directiva privind comerțul 
electronic a fost adoptată în urmă cu 20 de 
ani și nu mai poate reflecta în mod adecvat 
transformarea rapidă și expansiunea 
comerțului electronic în toate formele sale, 
cu multitudinea sa de servicii, furnizori și 
provocări emergente diverse;

__________________ __________________
2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
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European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Amendamentul 29
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât Directiva 2005/29/CE 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori, astfel cum a fost modificată 
prin Directiva (UE) 2019/2161, și 
Directiva (UE) 2019/770 privind anumite 
aspecte referitoare la contractele de 
furnizare de conținut digital și de servicii 
digitale și Directiva (UE) 2019/771 
privind anumite aspecte referitoare la 
contractele de vânzare de bunuri au fost 
adoptate recent; întrucât, în ceea ce 
privește alte propuneri, cum ar fi 
propunerea de regulament privind 
prevenirea diseminării conținutului 
online cu caracter terorist și propunerea 
de directivă privind acțiunile de 
reprezentare pentru protecția intereselor 
colective ale consumatorilor, procesul 
legislativ este în curs de desfășurare;

Or. en

Amendamentul 30
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în pofida clarificărilor 
aduse de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, necesitatea de a depăși cadrul 
de reglementare existent este clar 
demonstrată de abordarea fragmentată a 
statelor membre în ceea ce privește 
combaterea conținutului ilegal online, de 
lipsa de aplicare și de cooperare între 
statele membre, precum și de 
incapacitatea cadrului juridic existent de 
a promova intrarea eficace pe piață și 
experiența pozitivă a consumatorilor;

C. întrucât, în pofida clarificărilor 
aduse de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, pare să existe o lipsă de aplicare 
și de cooperare între statele membre;

Or. en

Amendamentul 31
Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în pofida clarificărilor 
aduse de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, necesitatea de a depăși cadrul de 
reglementare existent este clar demonstrată 
de abordarea fragmentată a statelor 
membre în ceea ce privește combaterea 
conținutului ilegal online, de lipsa de 
aplicare și de cooperare între statele 
membre, precum și de incapacitatea 
cadrului juridic existent de a promova 
intrarea eficace pe piață și experiența 
pozitivă a consumatorilor;

C. întrucât, în pofida clarificărilor 
aduse de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, necesitatea de a depăși cadrul de 
reglementare existent este clar demonstrată 
de abordarea fragmentată a statelor 
membre în ceea ce privește combaterea 
conținutului ilegal online, de lipsa de 
aplicare și de cooperare între statele 
membre, de volumul tot mai mare de 
conținut ilegal din mediul online, de 
imposibilitatea de a asigura faptul că 
acest conținut nu revine după ce a fost 
eliminat, precum și de incapacitatea 
cadrului juridic existent de a promova 
intrarea eficace pe piață și experiența 
pozitivă a consumatorilor;

Or. en
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Amendamentul 32
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în pofida clarificărilor 
aduse de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, necesitatea de a depăși cadrul de 
reglementare existent este clar demonstrată 
de abordarea fragmentată a statelor 
membre în ceea ce privește combaterea 
conținutului ilegal online, de lipsa de 
aplicare și de cooperare între statele 
membre, precum și de incapacitatea 
cadrului juridic existent de a promova 
intrarea eficace pe piață și experiența 
pozitivă a consumatorilor;

C. întrucât, în pofida clarificărilor 
aduse de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, necesitatea de a depăși cadrul de 
reglementare existent este clar demonstrată 
de abordarea fragmentată a statelor 
membre în ceea ce privește combaterea 
conținutului ilegal online, de lipsa de 
aplicare și de cooperare între statele 
membre, precum și de incapacitatea 
cadrului juridic existent de a promova 
intrarea eficace pe piață și experiența 
pozitivă a consumatorilor și de a împiedica 
interferențele ilegitime cu dreptul la liberă 
exprimare;

Or. en

Amendamentul 33
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în pofida clarificărilor 
aduse de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, necesitatea de a depăși cadrul 
de reglementare existent este clar 
demonstrată de abordarea fragmentată a 
statelor membre în ceea ce privește 
combaterea conținutului ilegal online, de 
lipsa de aplicare și de cooperare între 
statele membre, precum și de 
incapacitatea cadrului juridic existent de 
a promova intrarea eficace pe piață și 
experiența pozitivă a consumatorilor;

C. întrucât, în prezent, statele membre 
au o abordare fragmentată în ceea ce 
privește combaterea conținutului ilegal 
online, deoarece, de la intrarea în vigoare 
a Directivei 2000/31/CE, unele state 
membre au adoptat propriile norme 
privind mecanismele de notificare și de 
acțiune; întrucât, prin urmare, există 
diferențe tot mai pronunțate între aceste 
norme naționale; întrucât, drept 
consecință, furnizorii de servicii în cauză 
se pot regăsi în situația de a fi obligați să 
respecte o întreagă gamă de cerințe 
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juridice, care pot fi divergente din punctul 
de vedere al conținutului și al sferei de 
aplicare;

Or. en

Amendamentul 34
Marc Angel, Maria Grapini, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în pofida clarificărilor 
aduse de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, necesitatea de a depăși cadrul de 
reglementare existent este clar 
demonstrată de abordarea fragmentată a 
statelor membre în ceea ce privește 
combaterea conținutului ilegal online, de 
lipsa de aplicare și de cooperare între 
statele membre, precum și de incapacitatea 
cadrului juridic existent de a promova 
intrarea eficace pe piață și experiența 
pozitivă a consumatorilor;

C. întrucât, în pofida clarificărilor 
aduse de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, necesitatea de a depăși cadrul de 
reglementare existent este justificată de 
abordarea fragmentată a statelor membre în 
ceea ce privește combaterea conținutului 
ilegal online, de complexitatea diverselor 
norme ale UE aplicabile comerțului 
electronic, de lipsa de aplicare și de 
cooperare între statele membre, precum și 
de provocările pe care le antrenează 
promovarea intrării eficace pe piață și a 
experienței pozitive a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 35
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât un studiu recent al 
Parlamentului1a arată că finalizarea pieței 
unice digitale a serviciilor ar putea aduce 
beneficii de până la 100 de miliarde EUR; 
întrucât Actul legislativ privind serviciile 
digitale ar trebui nu doar să constituie o 



AM\1204788RO.docx 21/171 PE650.712v01-00

RO

modalitate de reglementare a acestor 
servicii, ci și să vizeze valorificarea 
acestui potențial în beneficiul economiei 
europene;
__________________
1a „Dividendele în valoare de două 
trilioane de euro ale Europei – 
cartografierea costului non-Europei 
pentru perioada 2019-2024” (Europe’s 
two trillion euro dividend, Mapping the 
Cost of Non-Europe 2019-2024), EPRS, 
PE 631.745, aprilie 2019.

Or. en

Amendamentul 36
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât eforturile recente de 
introducere a unor reglementări naționale 
în domeniul de aplicare al Actului 
legislativ privind serviciile digitale 
anunțat ar putea submina realizările 
obținute în ceea ce privește piața unică 
digitală și ar putea crea obstacole în calea 
comerțului transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 37
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât un număr redus de 
întreprinderi au dobândit o poziție 
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dominantă pe piață prin deținerea unui 
volum de cunoștințe fără precedent 
privind viețile oamenilor;

Or. en

Amendamentul 38
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât Directiva privind comerțul 
electronic a pus bazele pieței unice 
digitale prin consacrarea principiului țării 
de origine, interzicând orice formă de 
autorizare prealabilă și stabilind un regim 
al răspunderii limitate și interdicția 
impunerii unei obligații generale de 
monitorizare; întrucât trebuie să se 
procedeze cu atenție pentru a nu modifica 
aceste principii în cazul în care Comisia 
decide să propună modificarea, 
extinderea sau restrângerea acestei 
directive;

Or. en

Amendamentul 39
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât provocările sociale și 
economice generate de pandemia de 
COVID-19 demonstrează reziliența 
sectorului comerțului electronic și 
potențialul său de forță motrice pentru 

D. întrucât provocările sociale și 
economice generate de pandemia de 
COVID-19 demonstrează reziliența 
sectorului comerțului electronic și 
potențialul său de forță motrice pentru 
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relansarea economiei europene; întrucât, în 
același timp, pandemia a scos în evidență 
și deficiențele grave ale cadrului de 
reglementare actual, care necesită acțiuni 
la nivelul Uniunii pentru a aborda 
dificultățile identificate și a le împiedica 
să se producă în viitor;

relansarea economiei europene; întrucât 
Comisia a contactat rapid o serie de 
platforme – inclusiv platforme de 
comunicare socială –, motoare de căutare 
și site-uri de comerț electronic pentru a le 
solicita cooperarea în vederea eliminării 
practicilor de scam de pe platformele lor; 
întrucât platformele au răspuns afirmativ 
la această solicitare de cooperare și de 
atunci are loc un schimb de informații 
rapid și eficient; întrucât, în același timp, 
pandemia a arătat și faptul că platformele 
și serviciile de intermediere online trebuie 
să-și intensifice eforturile de depistare și 
eliminare rapidă a afirmațiilor false și de 
combatere a practicilor înșelătoare ale 
comercianților necinstiți, în special ale 
celor care vând echipamente medicale 
contrafăcute online, într-un mod 
consecvent și coordonat; întrucât aceste 
aspecte necesită acțiuni la nivelul Uniunii 
pentru a avea o modalitate mai coerentă și 
coordonată de combatere a acestor 
practici înșelătoare;

Or. en

Amendamentul 40
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât provocările sociale și 
economice generate de pandemia de 
COVID-19 demonstrează reziliența 
sectorului comerțului electronic și 
potențialul său de forță motrice pentru 
relansarea economiei europene; întrucât, 
în același timp, pandemia a scos în 
evidență și deficiențele grave ale cadrului 
de reglementare actual, care necesită 
acțiuni la nivelul Uniunii pentru a aborda 
dificultățile identificate și a le împiedica 

D. întrucât izbucnirea pandemiei de 
COVID-19 a produs șocuri majore la 
nivelul cererii și al ofertei, a afectat 
negativ întreprinderile europene și a 
generat noi provocări sociale și 
economice, care îi afectează profund pe 
cetățenii noștri; întrucât sectorul 
comerțului electronic a dat dovadă de 
reziliență și prezintă potențialul de a 
acționa ca o forță motrice pentru 
relansarea economiei europene;
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să se producă în viitor;

Or. en

Amendamentul 41
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât provocările sociale și 
economice generate de pandemia de 
COVID-19 demonstrează reziliența 
sectorului comerțului electronic și 
potențialul său de forță motrice pentru 
relansarea economiei europene; întrucât, în 
același timp, pandemia a scos în evidență 
și deficiențele grave ale cadrului de 
reglementare actual, care necesită acțiuni 
la nivelul Uniunii pentru a aborda 
dificultățile identificate și a le împiedica 
să se producă în viitor;

D. întrucât provocările sociale și 
economice generate de pandemia de 
COVID-19 demonstrează reziliența 
sectorului comerțului electronic și 
potențialul său de forță motrice pentru 
relansarea economiei europene; întrucât 
Comisia a salutat reacția pozitivă a 
platformelor după trimiterea către acestea 
a scrisorilor din 23 martie 2020;

Or. en

Amendamentul 42
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât provocările sociale și 
economice generate de pandemia de 
COVID-19 demonstrează reziliența 
sectorului comerțului electronic și 
potențialul său de forță motrice pentru 
relansarea economiei europene; întrucât, în 
același timp, pandemia a scos în evidență și 
deficiențele grave ale cadrului de 
reglementare actual, care necesită acțiuni 
la nivelul Uniunii pentru a aborda 

D. întrucât provocările sociale și 
economice generate de pandemia de 
COVID-19 demonstrează reziliența 
sectorului comerțului electronic și 
potențialul său de forță motrice pentru 
relansarea economiei europene; întrucât, în 
același timp, pandemia a scos în evidență și 
respectarea inadecvată a acquis-ului în 
materie de protecție a consumatorilor în 
anumite domenii, cum ar fi drepturile 
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dificultățile identificate și a le împiedica 
să se producă în viitor;

pasagerilor;

Or. sv

Amendamentul 43
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât provocările sociale și 
economice generate de pandemia de 
COVID-19 demonstrează reziliența 
sectorului comerțului electronic și 
potențialul său de forță motrice pentru 
relansarea economiei europene; întrucât, în 
același timp, pandemia a scos în evidență și 
deficiențele grave ale cadrului de 
reglementare actual, care necesită acțiuni la 
nivelul Uniunii pentru a aborda dificultățile 
identificate și a le împiedica să se producă 
în viitor;

D. întrucât provocările sociale și 
pierderile economice generate de 
pandemia de COVID-19 demonstrează 
reziliența sectorului comerțului electronic 
și potențialul său de forță motrice pentru 
relansarea economiei europene; întrucât, în 
același timp, pandemia a scos în evidență și 
deficiențele grave ale cadrului de 
reglementare actual, care necesită acțiuni la 
nivelul Uniunii pentru a aborda dificultățile 
identificate și a le împiedica să se producă 
în viitor;

Or. en

Amendamentul 44
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât dezvoltarea și utilizarea 
tot mai intensă a platformelor internet 
pentru o gamă amplă de activități, 
inclusiv activități comerciale și partajare 
de bunuri și de servicii, au schimbat 
modul în care utilizatorii și întreprinderile 
interacționează cu furnizorii de conținut, 
cu comercianții și cu alte persoane care 
oferă bunuri și servicii și fac dificilă 
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elaborarea unei definiții unice a 
platformelor online; întrucât piața unică 
digitală nu poate reuși fără încrederea 
utilizatorilor în platforme online care 
respectă toate reglementările aplicabile și 
interesele legitime ale utilizatorilor; 
întrucât orice cadru de reglementare 
viitor ar trebui să abordeze, de asemenea, 
modelele de afaceri invazive, manipularea 
comportamentelor și practicile 
discriminatorii, care au efecte negative 
majore asupra funcționării pieței interne 
și a drepturilor fundamentale ale 
utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 45
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Biljana 
Borzan, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât serviciile furnizate 
utilizatorilor fără costuri monetare de 
către platformele online sunt totuși 
finanțate, în ultimă instanță, prin 
publicitate online care vizează captarea la 
maximum a atenției pe care utilizatorul o 
acordă platformei și reținerea 
utilizatorilor cât mai mult timp posibil pe 
platforma respectivă; întrucât este 
necesar să se treacă de la modelul actual, 
axat exclusiv pe publicitate, la o abordare 
care se concentrează pe interesul 
cetățenilor de a accesa și partaja 
conținuturi de calitate înaltă, pe interesul 
consumatorilor de a-și lărgi plaja de 
opțiuni și oportunități și pe interesul 
agenților de publicitate de a-și mări 
audiența și baza de clienți;
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Or. en

Amendamentul 46
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât au apărut recent 
scandaluri privind colectarea și vânzarea 
de date, Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la 
discursul de incitare la ură la difuzarea 
terorismului);

Or. en

Amendamentul 47
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât securitatea juridică și 
legislația favorabilă întreprinderilor sunt 
esențiale pentru apariția și dezvoltarea 
unor întreprinderi inovatoare în Uniune 
și pentru reducerea în continuare a 
decalajului dintre acestea și liderii 
mondiali ai sectorului digital;

Or. en

Amendamentul 48
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn
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Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât Directiva (UE) 2019/770, 
Directiva (UE) 2019/771 și Directiva (UE) 
2019/2161 au fost adoptate cu mai puțin 
de un an în urmă și sunt încă în curs de 
punere în aplicare și de transpunere în 
dreptul intern;

Or. en

Amendamentul 49
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât Regulamentul (UE) 
2019/1150 privind promovarea echității și 
a transparenței pentru întreprinderile 
utilizatoare de servicii de intermediere 
online a intrat în vigoare abia în iulie 
2019 și creează obligații pentru platforme 
doar începând cu 12 iulie 2020;

Or. en

Amendamentul 50
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dd. întrucât pandemia de COVID-19 a 
demonstrat cât de vulnerabili sunt 
consumatorii UE la practicile comerciale 
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înșelătoare ale comercianților necinstiți 
care vând online produse ilegale, care nu 
respectă normele Uniunii în materie de 
siguranță, sau care impun consumatorilor 
majorări nejustificate și abuzive ale 
prețurilor sau alte condiții inechitabile; 
întrucât această problemă este agravată 
de faptul că, adesea, identitatea acestor 
întreprinderi nu poate fi stabilită;

Or. en

Amendamentul 51
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Kris 
Peeters, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în Comunicarea sa către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor din 19 februarie 2020 intitulată 
„Conturarea viitorului digital al Europei”, 
Comisia și-a luat angajamentul să adopte, 
ca parte a pachetului legislativ privind 
serviciile digitale, norme noi și revizuite 
pentru platformele online și furnizorii de 
servicii de informare, să consolideze 
supravegherea politicilor platformelor 
privind conținutul în UE și să ia în 
considerare norme ex ante pentru a se 
asigura că platformele mari cu efecte 
semnificative asupra rețelelor, care 
acționează drept controlori ai fluxului de 
informație, rămân echitabile și accesibile 
pentru inovatori, întreprinderi și actori noi 
pe piață;

E. întrucât, în Comunicarea sa către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor din 19 februarie 2020 intitulată 
„Conturarea viitorului digital al Europei”, 
Comisia și-a luat angajamentul să adopte, 
ca parte a pachetului legislativ privind 
serviciile digitale, norme noi și revizuite 
pentru platformele online și furnizorii de 
servicii de informare, să consolideze 
supravegherea politicilor platformelor 
privind conținutul în UE și să ia în 
considerare norme ex ante pentru a se 
asigura că platformele mari cu efecte 
semnificative asupra rețelelor, care 
acționează drept controlori ai fluxului de 
informație, rămân echitabile și accesibile 
pentru inovatori, întreprinderi, inclusiv 
IMM-uri, start-up-uri, antreprenori și 
actori noi pe piață; întrucât Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
completeze cadrul juridic existent 
împreună cu alte acte legislative 
relevante, cum ar fi normele privind 
protecția consumatorilor, aplicarea, 
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siguranța produselor, monitorizarea 
pieței, concurența, blocarea geografică, 
serviciile mass-media audiovizuale, 
drepturile de autor și Regulamentul 
general privind protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 52
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în Comunicarea sa către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor din 19 februarie 2020 intitulată 
„Conturarea viitorului digital al Europei”, 
Comisia și-a luat angajamentul să adopte, 
ca parte a pachetului legislativ privind 
serviciile digitale, norme noi și revizuite 
pentru platformele online și furnizorii de 
servicii de informare, să consolideze 
supravegherea politicilor platformelor 
privind conținutul în UE și să ia în 
considerare norme ex ante pentru a se 
asigura că platformele mari cu efecte 
semnificative asupra rețelelor, care 
acționează drept controlori ai fluxului de 
informație, rămân echitabile și accesibile 
pentru inovatori, întreprinderi și actori noi 
pe piață;

E. întrucât, în Comunicarea sa către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor din 19 februarie 2020 intitulată 
„Conturarea viitorului digital al Europei”, 
Comisia și-a luat angajamentul să adopte, 
ca parte a pachetului legislativ privind 
serviciile digitale, norme noi și revizuite 
pentru platformele online și furnizorii de 
servicii de informare, să consolideze 
responsabilitatea platformelor și 
supravegherea politicilor platformelor 
privind conținutul în UE și să ia în 
considerare norme ex ante pentru a se 
asigura că platformele mari cu efecte 
semnificative asupra rețelelor, care 
acționează drept controlori ai fluxului de 
informație, rămân echitabile și accesibile 
pentru inovatori, întreprinderi și actori noi 
pe piață;

Or. es

Amendamentul 53
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. Întrucât, în Comunicarea sa către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor din 19 februarie 2020 intitulată 
„Conturarea viitorului digital al Europei”, 
Comisia și-a luat angajamentul să adopte, 
ca parte a pachetului legislativ privind 
serviciile digitale, norme noi și revizuite 
pentru platformele online și furnizorii de 
servicii de informare, și să ia în considerare 
norme ex ante pentru a se asigura că 
platformele mari cu efecte semnificative 
asupra rețelelor, care acționează drept 
controlori ai fluxului de informație, rămân 
echitabile și accesibile pentru inovatori, 
întreprinderi și actori noi pe piață;

E. Întrucât, în Comunicarea sa către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor din 19 februarie 2020 intitulată 
„Conturarea viitorului digital al Europei”, 
Comisia și-a luat angajamentul să adopte, 
ca parte a pachetului legislativ privind 
serviciile digitale, norme noi și revizuite 
pentru platformele online și furnizorii de 
servicii de informare, și să ia în considerare 
norme ex ante pentru a se asigura că 
platformele dominante cu efecte asupra 
rețelelor, care acționează drept controlori ai 
fluxului de informație, rămân echitabile și 
accesibile pentru inovatori, întreprinderi și 
actori noi pe piață;

Or. de

Amendamentul 54
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât intermediarii care 
găzduiesc conținut iau adesea decizii 
voluntare privind legalitatea conținutului 
și utilizează instrumente automatizate de 
recunoaștere a conținutului care ridică 
probleme legate de statul de drept și de 
dreptul la o cale de atac eficientă, 
încălcând articolul 52 alineatul (1) din 
Carta drepturilor fundamentale a UE, 
care prevede că orice restrângere a 
exercițiului drepturilor și libertăților 
trebuie să fie prevăzută de lege;

Or. en
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Amendamentul 55
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât Directiva privind comerțul 
electronic impune platformelor să elimine 
activitățile și informațiile ilegale, însă nu 
definește aceste concepte, astfel încât 
acestea sunt dificil de diferențiat de alte 
conținuturi dăunătoare, dar care nu sunt 
ilegale;

Or. en

Amendamentul 56
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât instrumentele 
automatizate de recunoaștere a 
conținutului reproduc, consolidează și 
perpetuează atitudini de partizanat și de 
discriminare, erori și prezumții referitoare 
la indivizi sau la grupuri demografice pe 
baza genului, rasei, religiei, opiniilor 
politice sau originii sociale;

Or. en

Amendamentul 57
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek
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Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât nu cazurile condamnabile 
ocazionale, ci datele, statisticile și 
analizele relevante sunt cele care ar trebui 
să demonstreze necesitatea oricăror noi 
măsuri;

Or. en

Amendamentul 58
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât regulile interne ale 
operatorilor sistemici, cum ar fi termenele 
și condițiile sau orientările comunitare, 
sunt determinate unilateral, utilizatorii 
confruntându-se frecvent cu 
imposibilitatea de a accesa platforma 
operatorului fără a accepta regulile 
interne ale acesteia și cu necesitatea de a 
renunța la toate drepturile și căile de atac 
în raport cu operatorul;

Or. en

Amendamentul 59
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Considerentul Ed (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ed. întrucât activitatea de creare de 
profiluri combinată cu publicitatea 
direcționată nu doar subminează 
societatea democratică, ci conduce, 
totodată, la un avantaj concurențial 
inechitabil pentru actorii privați 
dominanți care colectează volume mari de 
date;

Or. en

Amendamentul 60
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Considerentul Ee (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ee. întrucât alegerea instrumentelor 
algoritmice pentru sistemele de 
recomandare ridică probleme de 
responsabilitate și de transparență; 
întrucât este necesar să se garanteze 
posibilitatea utilizatorilor de a alege dacă 
doresc recomandări și personalizare prin 
exprimarea acordului de a primi aceste 
servicii; 

Or. en

Amendamentul 61
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Pascal Arimont, Kris Peeters, Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta o propunere de pachet legislativ 
privind serviciile digitale și, în temeiul 
articolul 225 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
invită Comisia să prezinte un astfel de 
pachet în temeiul articolelor relevante din 
tratate, urmând recomandările din anexă;

1. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta o propunere de pachet legislativ 
privind serviciile digitale, constând într-o 
directivă de modificare a Directivei 
privind comerțul electronic și într-o 
propunere de regulament privind normele 
ex ante aplicabile platformelor mari cu 
rol de controlori ai fluxului de informație, 
și, în temeiul articolului 225 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), invită Comisia să prezinte un 
astfel de pachet în temeiul articolelor 
relevante din tratate, urmând recomandările 
din anexă;

Or. en

Amendamentul 62
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta o propunere de pachet legislativ 
privind serviciile digitale și, în temeiul 
articolul 225 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
invită Comisia să prezinte un astfel de 
pachet în temeiul articolelor relevante din 
tratate, urmând recomandările din anexă;

1. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta o propunere de pachet legislativ 
privind serviciile digitale și, în temeiul 
articolului 225 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
invită Comisia să urmeze recomandările 
din anexă;

Or. en

Amendamentul 63
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta o propunere de pachet legislativ 
privind serviciile digitale și, în temeiul 
articolul 225 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
invită Comisia să prezinte un astfel de 
pachet în temeiul articolelor relevante din 
tratate, urmând recomandările din anexă;

1. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta o propunere de pachet legislativ 
privind serviciile digitale și, în temeiul 
articolului 225 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
invită Comisia să prezinte un astfel de 
pachet în temeiul articolelor relevante din 
tratate, bazându-se pe analizele datelor 
relevante și pe bunele practici și urmând 
recomandările din anexă;

Or. en

Amendamentul 64
Alex Agius Saliba

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta o propunere de pachet legislativ 
privind serviciile digitale și, în temeiul 
articolul 225 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
invită Comisia să prezinte un astfel de 
pachet în temeiul articolelor relevante din 
tratate, urmând recomandările din anexă;

1. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta o propunere de pachet legislativ 
privind serviciile digitale și, în temeiul 
articolului 225 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
invită Comisia să prezinte un astfel de 
pachet în temeiul articolelor relevante din 
tratate, în special al articolului 114 din 
TFUE, urmând recomandările din anexă;

Or. en

Amendamentul 65
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită Comisiei ca, atunci când 
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elaborează Actul legislativ privind 
serviciile digitale, să ia în considerare 
legislația care reglementează serviciile 
digitale, care nu a intrat încă în vigoare, 
cum ar fi Regulamentul (UE) 2019/1150 
privind promovarea echității și a 
transparenței pentru întreprinderile 
utilizatoare de servicii de intermediere 
online și Directiva 2019/790 privind 
dreptul de autor și drepturile conexe pe 
piața unică digitală și de modificare a 
Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE;

Or. sv

Amendamentul 66
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reiterează că Rezoluția 
Parlamentului European din 15 iunie 
2017 referitoare la platformele online și la 
piața unică digitală (2016/2276(INI)) este 
încă de actualitate;

Or. en

Amendamentul 67
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. reamintește că este de maximă 
importanță ca propunerea să fie pregătită 
cu atenție, pe baza faptelor, a statisticilor 
și a bunelor practici mai degrabă decât pe 
baza câtorva cazuri condamnabile, a unor 
statistici perimate sau parțiale, astfel încât 
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să se evite orice consecințe nedorite, cum 
ar fi blocarea inovării și a opțiunilor 
consumatorilor; subliniază că practicile 
statelor membre de suprareglementare în 
raport cu legislația Uniunii și sarcinile 
inutile în materie de reglementare trebuie 
evitate, iar noile obligații ale platformelor 
ar trebui să fie proporționale și clare din 
punctul de vedere al sensului;

Or. en

Amendamentul 68
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază că respectarea 
inadecvată a legislației actuale în sectorul 
digital contribuie la fragmentarea pieței 
interne și creează incertitudine în rândul 
consumatorilor; solicită Comisiei să ia 
măsuri pentru a îmbunătăți respectarea 
legislației în economia digitală 
concomitent cu elaborarea unei noi 
legislații;

Or. sv

Amendamentul 69
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. încurajează Comisia să lucreze la 
un text clar și ușor de înțeles de către 
toate părțile interesate, cum ar fi 
consumatorii, autoritățile de punere în 
aplicare și serviciile societății 
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informaționale, text care să nu se preteze 
unei interpretări largi din partea Curții de 
Justiție a UE;

Or. en

Amendamentul 70
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. solicită Comisiei să propună Actul 
legislativ privind serviciile digitale sub 
formă de regulament pentru a reduce 
riscul de fragmentare a pieței unice 
digitale;

Or. sv

Amendamentul 71
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. își reiterează convingerea că 
abordarea bazată pe probe este esențială 
pentru a asigura o înțelegere 
cuprinzătoare în acest domeniu; solicită 
Comisiei să furnizeze o analiză detaliată a 
necesității pachetului legislativ privind 
piața unică digitală și a impactului 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 72
Eugen Jurzyca
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1e. este dezamăgit că, deși Comisia ar 
fi trebuit să colecteze informații la 
momentul adoptării Rezoluției 
Parlamentului European din 15 iunie 
2017 referitoare la platformele online și la 
piața unică digitală (2016/2276(INI)), 
aceasta nu a publicat încă informațiile, 
statisticile, datele și comparațiile de bune 
practici relevante, care sunt necesare în 
vederea stabilirii unei direcții 
responsabile pentru o nouă propunere;

Or. en

Amendamentul 73
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 1 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1f. dat fiind caracterul specific al 
serviciilor care intră sub incidența 
Directivei privind comerțul electronic și 
necesitatea de a implica experți cu 
specializare înaltă, solicită Comisiei să 
furnizeze o cuantificare detaliată a 
sarcinii financiare pe care o va exercita 
viitoarea propunere asupra bugetelor 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 74
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 1 g (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1g. salută instrumentele legislative 
fără caracter obligatoriu utilizate de 
Comisie în ultimii ani pentru a contribui 
la înțelegerea mediului legislativ al 
platformelor de către toate părțile 
interesate, de exemplu Recomandarea 
(UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 
2018 privind măsuri de combatere eficace 
a conținutului ilegal online; consideră că 
Comisia ar trebui să emită orientări și 
recomandări pentru a explica mediul de 
reglementare a serviciilor digitale, astfel 
încât să protejeze drepturile utilizatorilor 
online și să stimuleze în același timp 
inovarea;

Or. en

Amendamentul 75
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște importanța cadrului 
juridic stabilit de Directiva privind 
comerțul electronic în dezvoltarea 
serviciilor online în Uniune și, în special, a 
clauzei sale privind piața internă, prin 
intermediul căruia au fost instituite 
controlul în țara de origine și obligația 
statelor membre de a asigura libera 
circulație a serviciilor societății 
informaționale;

2. recunoaște importanța cadrului 
juridic stabilit de Directiva privind 
comerțul electronic în dezvoltarea 
serviciilor online în Uniune și, în special, a 
clauzei sale privind piața internă, prin 
intermediul căruia au fost instituite 
controlul în țara de origine și obligația 
statelor membre de a asigura libera 
circulație a serviciilor societății 
informaționale; cu toate acestea, solicită 
actualizarea domeniului de aplicare 
teritorial în sensul includerii serviciilor 
societății informaționale care nu sunt 
stabilite în Uniune, în cazul în care 
activitățile acestora sunt legate de: (a) 
furnizarea de bunuri sau servicii, 
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indiferent dacă se solicită sau nu plata 
acestora, către consumatori sau utilizatori 
din Uniune; sau (b) monitorizarea 
comportamentului lor dacă acesta se 
manifestă în cadrul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 76
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște importanța cadrului 
juridic stabilit de Directiva privind 
comerțul electronic în dezvoltarea 
serviciilor online în Uniune și, în special, a 
clauzei sale privind piața internă, prin 
intermediul căruia au fost instituite 
controlul în țara de origine și obligația 
statelor membre de a asigura libera 
circulație a serviciilor societății 
informaționale;

2. recunoaște importanța cadrului 
juridic stabilit de Directiva privind 
comerțul electronic în dezvoltarea 
serviciilor online în Uniune și, în special, a 
clauzei sale privind piața internă, prin 
intermediul căruia au fost instituite 
controlul în țara de origine și obligația 
statelor membre de a asigura libera 
circulație a serviciilor societății 
informaționale; reamintește că noile 
reglementări privind serviciile digitale, 
precum Directiva privind comerțul 
electronic, ar trebui să se aplice fără a se 
aduce atingere Directivei privind 
drepturile de autor, RGPD sau Directivei 
serviciilor mass-media audiovizuale;

Or. fr

Amendamentul 77
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște importanța cadrului 
juridic stabilit de Directiva privind 

2. recunoaște importanța cadrului 
juridic stabilit de Directiva privind 
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comerțul electronic în dezvoltarea 
serviciilor online în Uniune și, în special, a 
clauzei sale privind piața internă, prin 
intermediul căruia au fost instituite 
controlul în țara de origine și obligația 
statelor membre de a asigura libera 
circulație a serviciilor societății 
informaționale;

comerțul electronic în dezvoltarea 
serviciilor online în Uniune și, în special, a 
clauzei sale privind piața internă, prin 
intermediul căruia au fost instituite 
controlul în țara de origine și obligația 
statelor membre de a asigura libera 
circulație a serviciilor societății 
informaționale; subliniază că securitatea 
juridică generată de Directiva privind 
comerțul electronic a oferit IMM-urilor 
posibilitatea de a-și extinde activitatea și 
de a vinde mai ușor în alte țări;

Or. en

Amendamentul 78
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște importanța cadrului 
juridic stabilit de Directiva privind 
comerțul electronic în dezvoltarea 
serviciilor online în Uniune și, în special, a 
clauzei sale privind piața internă, prin 
intermediul căruia au fost instituite 
controlul în țara de origine și obligația 
statelor membre de a asigura libera 
circulație a serviciilor societății 
informaționale;

2. recunoaște importanța cadrului 
juridic stabilit de Directiva privind 
comerțul electronic în dezvoltarea 
serviciilor online în Uniune și, în special, a 
clauzei sale privind piața internă, prin 
intermediul căruia au fost instituite 
controlul în țara de origine și obligația 
statelor membre de a asigura libera 
circulație a serviciilor societății 
informaționale, și subliniază importanța 
pe care a avut-o Directiva privind 
comerțul electronic în dezvoltarea pieței 
unice digitale;

Or. en

Amendamentul 79
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște importanța cadrului 
juridic stabilit de Directiva privind 
comerțul electronic în dezvoltarea 
serviciilor online în Uniune și, în special, a 
clauzei sale privind piața internă, prin 
intermediul căruia au fost instituite 
controlul în țara de origine și obligația 
statelor membre de a asigura libera 
circulație a serviciilor societății 
informaționale;

2. recunoaște importanța cadrului 
juridic stabilit de Directiva privind 
comerțul electronic în dezvoltarea 
serviciilor online în Uniune; precizează, 
totuși, că dispozițiile Directivei privind 
comerțul electronic au creat condiții 
economice inegale în mediul economic al 
platformelor, în detrimentul 
întreprinderilor tradiționale, deci este 
necesară revizuirea acestei directive;

Or. en

Amendamentul 80
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Pascal Arimont, Kris Peeters, Romana Tomc, Anna-Michelle Asimakopoulou, Andreas 
Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) subliniază importanța abordării 
obstacolelor nejustificate rămase în calea 
pieței unice digitale și a evitării măsurilor 
protecționiste, care sunt utilizate uneori 
de statele membre pentru a stimula 
competitivitatea națională. De exemplu, 
acoperirea costurilor aferente litigiilor 
transfrontaliere, restricțiile aplicabile 
furnizorilor în ceea ce privește vânzarea 
transfrontalieră, aspecte legate de livrare, 
norme de impozitare, accesul 
transfrontalier limitat la bunuri și servicii 
din cauza legislației diferite în materie de 
drepturi de proprietate intelectuală, 
accesul la informații privind cerințele de 
reglementare relevante, proceduri 
administrative complexe, precum și 
asigurarea faptului că nu se creează noi 
obstacole;

Or. en
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Amendamentul 81
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că, înainte de o posibilă 
revizuire a Directivei privind comerțul 
electronic, Comisia ar trebui să realizeze o 
consultare publică completă, incluzând 
audieri în persoană ale părților interesate, 
și o evaluare completă a impactului, 
ținând seama de lecțiile învățate din criza 
provocată de pandemia de COVID-19 și 
din rezoluțiile Parlamentului European; 
în mod similar, subliniază că acest lucru 
trebuie să se aplice și altor potențiale acte 
din pachetul legislativ privind serviciile 
digitale;

Or. en

Amendamentul 82
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază în mod special 
importanța clauzei privind piața internă și 
reamintește că trebuie abordate 
obstacolele nejustificate rămase în calea 
pieței unice digitale pentru a se putea 
valorifica pe deplin potențialul acesteia;

Or. en
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Amendamentul 83
Antonius Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază necesitatea eliminării 
obstacolelor nejustificate rămase în calea 
pieței unice digitale și a evitării măsurilor 
protecționiste, care sunt utilizate uneori 
de statele membre pentru a stimula 
competitivitatea națională;

Or. en

Amendamentul 84
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază că, în cazul în care 
colegiuitorii aprobă revizuirea, punerea în 
aplicare a actelor legislative definitive 
adoptate ar trebui să fie susținută prin 
adoptarea de vademecumuri și de 
orientări de punere în aplicare;

Or. en

Amendamentul 85
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 

3. subliniază că obiectivul principal 
trebuie să constea în concurența loială 
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ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor ar 
trebui, de asemenea, să devină principiile 
directoare ale viitorului cadru de 
reglementare;

între participanții la piață; consideră că 
principiile de bază ale Directivei privind 
comerțul electronic, cum ar fi clauza 
privind piața internă, libertatea de stabilire 
și interdicția de a impune o obligație 
generală de monitorizare, ar trebui 
menținute în general, dar ar trebui 
ajustate și revizuite pentru a reflecta 
stadiul actual al tehnologiei; subliniază că 
principiul „taxele și impozitele trebuie 
plătite în țara în care are loc activitatea 
economică” și principiul „ce este ilegal 
offline este ilegal și online”, precum și 
principiile protecției consumatorilor și 
siguranței utilizatorilor ar trebui, de 
asemenea, să devină principii directoare 
ale viitorului cadru de reglementare; 
subliniază că, în vederea aplicării 
reglementărilor naționale sau regionale 
prin intermediul administrațiilor publice, 
un viitor cadru de reglementare ar trebui 
să definească motivele care țin de 
interesul public superior și să țină seama 
de acestea;

Or. en

Amendamentul 86
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor ar 
trebui, de asemenea, să devină principiile 
directoare ale viitorului cadru de 

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor ar 
trebui, de asemenea, să devină principiile 
directoare ale viitorului cadru de 
reglementare; solicită Comisiei să asigure 
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reglementare; securitatea juridică necesară cu privire la 
anumite definiții din Directiva privind 
comerțul electronic, cum ar fi cele privind 
„activitatea cu caracter activ” și 
„activitatea cu caracter pasiv”, precum și 
la sensul sintagmei „rolul pur tehnic” al 
furnizorilor de servicii și să specifice, prin 
urmare, care sunt serviciile digitale care 
intră efectiv în domeniul său de aplicare;

Or. it

Amendamentul 87
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Edina Tóth, Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor ar 
trebui, de asemenea, să devină principiile 
directoare ale viitorului cadru de 
reglementare;

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor ar 
trebui, de asemenea, să devină principii 
directoare ale viitorului cadru de 
reglementare; subliniază că toate 
platformele trebuie să aibă aceeași 
obligație de a proteja consumatorii, 
legislația asimetrică prin care sunt vizați 
doar anumiți actori de pe piață putând fi 
introdusă doar ca mijloc de soluționare a 
problemelor legate de piață;

Or. en

Amendamentul 88
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Svenja Hahn
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor ar 
trebui, de asemenea, să devină principiile 
directoare ale viitorului cadru de 
reglementare;

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor ar 
trebui, de asemenea, să devină principii 
directoare ale viitorului cadru de 
reglementare; subliniază, în același timp, 
că și principiul reciproc trebuie să fie în 
egală măsură adevărat, în sensul că 
bunurile și serviciile digitale ar trebui să 
poată circula liber în interiorul pieței 
unice, la fel cum circulă liber bunurile 
fizice și serviciile offline;

Or. en

Amendamentul 89
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor ar 
trebui, de asemenea, să devină principiile 
directoare ale viitorului cadru de 

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, astfel 
cum este definită în Directiva privind 
comerțul electronic și clarificată de 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor ar 
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reglementare; trebui, de asemenea, să devină principii 
directoare ale viitorului cadru de 
reglementare și trebuie puse în aplicare în 
mod clar, incluzând obligații noi pentru 
platformele active;

Or. en

Amendamentul 90
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor ar 
trebui, de asemenea, să devină principiile 
directoare ale viitorului cadru de 
reglementare;

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
drepturile și libertățile garantate prin 
Carta drepturilor fundamentale, precum și 
principiile protecției consumatorilor și 
siguranței utilizatorilor ar trebui, de 
asemenea, să devină principii directoare 
ale viitorului cadru de reglementare;

Or. en

Amendamentul 91
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 

3. consideră că, cu excepția cazului în 
care datele relevante demonstrează 
contrariul, dispozițiile Directivei privind 
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de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor ar 
trebui, de asemenea, să devină principiile 
directoare ale viitorului cadru de 
reglementare;

comerțul electronic, inclusiv principiile de 
bază ale acesteia, cum ar fi clauza privind 
piața internă, libertatea de stabilire și 
interdicția de a impune o obligație generală 
de monitorizare, ar trebui menținute; 
subliniază că principiul „ce este ilegal 
offline este ilegal și online”, precum și 
principiile protecției consumatorilor și 
siguranței utilizatorilor ar trebui, de 
asemenea, să devină principiile directoare 
ale viitorului cadru de reglementare;

Or. en

Amendamentul 92
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor ar 
trebui, de asemenea, să devină principiile 
directoare ale viitorului cadru de 
reglementare;

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției drepturilor 
fundamentale, protecției consumatorilor și 
siguranței utilizatorilor ar trebui, de 
asemenea, să devină principiile directoare 
ale viitorului cadru de reglementare;

Or. en

Amendamentul 93
Marc Angel, Maria Grapini, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor ar 
trebui, de asemenea, să devină principiile 
directoare ale viitorului cadru de 
reglementare;

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor ar 
trebui, de asemenea, să rămână principiile 
directoare ale viitorului cadru de 
reglementare;

Or. en

Amendamentul 94
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor 
ar trebui, de asemenea, să devină 
principiile directoare ale viitorului cadru de 
reglementare;

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor 
trebuie să devină principiile directoare ale 
viitorului cadru de reglementare;

Or. en
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Amendamentul 95
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază că principiul 
„ce este ilegal offline este ilegal și online”, 
precum și principiile protecției 
consumatorilor și siguranței utilizatorilor 
ar trebui, de asemenea, să devină 
principiile directoare ale viitorului cadru 
de reglementare;

3. subliniază că principiile de bază ale 
Directivei privind comerțul electronic, cum 
ar fi clauza privind piața internă, libertatea 
de stabilire și interdicția de a impune o 
obligație generală de monitorizare, ar 
trebui menținute; subliniază principiul „ce 
este ilegal offline este ilegal și online”; 
consideră că protecția consumatorilor și 
siguranța utilizatorilor ar trebui, de 
asemenea, să devină principii directoare 
ale viitorului cadru de reglementare;

Or. en

Amendamentul 96
Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că există distincții și 
diferențe între furnizorii de servicii 
digitale și între serviciile pe care le oferă 
aceștia; subliniază că ceea ce este adecvat 
pentru unii furnizori de servicii digitale în 
ceea ce privește moderarea conținutului s-
ar putea să nu fie potrivit sau fezabil din 
punct de vedere tehnic pentru alte tipuri 
de servicii; prin urmare, invită Comisia să 
ia în considerare abordări specifice 
sectorului sau scopului serviciilor în ceea 
ce privește stabilirea cerințelor;

Or. en
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Amendamentul 97
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Andreas Schieder

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că, dată fiind 
extinderea domeniului de aplicare al 
Directivei privind comerțul electronic la 
toate serviciile digitale, pentru acele 
servicii care intră sub incidența Directivei 
privind serviciile ar trebui să se aplice 
principiul țării de destinație astfel cum 
este prevăzut în această din urmă 
directivă. acest lucru este necesar pentru 
a asigura respectarea principiului „ce este 
ilegal offline este ilegal și online”;

Or. en

Amendamentul 98
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. observă că normele privind 
protecția consumatorilor și siguranța 
utilizatorilor, inclusiv normele de 
asigurare a respectării acestora, sunt 
consacrate atât în legislația UE, cât și în 
cea națională; solicită Comisiei să 
furnizeze analize privind asigurarea 
respectării acestor norme și eventualele 
deficiențe de aplicare;

Or. en

Amendamentul 99
Andreas Schieder



AM\1204788RO.docx 55/171 PE650.712v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că un cadru european 
cuprinzător, orientat spre viitor, precum și 
concurența loială sunt esențiale pentru a 
promova creșterea platformelor europene 
de mici dimensiuni, a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) și a start-up-urilor, a 
preveni fragmentarea pieței și a oferi 
întreprinderilor europene condiții de 
concurență echitabile, care să le permită să 
profite mai mult de piața serviciilor digitale 
și să fie mai competitive pe plan mondial;

4. subliniază că un cadru european 
cuprinzător, orientat spre viitor, precum și 
concurența loială sunt esențiale pentru a 
promova creșterea platformelor europene 
de mici dimensiuni, a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) și a start-up-urilor, a 
preveni fragmentarea pieței și a oferi 
întreprinderilor europene condiții de 
concurență echitabile, care să le permită să 
profite mai mult de piața serviciilor digitale 
și să fie mai competitive pe plan mondial; 
sugerează punerea în aplicare a unor 
praguri pentru viitoarele reglementări (de 
exemplu, în ceea ce privește conținutul 
ilegal, aplicarea legii etc.) aplicabile 
furnizorilor, pentru a-i putea clasifica pe 
aceștia în „furnizori mari”, „furnizori 
medii” și „furnizori mici”; reamintește că 
trebuie asigurate reglementarea echitabilă 
și concurența loială între furnizorii cu 
prezență digitală semnificativă și 
furnizorii mici;

Or. en

Amendamentul 100
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că un cadru european 
cuprinzător, orientat spre viitor, precum și 
concurența loială sunt esențiale pentru a 
promova creșterea platformelor europene 
de mici dimensiuni, a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) și a start-up-urilor, a 
preveni fragmentarea pieței și a oferi 
întreprinderilor europene condiții de 
concurență echitabile, care să le permită să 

4. subliniază că o concurență loială și 
un cadru european previzibil, cuprinzător și 
lipsit de sarcini și restricții inutile sunt 
esențiale pentru a promova creșterea 
tuturor întreprinderilor din sector, 
inclusiv a platformelor europene de mici 
dimensiuni, a întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) și a start-up-urilor și 
pentru a oferi întreprinderilor, inclusiv 
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profite mai mult de piața serviciilor digitale 
și să fie mai competitive pe plan mondial;

celor europene, condiții de concurență 
echitabile, care să le permită să profite mai 
mult de piața serviciilor digitale și să fie 
competitive pe plan mondial;

Or. en

Amendamentul 101
Marc Angel, Maria Grapini, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că un cadru european 
cuprinzător, orientat spre viitor, precum și 
concurența loială sunt esențiale pentru a 
promova creșterea platformelor europene 
de mici dimensiuni, a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) și a start-up-urilor, a 
preveni fragmentarea pieței și a oferi 
întreprinderilor europene condiții de 
concurență echitabile, care să le permită să 
profite mai mult de piața serviciilor 
digitale și să fie mai competitive pe plan 
mondial;

4. subliniază că un cadru european 
cuprinzător, orientat spre viitor, clar și 
consecvent, precum și concurența loială 
sunt esențiale pentru a promova creșterea 
platformelor europene de mici dimensiuni, 
a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
uri) și a start-up-urilor, a înlătura 
fragmentarea pieței și a oferi 
întreprinderilor europene condiții de 
concurență echitabile, care să le permită să 
vândă cu ușurință în alte țări, să ajungă 
la o masă critică și la economii de scară 
pe piața serviciilor digitale și să devină mai 
competitive pe plan mondial;

Or. en

Amendamentul 102
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că un cadru european 
cuprinzător, orientat spre viitor, precum și 
concurența loială sunt esențiale pentru a 
promova creșterea platformelor europene 
de mici dimensiuni, a întreprinderilor mici 

4. subliniază că un cadru european 
cuprinzător, orientat spre viitor, precum și 
concurența loială sunt esențiale pentru a 
intensifica schimburile de servicii între 
statele membre, pentru a promova 
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și mijlocii (IMM-uri) și a start-up-urilor, a 
preveni fragmentarea pieței și a oferi 
întreprinderilor europene condiții de 
concurență echitabile, care să le permită să 
profite mai mult de piața serviciilor digitale 
și să fie mai competitive pe plan mondial;

creșterea platformelor europene de mici 
dimensiuni, a întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) și a start-up-urilor, a 
preveni fragmentarea pieței și a oferi 
întreprinderilor europene condiții de 
concurență echitabile, care să le permită să 
profite mai mult de piața serviciilor digitale 
și să fie mai competitive pe plan mondial;

Or. sv

Amendamentul 103
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Edina Tóth, Pascal Arimont, Marion Walsmann, Kris Peeters, Romana Tomc, Andreas 
Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că un cadru european 
cuprinzător, orientat spre viitor, precum și 
concurența loială sunt esențiale pentru a 
promova creșterea platformelor europene 
de mici dimensiuni, a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) și a start-up-urilor, a 
preveni fragmentarea pieței și a oferi 
întreprinderilor europene condiții de 
concurență echitabile, care să le permită să 
profite mai mult de piața serviciilor digitale 
și să fie mai competitive pe plan mondial;

4. subliniază că un cadru european 
cuprinzător, orientat spre viitor, precum și 
concurența loială sunt esențiale pentru a 
promova dezvoltarea platformelor 
europene de mici dimensiuni, a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), 
a microîntreprinderilor, a antreprenorilor 
și a start-up-urilor, a preveni fragmentarea 
pieței și a oferi întreprinderilor europene 
condiții de concurență echitabile, care să le 
permită să profite mai mult de piața 
serviciilor digitale și să fie mai competitive 
pe plan mondial;

Or. en

Amendamentul 104
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că un cadru european 
cuprinzător, orientat spre viitor, precum și 
concurența loială sunt esențiale pentru a 
promova creșterea platformelor europene 
de mici dimensiuni, a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) și a start-up-urilor, a 
preveni fragmentarea pieței și a oferi 
întreprinderilor europene condiții de 
concurență echitabile, care să le permită să 
profite mai mult de piața serviciilor digitale 
și să fie mai competitive pe plan mondial;

4. subliniază că un cadru european 
cuprinzător, orientat spre viitor, precum și 
concurența loială sunt esențiale pentru a 
promova creșterea platformelor europene, a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
și a start-up-urilor, a preveni fragmentarea 
pieței și a oferi întreprinderilor europene 
condiții de concurență echitabile, care să le 
permită să profite mai mult de piața 
serviciilor digitale și să fie mai competitive 
pe plan mondial;

Or. de

Amendamentul 105
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia să coordoneze 
activitățile pieței unice digitale cu cele ale 
uniunii piețelor de capital, în special în 
ceea ce privește metodologia pe care UPC 
o adoptă în vederea tranziției de la servicii 
bancare deschise la finanțarea deschisă, 
pentru a se asigura că întreprinderile 
inovatoare vor putea să aibă acces la date 
esențiale, astfel încât să-și consolideze 
capacitatea de a dezvolta produse și 
servicii digitale apreciate de consumatori; 
evidențiază afirmația vicepreședintei 
executive a Comisiei, M. Vestager, pe 
această temă și solicită ca orice viitor 
cadru de reglementare propus de Comisie 
în legătură cu strategia europeană privind 
datele să conțină recomandări explicite în 
această privință;

Or. en
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Amendamentul 106
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că IMM-urile și start-
up-urile din UE ar trebui să fie în măsură 
să concureze în condiții echitabile cu cele 
din afara Uniunii; observă că, de multe 
ori, întreprinderile din UE nu au acces la 
seturi de date de același volum și la 
aceeași calitate ca întreprinderile din 
afara Uniunii, ceea ce subminează 
competitivitatea întreprinderilor din UE 
pe piețele europene și pe cele mondiale;

Or. en

Amendamentul 107
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că o piață unică a 
comerțului electronic complet integrată va 
oferi beneficii majore consumatorilor prin 
înlăturarea fragmentării cadrului de 
reglementare, care reprezintă una dintre 
cauzele fundamentale ale geoblocării;

Or. en

Amendamentul 108
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Sándor Rónai
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. solicită Comisiei să utilizeze cele 
mai eficiente instrumente de 
reglementare, în special armonizarea și 
recunoașterea reciprocă, după cum se 
subliniază în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare;

Or. en

Amendamentul 109
Marc Angel, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara 
Aguilera, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. invită Comisia să examineze cu 
atenție claritatea și coerența cadrului 
juridic existent care reglementează 
vânzările online pentru a identifica 
eventualele deficiențe și contradicții; 
subliniază că obiectivul ASD ar trebui să 
fie stimularea creșterii durabile și a 
vânzărilor online la nivelul întregii piețe 
unice, garantând totodată un nivel ridicat 
de protecție a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 110
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă eliminat
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sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale 
lucrătorilor, în special ale lucrătorilor pe 
platforme online sau ale celor din 
economia colaborativă ar trebui să fie 
abordate în mod corespunzător printr-un 
instrument specific, care să însoțească 
viitorul cadru de reglementare;

Or. en

Amendamentul 111
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale 
lucrătorilor, în special ale lucrătorilor pe 
platforme online sau ale celor din 
economia colaborativă ar trebui să fie 
abordate în mod corespunzător printr-un 
instrument specific, care să însoțească 
viitorul cadru de reglementare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 112
Eugen Jurzyca, Beata Mazurek
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale 
lucrătorilor, în special ale lucrătorilor pe 
platforme online sau ale celor din 
economia colaborativă ar trebui să fie 
abordate în mod corespunzător printr-un 
instrument specific, care să însoțească 
viitorul cadru de reglementare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 113
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sándor Rónai, Evelyne 
Gebhardt, Biljana Borzan, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale 
lucrătorilor, în special ale lucrătorilor pe 
platforme online sau ale celor din 
economia colaborativă ar trebui să fie 
abordate în mod corespunzător printr-un 
instrument specific, care să însoțească 
viitorul cadru de reglementare;

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că ar trebui să se 
asigure protecția socială a tuturor 
lucrătorilor și accesul deplin al acestora 
la drepturile lor fundamentale și sociale, 
precum și respectarea acestor drepturi, în 
special ale lucrătorilor care prestează 
muncă atipică, inclusiv ale lucrătorilor pe 
platforme online sau ale celor din 
economia colaborativă; consideră că este 
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necesar ca aceste condiții și obligațiile 
platformelor de muncă digitale în calitate 
de angajatori să fie abordate în mod 
corespunzător și garantate printr-un 
instrument juridic specific,  cu caracter 
obligatoriu, care să fie prezentat odată cu 
viitorul cadru de reglementare al actului 
legislativ privind serviciile digitale;

Or. en

Amendamentul 114
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 
în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 
colaborativă ar trebui să fie abordate în 
mod corespunzător printr-un instrument 
specific, care să însoțească viitorul cadru 
de reglementare;

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 
în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 
colaborativă ar trebui să fie abordate în 
mod corespunzător printr-un instrument 
specific, care să însoțească viitorul cadru 
de reglementare, acordând o atenție 
deosebită noilor servicii de transport și 
închirierilor pe termen scurt, care 
necesită securitate juridică la nivel 
european, precum și o abordare care să 
faciliteze schimbul de date între aceste  
platforme și autoritățile de supraveghere a 
pieței;

Or. it

Amendamentul 115
Clara Ponsatí Obiols
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 
în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 
colaborativă ar trebui să fie abordate în 
mod corespunzător printr-un instrument 
specific, care să însoțească viitorul cadru 
de reglementare;

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 
în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 
colaborativă, indiferent dacă sunt sau nu 
sunt angajați în mod formal, ar trebui să 
fie abordate în mod corespunzător printr-un 
instrument specific, care să însoțească 
viitorul cadru de reglementare, ceea ce 
asigură protecția împotriva condițiilor 
vulnerabile de muncă și stabilește 
mecanisme de asigurare a respectării 
legilor pentru a asigura conformarea 
platformelor la acestea;

Or. en

Amendamentul 116
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 
în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); subliniază că platformele 
trebuie să aibă același statut de angajator 
ca întreprinderile tradiționale și că 
protecția socială și drepturile sociale ale 
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colaborativă ar trebui să fie abordate în 
mod corespunzător printr-un instrument 
specific, care să însoțească viitorul cadru 
de reglementare;

lucrătorilor, în special ale lucrătorilor pe 
platforme online sau ale celor din 
economia colaborativă trebuie să fie 
abordate în mod corespunzător printr-un 
instrument specific, care să însoțească 
viitorul cadru de reglementare; reamintește 
că acest instrument specific trebuie să fie 
pregătit înainte de intrarea în vigoare a 
actului legislativ privind serviciile 
digitale;

Or. en

Amendamentul 117
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Kris Peeters, Andreas Schwab, 
Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale 
lucrătorilor, în special ale lucrătorilor pe 
platforme online sau ale celor din 
economia colaborativă ar trebui să fie 
abordate în mod corespunzător printr-un 
instrument specific, care să însoțească 
viitorul cadru de reglementare;

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi);

Or. en

Amendamentul 118
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 
în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 
colaborativă ar trebui să fie abordate în 
mod corespunzător printr-un instrument 
specific, care să însoțească viitorul cadru 
de reglementare;

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline; consideră 
că protecția socială și drepturile sociale ale 
lucrătorilor, în special ale lucrătorilor pe 
platforme online sau ale celor din 
economia colaborativă ar trebui să fie 
abordate în mod corespunzător printr-un 
instrument specific, care să însoțească 
viitorul cadru de reglementare; solicită 
Comisiei să introducă obligații 
suplimentare în materie de informare 
pentru platformele din economia 
colaborativă, în conformitate cu normele 
privind protecția datelor, întrucât acest 
lucru este esențial pentru ca autoritățile 
locale să fie în măsură să asigure 
disponibilitatea unor locuințe accesibile 
ca preț;

Or. en

Amendamentul 119
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 
în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 
colaborativă ar trebui să fie abordate în 

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline – în 
conformitate cu legislația existentă în 
materie de concurență și menținându-se 
principiul „ceea ce este ilegal offline este 
ilegal și online” –, bazate pe aceleași 
drepturi și obligații pentru toate părțile 
interesate (consumatori și întreprinderi); 
consideră că protecția socială și drepturile 
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mod corespunzător printr-un instrument 
specific, care să însoțească viitorul cadru 
de reglementare;

sociale ale lucrătorilor, în special ale 
lucrătorilor pe platforme online sau ale 
celor din economia colaborativă ar trebui 
să fie abordate în mod corespunzător 
printr-un instrument specific, care să 
însoțească viitorul cadru de reglementare;

Or. en

Amendamentul 120
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale 
lucrătorilor, în special ale lucrătorilor pe 
platforme online sau ale celor din 
economia colaborativă ar trebui să fie 
abordate în mod corespunzător printr-un 
instrument specific, care să însoțească 
viitorul cadru de reglementare;

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că actul legislativ 
privind serviciile digitale nu ar trebui să 
abordeze chestiunea lucrătorilor pe 
platformă; observă că este în curs de 
pregătire, de către comisia competentă a 
Parlamentului European, un raport 
intitulat „Condiții de muncă echitabile, 
protecția drepturilor și protecția socială 
pentru lucrătorii pe platforme – Noi forme 
de angajare legate de dezvoltarea 
digitală”;

Or. en

Amendamentul 121
Tsvetelina Penkova

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 
în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 
colaborativă ar trebui să fie abordate în 
mod corespunzător printr-un instrument 
specific, care să însoțească viitorul cadru 
de reglementare;

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 
în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 
colaborativă ar trebui să fie abordate în 
mod corespunzător printr-un instrument 
specific, care să însoțească viitorul cadru 
de reglementare și să promoveze inovarea 
și crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 122
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 
în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 
colaborativă ar trebui să fie abordate în 
mod corespunzător printr-un instrument 
specific, care să însoțească viitorul cadru 
de reglementare;

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor 
angajați de platforme sau ale celor din 
economia colaborativă ar trebui să fie 
reglementate independent de către statele 
membre;

Or. sv
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Amendamentul 123
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 
în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 
colaborativă ar trebui să fie abordate în 
mod corespunzător printr-un instrument 
specific, care să însoțească viitorul cadru 
de reglementare;

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 
în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 
colaborativă ar trebui să fie abordate în 
mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 124
Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 
în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 
colaborativă ar trebui să fie abordate în 
mod corespunzător printr-un instrument 
specific, care să însoțească viitorul cadru 

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline pentru 
toate părțile interesate; consideră că 
protecția socială și drepturile sociale ale 
lucrătorilor, în special ale lucrătorilor pe 
platforme online sau ale celor din 
economia colaborativă ar trebui să fie 
abordate în mod corespunzător printr-un 
instrument specific, care să însoțească 
viitorul cadru de reglementare;
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de reglementare;

Or. en

Amendamentul 125
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 
în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 
colaborativă ar trebui să fie abordate în 
mod corespunzător printr-un instrument 
specific, care să însoțească viitorul cadru 
de reglementare;

5. este de părere că diferențierea între 
piața unică „digitală” și piața unică 
„offline” nu descrie realitățile pieței; 
sprijină condiții de concurență echitabile 
pentru toți participanții la piața internă; 
observă că protecția socială și drepturile 
sociale ale lucrătorilor, în special ale 
lucrătorilor pe platforme online sau ale 
celor din economia colaborativă fac 
obiectul politicilor naționale și ar trebui să 
fie abordate la nivelul UE doar în 
conformitate cu principiul 
proporționalității și al subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 126
Anna-Michelle Asimakopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională” offline, bazate pe 
aceleași drepturi și obligații pentru toate 
părțile interesate (consumatori și 
întreprinderi); consideră că protecția 
socială și drepturile sociale ale lucrătorilor, 

5. este de părere că pe piața internă 
sunt necesare condiții de concurență 
echitabile între economia platformelor și 
economia „tradițională”, bazate pe aceleași 
drepturi și obligații pentru toate părțile 
interesate (consumatori și întreprinderi); 
consideră că protecția socială și drepturile 
sociale ale lucrătorilor, în special ale 
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în special ale lucrătorilor pe platforme 
online sau ale celor din economia 
colaborativă ar trebui să fie abordate în 
mod corespunzător printr-un instrument 
specific, care să însoțească viitorul cadru 
de reglementare;

lucrătorilor pe platforme online sau ale 
celor din economia colaborativă ar trebui 
să fie abordate în mod corespunzător 
printr-un instrument specific, care să 
însoțească viitorul cadru de reglementare;

Or. en

Amendamentul 127
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia să își concentreze 
activitatea și să se asigure că orice 
legislație este direcționată și limitată; 
încurajează Comisia să se abțină de la 
orice încercare de a aborda toate 
aspectele legate de piața unică digitală 
într-un singur pachet; subliniază că 
Comisia precedentă a lucrat deja la o 
agendă digitală extinsă și că este necesar 
să se evalueze efectul acesteia înainte de a 
legifera din nou cu privire la aceeași 
materie; subliniază în special că Directiva 
(UE) 2019/770 și Directiva (UE) 2019/771 
nu sunt încă transpuse și aplicate 
corespunzător; solicită Comisiei să țină 
seama de acest lucru înainte de a lua alte 
măsuri;

Or. en

Amendamentul 128
Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. instrumentul juridic ar trebui să 
pună capăt clasificării greșite a 
lucrătorilor, care îi privează pe aceștia de 
drepturi: un lucrător ar trebui să fie 
considerat angajat până la proba 
contrarie; acest instrument ar trebui să 
asigure, de asemenea, condiții echitabile 
de lucru, sănătatea și siguranța la locul 
de muncă și protecția socială completă 
pentru lucrătorii care prestează muncă 
atipică; dreptul la negociere colectivă și 
dreptul de a recurge la acțiuni colective 
nu trebuie restricționat, iar contractele 
colective pentru lucrătorii care prestează 
muncă atipică și lucrătorii pe platforme 
(inclusiv cei independenți) trebuie să fie 
considerate ca neintrând în domeniul de 
aplicare al articolului 101 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 129
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că, prin impunerea de 
remedii în ultimii 30 de ani, alături de 
revizuirea constantă a piețelor relevante 
care fac obiectul reglementării ex ante, 
cadrul de reglementare din sectorul 
comunicațiilor electronice a creat o piață 
competitivă a comunicațiilor în Europa; 
observă că utilizarea criteriului puterii 
semnificative pe piață ar furniza cea mai 
bună bază pentru determinarea 
dominanței controlorilor fluxului de 
informație, precum și pentru impunerea 
de remedii care urmăresc garantarea 
mediului concurențial și menținerea 
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inovării pe piețele digitale;

Or. en

Amendamentul 130
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia Europeană să 
realizeze cercetări suplimentare privind 
financiarizarea și turistificarea piețelor 
locuințelor, inclusiv în ceea ce privește 
specula, spălarea banilor, evaziunea 
fiscală și consecințele acestora asupra 
funcționării pieței interne;

Or. en

Amendamentul 131
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. reamintește că un număr mare de 
decizii legislative și administrative și de 
relații contractuale utilizează definițiile și 
normele din Directiva privind comerțul 
electronic și că, prin urmare, orice 
modificare a acestora din urmă va avea 
consecințe majore; consideră, astfel, că 
trebuie să se procedeze cu atenție înainte 
de a efectua astfel de modificări;

Or. en
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Amendamentul 132
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. subliniază că datele fiabile la nivel 
european cu privire la tranzacțiile 
imobiliare sunt vitale pentru a preveni 
denaturarea piețelor locuințelor din 
orașele și regiunile europene; reamintește 
că asigurarea unei transparențe sporite, 
de exemplu prin instituirea unui registru 
european, ar putea preveni, de asemenea, 
spălarea banilor în acest sector;

Or. en

Amendamentul 133
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Anna-Michelle Asimakopoulou, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital favorabil și certitudine juridică, 
pentru a valorifica întregul potențial al 
pieței unice digitale;

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital favorabil și certitudine juridică, 
pentru a valorifica întregul potențial al 
pieței unice digitale; consideră că UE ar 
trebui să se concentreze pe înlăturarea 
obstacolelor existente pe piața unică 
digitală și pe asigurarea protecției 
consumatorilor și a drepturilor 
fundamentale drept unul dintre 
principalele obiective ale reformării 
Directivei privind comerțul electronic; 
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consideră, în acest context, că obiectivul 
pieței unice nu poate fi atins decât dacă se 
asigură încrederea consumatorilor; 
consideră că normele actualizate privind 
comerțul electronic trebuie să stabilească 
în mod clar că legislația în materie de 
protecție a consumatorilor și cerințele de 
siguranță a produselor intră în domeniul 
de aplicare al acestor norme, pentru a 
asigura securitatea juridică;

Or. en

Amendamentul 134
Antonius Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital favorabil și certitudine juridică, 
pentru a valorifica întregul potențial al 
pieței unice digitale;

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital favorabil și certitudine juridică, 
pentru a valorifica întregul potențial al 
pieței unice digitale; consideră că UE ar 
trebui să se concentreze pe înlăturarea 
obstacolelor de pe piața unică digitală și 
pe asigurarea protecției drepturilor 
consumatorilor drept unul dintre 
principalele obiective ale reformării 
Directivei privind comerțul electronic; 
consideră că trebuie asigurată încrederea 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 135
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital favorabil și certitudine juridică, 
pentru a valorifica întregul potențial al 
pieței unice digitale;

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe o abordare a valorilor publice 
europene care depășește sfera economică 
și protejează toate drepturile 
fundamentale, inclusiv nediscriminarea, 
respectarea vieții private, demnitatea, 
echitatea, precum și libertatea de 
exprimare și statul de drept și ar trebui să 
aibă drept scop să încurajeze crearea unui 
ecosistem online bogat și divers, cu o gamă 
largă de servicii online, un mediu digital 
favorabil și certitudine juridică, pentru a 
valorifica întregul potențial al pieței unice 
digitale;

Or. en

Amendamentul 136
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital favorabil și certitudine juridică, 
pentru a valorifica întregul potențial al 
pieței unice digitale;

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe o abordare a valorilor publice 
europene care depășește sfera economică 
și protejează toate drepturile 
fundamentale, inclusiv nediscriminarea, 
respectarea vieții private, demnitatea, 
echitatea, precum și libertatea de 
exprimare și statul de drept și ar trebui să 
aibă drept scop să încurajeze crearea unui 
ecosistem online bogat și divers, cu o gamă 
largă de servicii online, un mediu digital 
favorabil și certitudine juridică, pentru a 
valorifica întregul potențial al pieței unice 
digitale;
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Or. en

Amendamentul 137
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital favorabil și certitudine juridică, 
pentru a valorifica întregul potențial al 
pieței unice digitale;

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital favorabil, certitudine juridică, 
transparență și posibilitatea de a contesta 
neconformitatea produselor și a 
serviciilor pentru a valorifica întregul 
potențial al pieței unice digitale;

Or. en

Amendamentul 138
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital favorabil și certitudine juridică, 
pentru a valorifica întregul potențial al 
pieței unice digitale;

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, cum ar fi 
combaterea discriminării și includerea 
persoanelor care sunt cele mai 
vulnerabile și ar trebui să aibă drept scop 
să încurajeze crearea unui ecosistem online 
bogat și divers, cu o gamă largă de servicii 
online, un mediu digital favorabil și 
certitudine juridică, pentru a valorifica 
întregul potențial al pieței unice digitale;
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Or. it

Amendamentul 139
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital favorabil și certitudine juridică, 
pentru a valorifica întregul potențial al 
pieței unice digitale;

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor și în 
special libertatea cuvântului și libertatea 
de exprimare, ar trebui să aibă drept scop 
să încurajeze crearea unui ecosistem online 
bogat și divers, cu o gamă largă de servicii 
online, un mediu digital favorabil și 
certitudine juridică, pentru a valorifica 
întregul potențial al pieței unice digitale;

Or. en

Amendamentul 140
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital favorabil și certitudine juridică, 
pentru a valorifica întregul potențial al 
pieței unice digitale;

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital favorabil, interoperabilitate 
sectorială și certitudine juridică, pentru a 
valorifica întregul potențial al pieței unice 
digitale;

Or. en
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Amendamentul 141
Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital favorabil și certitudine juridică, 
pentru a valorifica întregul potențial al 
pieței unice digitale;

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, lipsit de 
conținut ilegal, un mediu digital favorabil 
și certitudine juridică, pentru a valorifica 
întregul potențial al pieței unice digitale;

Or. en

Amendamentul 142
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor, ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital favorabil și certitudine juridică, 
pentru a valorifica întregul potențial al 
pieței unice digitale;

6. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe valorile publice ale Uniunii care 
protejează drepturile cetățenilor și ar trebui 
să aibă drept scop să încurajeze crearea 
unui ecosistem online bogat și divers, cu o 
gamă largă de servicii online, un mediu 
digital competitiv și certitudine juridică, 
pentru a valorifica întregul potențial al 
pieței unice digitale;

Or. en
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Amendamentul 143
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că, deși ar trebui 
menținută abordarea orizontală a 
Directivei privind comerțul electronic, o 
soluție „universală” nu este adecvată 
pentru abordarea tuturor noilor provocări 
din peisajul digital actual; prin urmare, 
subliniază că diversitatea actorilor și a 
serviciilor oferite online necesită o 
abordare personalizată în materie de 
reglementare;

Or. en

Amendamentul 144
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că orice propuneri 
viitoare ar trebui să se bazeze pe piața 
unică, în conformitate cu articolul 114 
din TFUE, și să sprijine finalizarea 
acesteia; subliniază că, în cazul în care 
Comisia consideră că sunt necesare 
propuneri atât pentru aspectele care fac 
obiectul normelor în materie de 
concurență (titlul VII capitolul 1 din 
TFUE), cât și pentru cele reglementate 
prin apropiere legislativă (titlul VII 
capitolul 3 din TFUE), ar trebui să se 
utilizeze și să se propună instrumente 
separate; subliniază că orice combinare a 
măsurilor din cadrul ambelor domenii de 
politică (măsuri ex ante și ex post) într-un 
instrument unic ar putea fi privită drept 
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politizare a politicii în domeniul 
concurenței și, prin urmare, ar prejudicia 
respectarea deciziilor aferente acestei 
politici și punerea lor în aplicare de către 
organismele din întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 145
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. recomandă ca instrumentul juridic 
care urmează a fi propus de Comisie să ia 
forma unei directive, pentru a asigura 
continuitatea cu celelalte instrumente 
aplicabile, cum ar fi Directiva privind 
dreptul de autor, și pentru a menține 
eficacitatea abordărilor statelor membre, 
în conformitate cu dreptul lor intern 
aplicabil, în domenii foarte diverse 
precum dreptul comercial și libertatea de 
exprimare;

Or. fr

Amendamentul 146
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. reamintește că nu există consens 
cu privire la conceptul de date ca formă 
de remunerație și, prin urmare, consideră 
că ar fi prematur să se încerce 
modificarea domeniului de aplicare al 
Directivei privind comerțul electronic sau 
ca măsurile viitoare să fie bazate pe 
această idee; observă că datele sunt 
resurse neconsumabile, care pot fi 
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partajate de un număr infinit de ori;

Or. en

Amendamentul 147
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. subliniază că orice viitoare 
propuneri legislative ar trebui să 
urmărească eliminarea obstacolelor 
actuale și evitarea celor potențiale în ceea 
ce privește furnizarea de servicii digitale 
de către platformele online; subliniază, în 
același timp, că noile obligații ale 
platformelor impuse de Uniune trebuie să 
fie proporționale și clare, pentru a se evita 
complicațiile în materie de reglementare 
și restricțiile nenecesare; subliniază că 
trebuie evitate practicile statelor membre 
de suprareglementare în raport cu 
legislația Uniunii;

Or. en

Amendamentul 148
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 6 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6d. reamintește că Directiva privind 
comerțul electronic a fost redactată într-o 
manieră neutră din punctul de vedere al 
tehnologiei, pentru a se evita necesitatea 
modificării cadrului juridic ca urmare a 
ritmului rapid al inovării în sectorul TI; 



AM\1204788RO.docx 83/171 PE650.712v01-00

RO

solicită Comisiei să se asigure că orice 
revizuire va continua să respecte această 
manieră neutră din punctul de vedere al 
tehnologiei;

Or. en

Amendamentul 149
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 6 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6e. consideră că viitorul pachet 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să ia forma unui set de 
regulamente, mai degrabă decât de 
directive, pentru a asigura o aplicare mai 
armonizată și a evita întârzierea 
transpunerii;

Or. en

Amendamentul 150
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale oferă Uniunii o 
șansă de a defini aspectele centrale ale 
economiei digitale, nu doar la nivelul 
Uniunii, ci și ca etalon pentru restul lumii;

7. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale oferă Uniunii o 
șansă de a defini aspectele centrale ale 
economiei digitale, cum ar fi tranziția 
verde către o economie cu zero emisii de 
dioxid de carbon, nu doar la nivelul 
Uniunii, ci și ca etalon pentru restul lumii;

Or. it
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Amendamentul 151
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale oferă Uniunii o 
șansă de a defini aspectele centrale ale 
economiei digitale, nu doar la nivelul 
Uniunii, ci și ca etalon pentru restul lumii;

7. consideră că Actul legislativ 
privind serviciile digitale oferă Uniunii o 
șansă de a defini economia digitală, nu 
doar la nivelul Uniunii, ci și ca etalon 
pentru restul lumii;

Or. en

Amendamentul 152
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că principiile pe care s-
au bazat legiuitorii la sfârșitul anilor 
1990, când au adoptat reglementări cu 
privire la furnizorii de servicii ale 
societății informaționale, sunt încă 
valabile și ar trebui utilizate pentru 
redactarea oricăror propuneri viitoare, în 
special în următoarele scopuri:
(a) pentru a furniza informații adecvate la 
o scară amplă;
(b) pentru a preveni apariția unor 
obstacole noi și refragmentarea pieței 
interne;
(c) pentru a reduce la minimum litigiile;
(d) pentru a evita riscul 
suprareglementării;
(e) pentru a proteja interesele generale în 
mod mai eficace și pentru a identifica 
rapid orice necesitate de reglementare;
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(f) pentru a consolida cooperarea 
administrativă;
(g) pentru a extinde participarea Uniunii 
la dezbaterile internaționale;

Or. en

Amendamentul 153
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc Angel, Evelyne 
Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază importanța menținerii 
abordării orizontale din Directiva privind 
comerțul electronic; recunoaște, cu toate 
acestea, că o soluție universală pentru 
toate tipurile de activități ilegale sau de 
furnizori de servicii de găzduire nu ar fi 
adecvată; recomandă diferențierea între 
activități comerciale și fără caracter 
comercial și între tipurile diferite de 
servicii digitale găzduite de platforme, mai 
degrabă decât concentrarea excesivă pe 
tipul platformei;

Or. en

Amendamentul 154
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită ca orice nou act legislativ 
care face parte din pachetul privind 
serviciile digitale să respecte și să nu 
intervină asupra recent adoptatei 
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Directive (UE) 2019/790 privind dreptul 
de autor pe piața unică digitală, care 
stabilește norme specifice sectorului în 
ceea ce privește drepturile de autor și 
drepturile conexe în mediul digital și 
asigură protecția operelor autorilor și 
artiștilor;

Or. en

Amendamentul 155
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei să analizeze dacă 
obligațiile reciproce din țările terțe, 
adoptate ca reacție la noile norme ale UE, 
nu ar împiedica furnizarea de servicii, în 
respectivele țări terțe, de către 
întreprinderi care au sediul în Uniune;

Or. en

Amendamentul 156
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. este de părere că toți furnizorii de 
servicii digitale cu sediul în afara pieței 
unice trebuie să adere la reglementările în 
materie de servicii digitale ale Uniunii 
Europene;

Or. en
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Amendamentul 157
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. observă că este important să se 
asigure faptul că reglementările în 
materie de servicii digitale sunt conforme 
cu legislația națională și regională și 
respectă competențele autorităților de 
supervizare locale sau mecanismele locale 
de control în scopul îndeplinirii 
corespunzătoare a obligațiilor acestora;

Or. en

Amendamentul 158
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Inovare și dezvoltare

Or. en

Amendamentul 159
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. reamintește interesul comun de a 
sprijini și consolida cercetarea, inovarea 
și dezvoltarea concurenței pe piața 
digitală; observă că aplicarea unor norme 
diferite pentru furnizori diferiți de servicii 
ale societății digitale, în funcție de 



PE650.712v01-00 88/171 AM\1204788RO.docx

RO

dimensiunea acestor furnizori sau de alte 
criterii, ar putea încălca spiritul normelor 
privind concurența loială; remarcă faptul 
că normele prea stricte și prescriptive pot 
crea obstacole în calea inovării;

Or. en

Amendamentul 160
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. consideră că, întrucât cadrul 
perimat al Directivei privind comerțul 
electronic nu mai reflectă în mod adecvat 
un echilibru între întreprinderile 
emergente și cele existente, nici între 
economia online și cea „tradițională” 
offline, este necesar un cadru viitor de 
reglementare care să asigure un nou 
echilibru;

Or. en

Amendamentul 161
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Drepturile fundamentale Drepturile și libertățile fundamentale

Or. it

Amendamentul 162
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, au o 
responsabilitate socială semnificativă în 
ceea ce privește protejarea utilizatorilor și a 
societății în general și prevenirea 
exploatării abuzive a serviciilor lor.

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, au o 
responsabilitate socială semnificativă în 
ceea ce privește protejarea utilizatorilor și a 
societății în general și prevenirea 
exploatării abuzive a serviciilor lor; 
avertizează, în acest sens, că nu trebuie 
exercitată o presiune care să forțeze 
platformele online și site-urile de 
socializare în rețea să adopte măsuri cu o 
sferă inutil de extinsă, care ar avea un 
efect de descurajare a partajării de 
conținut și ar putea submina drepturile 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 163
Katalin Cseh, Karen Melchior

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, au o 
responsabilitate socială semnificativă în 
ceea ce privește protejarea utilizatorilor și a 
societății în general și prevenirea 
exploatării abuzive a serviciilor lor.

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, au o 
responsabilitate socială semnificativă în 
ceea ce privește protejarea utilizatorilor și a 
societății în general și prevenirea 
exploatării abuzive a serviciilor lor; 
solicită orientări clare cu privire la 
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produsele și serviciile care ar trebui să fie 
excluse din toate formele de publicitate 
care vizează copiii și minorii, inclusiv 
marketingul bazat pe influențatori;

Or. en

Amendamentul 164
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, au o 
responsabilitate socială semnificativă în 
ceea ce privește protejarea utilizatorilor și 
a societății în general și prevenirea 
exploatării abuzive a serviciilor lor.

8. ia act de faptul că site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, ar 
trebui să respecte legislația Uniunii în 
vederea protejării utilizatorilor și a 
societății în general;

Or. en

Amendamentul 165
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, inclusiv grupuri 
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comportamentul, opiniile și practicile, au o 
responsabilitate socială semnificativă în 
ceea ce privește protejarea utilizatorilor și a 
societății în general și prevenirea 
exploatării abuzive a serviciilor lor.

vulnerabile precum cetățenii minori, 
precum și comportamentul, opiniile și 
practicile, au o responsabilitate socială 
semnificativă în ceea ce privește protejarea 
utilizatorilor și a societății în general și 
prevenirea exploatării abuzive a serviciilor 
lor.

Or. en

Amendamentul 166
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, au o 
responsabilitate socială semnificativă în 
ceea ce privește protejarea utilizatorilor și a 
societății în general și prevenirea 
exploatării abuzive a serviciilor lor.

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, au 
responsabilități semnificative în ceea ce 
privește protejarea utilizatorilor și a 
societății în general și prevenirea 
exploatării abuzive a serviciilor lor, 
precum și generarea unui câștig economic 
din această exploatare;

Or. en

Amendamentul 167
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
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socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, au o 
responsabilitate socială semnificativă în 
ceea ce privește protejarea utilizatorilor și 
a societății în general și prevenirea 
exploatării abuzive a serviciilor lor.

socializare în rețea, dispun de capacitatea 
de a atinge și de a influența un public mai 
larg, precum și comportamentul, opiniile și 
practicile; solicită, prin urmare, Comisiei 
ca, atunci când elaborează Actul legislativ 
privind serviciile digitale, să acorde o 
atenție deosebită drepturilor 
fundamentale, precum libertatea de 
exprimare și libertatea presei;

Or. sv

Amendamentul 168
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, au o 
responsabilitate socială semnificativă în 
ceea ce privește protejarea utilizatorilor și a 
societății în general și prevenirea 
exploatării abuzive a serviciilor lor.

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, au o 
responsabilitate socială semnificativă în 
ceea ce privește protejarea utilizatorilor, a 
datelor acestora și a societății în general și 
prevenirea exploatării abuzive a serviciilor 
lor;

Or. en

Amendamentul 169
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Edina Tóth, Kris Peeters, Andreas Schwab, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, au o 
responsabilitate socială semnificativă în 
ceea ce privește protejarea utilizatorilor și a 
societății în general și prevenirea 
exploatării abuzive a serviciilor lor.

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online, inclusiv site-
urile de socializare în rețea, având în 
vedere capacitatea lor de a atinge și de a 
influența un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, au o 
responsabilitate socială semnificativă în 
ceea ce privește protejarea utilizatorilor și a 
societății în general și prevenirea 
exploatării abuzive a serviciilor lor;

Or. en

Amendamentul 170
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, au o 
responsabilitate socială semnificativă în 
ceea ce privește protejarea utilizatorilor și 
a societății în general și prevenirea 
exploatării abuzive a serviciilor lor.

8. ia act de faptul că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale, în 
special platformele online și site-urile de 
socializare în rețea, având în vedere 
capacitatea lor de a atinge și de a influența 
un public mai larg, precum și 
comportamentul, opiniile și practicile, ar 
trebui să coopereze în vederea protejării 
utilizatorilor și a societății în general și a 
prevenirii exploatării abuzive a serviciilor 
lor;

Or. en

Amendamentul 171
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că dimensiunea 
platformelor online ar trebui să fie un 
indicator solid pentru a determina 
răspunderea acestora în mod proporțional 
cu poziția lor pe piață; propune ca 
dimensiunea acestor platforme să fie 
evaluată utilizând-se criterii obiective 
precum cifra de afaceri pe o anumită 
piață și calitatea acestora de gazdă pasivă 
sau activă;

Or. fr

Amendamentul 172
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că a confunda rolul pe 
care ar trebui să-l îndeplinească o 
platformă privată cu cele care intră mai 
degrabă în sfera de competență a 
organismelor publice responsabile pentru 
aplicarea legii sau pentru legiferare este 
inacceptabil și creează riscuri atât pentru 
cetățeni, cât și pentru întreprinderi, 
niciuna dintre aceste categorii nefiind 
calificată să ia astfel de decizii;

Or. en

Amendamentul 173
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. observă că unele modele de afaceri 
digitale utilizează spații publice în scopuri 
comerciale și este de părere că 
administrațiile publice locale și regionale 
trebuie să fie capabile să protejeze 
interesul public și să asigure controlul 
administrativ;

Or. en

Amendamentul 174
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că este necesar ca 
politicile în materie de conținut ale 
platformelor online să fie inteligibile și 
publicate într-o manieră ușor accesibilă;

Or. en

Amendamentul 175
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că scandalurile 
recente privind colectarea și vânzarea de 
date, Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la 
discursul de incitare la ură la difuzarea 
terorismului) au demonstrat necesitatea 
de a revizui normele existente și de a 

eliminat
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consolida drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 176
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la discursul 
de incitare la ură la difuzarea terorismului) 
au demonstrat necesitatea de a revizui 
normele existente și de a consolida 
drepturile fundamentale;

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la discursul 
de incitare la ură la difuzarea terorismului) 
au demonstrat necesitatea de a lucra la o 
aplicare mai eficientă a legislației 
existente și la o cooperare mai apropiată 
între statele membre, pentru a înțelege 
avantajele și deficiențele normelor 
existente și pentru a consolida drepturile 
fundamentale; solicită Comisiei, în acest 
sens, să ia în considerare pregătirea unor 
orientări privind modul în care se poate 
îmbunătăți aplicarea legislației care 
reglementează domeniul online; observă, 
de asemenea, că societățile online și 
offline ar trebui să fie tratate în mod egal 
și în domeniul mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 177
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
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Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la discursul 
de incitare la ură la difuzarea terorismului) 
au demonstrat necesitatea de a revizui 
normele existente și de a consolida 
drepturile fundamentale;

Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la discursul 
de incitare la ură la difuzarea terorismului) 
au demonstrat necesitatea de a revizui 
normele existente; consideră că orice 
reflecție ar trebui să analizeze modul în 
care se pot consolida drepturile 
fundamentale, în special libertatea de 
exprimare; reamintește, în această 
privință, anumite sisteme de 
autoreglementare și de co-reglementare 
precum codul de bune practici privind 
dezinformarea, care au jucat un rol 
pozitiv în abordarea acestor probleme și 
ar putea servi drept bază pentru legislația 
viitoare;

Or. en

Amendamentul 178
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la discursul 
de incitare la ură la difuzarea terorismului) 
au demonstrat necesitatea de a revizui 
normele existente și de a consolida 
drepturile fundamentale;

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la discursul 
de incitare la ură la difuzarea terorismului) 
au demonstrat necesitatea de a revizui 
normele existente și de a consolida 
drepturile fundamentale; subliniază că 
drepturile fundamentale ale utilizatorilor 
ar trebui să fie protejate împotriva 
modelelor de afaceri invazive online, 
inclusiv a celor care desfășoară activități 
de publicitate digitală, precum și a 
manipulării comportamentelor și a 
practicilor discriminatorii;

Or. en
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Amendamentul 179
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la discursul 
de incitare la ură la difuzarea terorismului) 
au demonstrat necesitatea de a revizui 
normele existente și de a consolida 
drepturile fundamentale;

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, crearea și 
răspândirea de știri false, publicitatea 
politică, vânzarea și distribuirea de 
produse ilegale și manipularea, precum și 
o serie de alte pericole online (de la 
discursul de incitare la ură la difuzarea 
terorismului) au demonstrat necesitatea de 
a revizui normele existente și de a 
consolida drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 180
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la discursul 
de incitare la ură la difuzarea terorismului) 
au demonstrat necesitatea de a revizui 
normele existente și de a consolida 
drepturile fundamentale;

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la discursul 
de incitare la ură la difuzarea terorismului) 
au demonstrat necesitatea de a revizui 
normele existente fără a aduce atingere 
dreptului la liberă exprimare și de a 
consolida drepturile fundamentale;

Or. en
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Amendamentul 181
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la discursul 
de incitare la ură la difuzarea terorismului) 
au demonstrat necesitatea de a revizui 
normele existente și de a consolida 
drepturile fundamentale;

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică, 
tehnicile de creare de profiluri și de 
urmărire și o serie de alte pericole online 
(de la discursul de incitare la ură la 
difuzarea terorismului) au demonstrat 
necesitatea de a revizui normele existente 
și de a consolida drepturile fundamentale;

Or. it

Amendamentul 182
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, Romana 
Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la discursul 
de incitare la ură la difuzarea terorismului) 
au demonstrat necesitatea de a revizui 
normele existente și de a consolida 
drepturile fundamentale;

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la discursul 
de incitare la ură la difuzarea terorismului) 
au demonstrat necesitatea de a revizui 
normele existente și de a consolida 
protecția drepturilor fundamentale online;

Or. en
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Amendamentul 183
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la discursul 
de incitare la ură la difuzarea terorismului) 
au demonstrat necesitatea de a revizui 
normele existente și de a consolida 
drepturile fundamentale;

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, știrile false, 
dezinformarea, publicitatea și manipularea 
politică și o serie de alte pericole online (de 
la discursul de incitare la ură la difuzarea 
terorismului) au demonstrat necesitatea de 
a revizui normele existente și de a 
consolida drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 184
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, știrile false, 
publicitatea și manipularea politică și o 
serie de alte pericole online (de la 
discursul de incitare la ură la difuzarea 
terorismului) au demonstrat necesitatea de 
a revizui normele existente și de a 
consolida drepturile fundamentale;

9. reamintește că scandalurile recente 
privind colectarea și vânzarea de date, 
Cambridge Analytica, dezinformarea, 
publicitatea direcționată, manipularea 
votanților și o serie de alte pericole online 
au demonstrat necesitatea de a revizui 
normele existente și de a consolida 
drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 185
Marco Zullo
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. îndeamnă Comisia să analizeze 
posibilitatea introducerii unor măsuri 
legislative pentru a spori transparența 
publicității online și pentru a combate 
practicile de scam și tehnicile de 
marketing agresive și ascunse, cum ar fi 
cele realizate de unii influențatori;   
consideră că influențatorii ar trebui să 
comunice în mod clar, inteligibil și vizibil 
la începutul postării dacă au fost plătiți, 
direct sau indirect, sau dacă au primit 
produse gratuite sau la preț promoțional 
pentru postarea respectivă;

Or. it

Amendamentul 186
Brando Benifei, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
asigure un echilibru adecvat între 
libertățile pieței interne și drepturile și 
principiile fundamentale stabilite în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

10. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
asigure respectarea deplină a drepturilor 
și a principiilor fundamentale stabilite în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene – inclusiv a drepturilor 
lucrătorilor pe platforme de muncă 
digitale la informare și consultare în 
cadrul întreprinderii, la negociere 
colectivă și la acțiuni colective, precum și 
la condiții de muncă echitabile și juste –, 
în Carta socială europeană, în Carta 
comunitară a drepturilor sociale 
fundamentale ale lucrătorilor și în 
instrumentele internaționale relevante de 
apărare a drepturilor omului, inclusiv 
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convențiile OIM;

Or. en

Amendamentul 187
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
asigure un echilibru adecvat între libertățile 
pieței interne și drepturile și principiile 
fundamentale stabilite în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene;

10. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
asigure un echilibru adecvat între libertățile 
pieței interne și drepturile și principiile 
fundamentale stabilite în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, 
asigurând, prin urmare, accesul tuturor 
cetățenilor la servicii digitale și la 
conținutul platformelor digitale;

Or. en

Amendamentul 188
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
asigure un echilibru adecvat între libertățile 
pieței interne și drepturile și principiile 
fundamentale stabilite în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene;

10. subliniază că, în mod similar cu 
Directiva privind comerțul electronic, 
Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să asigure un echilibru adecvat între 
libertățile pieței interne și drepturile și 
principiile fundamentale stabilite în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

Or. en
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Amendamentul 189
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
asigure un echilibru adecvat între 
libertățile pieței interne și drepturile și 
principiile fundamentale stabilite în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

10. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
bazeze pe principiile libertăților pieței 
interne și pe recunoașterea drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 190
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
asigure un echilibru adecvat între 
libertățile pieței interne și drepturile și 
principiile fundamentale stabilite în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

10. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
consolideze piața internă a serviciilor, 
protejând totodată drepturile stabilite în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special libertatea de 
exprimare;

Or. en

Amendamentul 191
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
asigure un echilibru adecvat între 
libertățile pieței interne și drepturile și 
principiile fundamentale stabilite în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

10. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
garanteze atât libertățile pieței interne, cât 
și drepturile fundamentale, libertățile și 
principiile stabilite în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 192
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
asigure un echilibru adecvat între 
libertățile pieței interne și drepturile și 
principiile fundamentale stabilite în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

10. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
asigure faptul că drepturile și principiile 
fundamentale stabilite în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene sunt 
reflectate în libertățile pieței interne;

Or. en

Amendamentul 193
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază necesitatea ca politicile 
privind piața unică digitală să identifice 
standardele generale în materie de 
infrastructură digitală acceptabilă în 
cadrul proiectării „lotului tehnologic” al 
serviciilor digitale sau al produselor 
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digitale/inteligente; solicită Comisiei să 
definească și să aplice standarde care 
garantează că hardware-ul, software-ul, 
codul, sistemele de conectivitate și 
arhitectura de depozitare/gestionare a 
datelor sunt instalate în mod implicit 
astfel încât să protejeze viața privată a 
consumatorului, că datele 
consumatorului sunt utilizate exclusiv în 
nodurile dispozitivelor de conectare care 
îmbunătățesc experiența consumatorului 
și că nu sunt transferate terților în alte 
scopuri comerciale fără consimțământul 
explicit al consumatorului; 

Or. en

Amendamentul 194
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să introducă 
standarde minime aplicabile termenelor 
contractuale și condițiilor generale ale 
furnizorilor de servicii de găzduire a 
conținutului și ale furnizorilor de 
instrumente de moderare a conținutului, 
în vederea furnizării unor măsuri de 
protecție a drepturilor fundamentale, în 
special în ceea ce privește transparența, 
accesibilitatea, echitatea, predictibilitatea 
și aplicarea nediscriminatorie;

Or. en

Amendamentul 195
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că pandemia de COVID-
19 a demonstrat cât de vulnerabili sunt 
consumatorii UE la practicile comerciale 
înșelătoare ale comercianților necinstiți 
care vând online produse contrafăcute 
sau ilegale care nu respectă normele 
Uniunii în materie de siguranță sau care 
impun consumatorilor majorări 
nejustificate și abuzive ale prețurilor sau 
alte condiții inechitabile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 196
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că pandemia de COVID-
19 a demonstrat cât de vulnerabili sunt 
consumatorii UE la practicile comerciale 
înșelătoare ale comercianților necinstiți 
care vând online produse contrafăcute sau 
ilegale care nu respectă normele Uniunii în 
materie de siguranță sau care impun 
consumatorilor majorări nejustificate și 
abuzive ale prețurilor sau alte condiții 
inechitabile;

11. constată că pandemia de COVID-
19 a demonstrat importanța și reziliența 
platformelor online, ca instrumente 
utilizate în scopuri educaționale, pentru 
difuzarea de informații care să atenueze 
efectele pandemiei și pentru realizarea în 
siguranță a cumpărăturilor online, ceea 
ce elimină nevoia ca un consumator să își 
asume riscul infectării cu virusul în 
timpul cumpărăturilor tradiționale, cu 
„contact”; regretă apariția cazurilor de 
practici comerciale înșelătoare ale 
comercianților necinstiți care vând online 
produse contrafăcute sau ilegale care nu 
respectă normele Uniunii în materie de 
siguranță sau care impun consumatorilor 
majorări nejustificate și abuzive ale 
prețurilor sau alte condiții inechitabile; 
subliniază că noile norme nu ar trebui să 
se bazeze pe câteva cazuri de 
neconformitate, ci pe date care iau în 
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considerare atât experiențele pozitive ale 
consumatorilor, cât și pe cele negative;

Or. en

Amendamentul 197
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că pandemia de COVID-
19 a demonstrat cât de vulnerabili sunt 
consumatorii UE la practicile comerciale 
înșelătoare ale comercianților necinstiți 
care vând online produse contrafăcute sau 
ilegale care nu respectă normele Uniunii în 
materie de siguranță sau care impun 
consumatorilor majorări nejustificate și 
abuzive ale prețurilor sau alte condiții 
inechitabile;

11. constată că pandemia de COVID-
19 a scos în evidență provocările cu care 
se pot confrunta consumatorii din UE 
atunci când fac cumpărături online, de 
exemplu practicile comerciale înșelătoare 
ale comercianților necinstiți care vând 
online produse contrafăcute sau ilegale 
care nu respectă normele Uniunii în 
materie de siguranță sau majorările 
nejustificate și abuzive ale prețurilor sau 
alte condiții inechitabile pentru 
consumatori; reamintește, totuși, numărul 
de măsuri proactive introduse de unele 
platforme online care combat aceste 
probleme;

Or. en

Amendamentul 198
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Pascal Arimont, 
Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că pandemia de COVID-
19 a demonstrat cât de vulnerabili sunt 
consumatorii UE la practicile comerciale 
înșelătoare ale comercianților necinstiți 
care vând online produse contrafăcute sau 

11. constată că pandemia de COVID-
19 a demonstrat cât de vulnerabili sunt 
consumatorii UE la practicile comerciale 
înșelătoare ale comercianților necinstiți 
care vând online produse contrafăcute sau 
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ilegale care nu respectă normele Uniunii în 
materie de siguranță sau care impun 
consumatorilor majorări nejustificate și 
abuzive ale prețurilor sau alte condiții 
inechitabile;

ilegale care nu respectă normele Uniunii în 
materie de siguranță sau care impun 
consumatorilor majorări nejustificate și 
abuzive ale prețurilor sau alte condiții 
inechitabile și subliniază, prin urmare, 
nevoia urgentă de a stabili norme clare 
pentru a consolida protecția 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 199
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că pandemia de COVID-
19 a demonstrat cât de vulnerabili sunt 
consumatorii UE la practicile comerciale 
înșelătoare ale comercianților necinstiți 
care vând online produse contrafăcute sau 
ilegale care nu respectă normele Uniunii în 
materie de siguranță sau care impun 
consumatorilor majorări nejustificate și 
abuzive ale prețurilor sau alte condiții 
inechitabile;

11. constată că pandemia de COVID-
19 a demonstrat cât de vulnerabili sunt 
consumatorii UE la practicile comerciale 
înșelătoare ale comercianților necinstiți 
și/sau ale site-urilor ilicite care vând 
online produse și servicii contrafăcute sau 
ilegale care nu respectă normele Uniunii în 
materie de siguranță sau care impun 
consumatorilor majorări nejustificate și 
abuzive ale prețurilor sau alte condiții 
inechitabile;

Or. en

Amendamentul 200
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că pandemia de COVID-
19 a demonstrat cât de vulnerabili sunt 
consumatorii UE la practicile comerciale 
înșelătoare ale comercianților necinstiți 

11. constată că pandemia de COVID-
19 a demonstrat cât de vulnerabile sunt 
autoritățile și consumatorii din statele 
membre ale UE la practicile comerciale 
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care vând online produse contrafăcute sau 
ilegale care nu respectă normele Uniunii în 
materie de siguranță sau care impun 
consumatorilor majorări nejustificate și 
abuzive ale prețurilor sau alte condiții 
inechitabile;

înșelătoare ale comercianților necinstiți 
care vând online produse contrafăcute sau 
ilegale care nu respectă normele Uniunii în 
materie de siguranță sau care impun 
consumatorilor majorări nejustificate și 
abuzive ale prețurilor sau alte condiții 
inechitabile;

Or. en

Amendamentul 201
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că pandemia de COVID-
19 a demonstrat cât de vulnerabili sunt 
consumatorii UE la practicile comerciale 
înșelătoare ale comercianților necinstiți 
care vând online produse contrafăcute sau 
ilegale care nu respectă normele Uniunii în 
materie de siguranță sau care impun 
consumatorilor majorări nejustificate și 
abuzive ale prețurilor sau alte condiții 
inechitabile;

11. constată că pandemia de COVID-
19 a demonstrat cât de vulnerabili sunt 
consumatorii UE la practicile comerciale 
înșelătoare ale comercianților necinstiți 
care vând online produse contrafăcute sau 
ilegale care nu respectă normele Uniunii în 
materie de siguranță sau care impun 
consumatorilor majorări nejustificate și 
abuzive ale prețurilor sau alte condiții 
inechitabile sau înșală consumatorii;

Or. en

Amendamentul 202
Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că pandemia de COVID-
19 a demonstrat cât de vulnerabili sunt 

11. constată că pandemia de COVID-
19 a demonstrat cât de vulnerabili sunt 
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consumatorii UE la practicile comerciale 
înșelătoare ale comercianților necinstiți 
care vând online produse contrafăcute sau 
ilegale care nu respectă normele Uniunii în 
materie de siguranță sau care impun 
consumatorilor majorări nejustificate și 
abuzive ale prețurilor sau alte condiții 
inechitabile;

consumatorii UE la practicile comerciale 
înșelătoare ale comercianților necinstiți 
care vând online produse contrafăcute sau 
nesigure care nu respectă normele Uniunii 
în materie de siguranță sau care impun 
consumatorilor majorări nejustificate și 
abuzive ale prețurilor sau alte condiții 
inechitabile;

Or. en

Amendamentul 203
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că această problemă 
este agravată de faptul că, adesea, 
identitatea acestor societăți nu poate fi 
stabilită;

eliminat

Or. en

Amendamentul 204
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că această problemă 
este agravată de faptul că, adesea, 
identitatea acestor societăți nu poate fi 
stabilită;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 205
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că această problemă este 
agravată de faptul că, adesea, identitatea 
acestor societăți nu poate fi stabilită;

12. subliniază că această problemă este 
agravată de faptul că, adesea, identitatea 
acestor societăți nu poate fi stabilită; 
subliniază necesitatea de a informa și a 
educa mai bine consumatorii cu privire la 
vânzarea online în general și la riscurile 
potențiale ale cumpărării de produse care 
nu sunt aprobate pentru piața europeană, 
în special;

Or. en

Amendamentul 206
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că această problemă este 
agravată de faptul că, adesea, identitatea 
acestor societăți nu poate fi stabilită;

12. subliniază că această problemă este 
agravată de faptul că, adesea, identitatea 
acestor societăți nu poate fi stabilită și 
reamintește că legislația adoptată recent 
în cadrul pachetului „Noile avantaje 
pentru consumatori” impune obligații de 
transparență asupra piețelor, din care să 
reiasă în mod clar cu cine încheie un 
contract consumatorul;

Or. en

Amendamentul 207
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Pascal Arimont, Marion Walsmann, Kris Peeters, Romana 
Tomc, Anna-Michelle Asimakopoulou, Andreas Schwab
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că această problemă este 
agravată de faptul că, adesea, identitatea 
acestor societăți nu poate fi stabilită;

12. subliniază că această problemă este 
agravată de faptul că, adesea, identitatea 
acestor societăți și persoane care practică 
activități frauduloase nu poate fi stabilită; 
constată, prin urmare, că consumatorii nu 
pot solicita despăgubiri pentru daunele și 
pierderile suferite;

Or. en

Amendamentul 208
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că această problemă este 
agravată de faptul că, adesea, identitatea 
acestor societăți nu poate fi stabilită;

12. subliniază că această problemă este 
agravată de faptul că, adesea, identitatea 
acestor societăți nu poate fi stabilită, de 
exemplu din cauza lipsei unui registru 
european al societăților comerciale care 
să fie accesibil în mod public;

Or. en

Amendamentul 209
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că această problemă este 
agravată de faptul că, adesea, identitatea 
acestor societăți nu poate fi stabilită;

12. subliniază că această problemă este 
agravată de faptul că, adesea, identitatea 
acestor societăți și/sau persoane nu poate 
fi stabilită;
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Or. en

Amendamentul 210
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că această problemă este 
agravată de faptul că, adesea, identitatea 
acestor societăți nu poate fi stabilită;

12. subliniază că această problemă este 
agravată de dificultățile legate de 
stabilirea identității societăților care se fac 
vinovate de săvârșirea neregulilor;

Or. sv

Amendamentul 211
Anna-Michelle Asimakopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. observă că registrul aferent bazei 
de date WHOIS reprezintă un instrument 
esențial, care permite părților terțe 
interesate să identifice factorii negativi de 
pe internet; invită Comisia și Comitetul 
european pentru protecția datelor să 
găsească o soluție concretă prin care să se 
garanteze că părțile terțe de încredere 
care sunt interesate vor putea accesa în 
mod controlat acest registru;

Or. en

Amendamentul 212
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate în mod substanțial;

13. susține cerințele actuale privind 
transparența și informarea prevăzute în 
Directiva privind comerțul electronic 
referitoare la furnizorii de servicii ale 
societății informaționale și clienții lor 
comerciali, precum și cerințele minime de 
informare cu privire la comunicările 
comerciale; solicită aplicarea 
corespunzătoare a cadrului existent 
înainte de propunerea unor noi obligații; 
propune revizuirea în continuare a 
cerințelor existente, pe baza dialogului cu 
părțile interesate și cu partenerii sociali, 
pentru a determina valoarea adăugată 
potențială care ar rezulta în cazul 
înăspririi, respectiv al relaxării actualului 
cadru de reglementare;

Or. en

Amendamentul 213
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate în mod substanțial;

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate în mod substanțial pentru 
furnizorii de servicii ale societății 
informaționale direcționate în principal 
către consumatori, care acționează ca 
intermediar între comerciant și 
consumator sau asigură interfața de 
comercializare pentru vânzarea de bunuri 
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online1a;

__________________
1a Justificare: abordarea deficiențelor 
existente în ceea ce privește cerințele 
privind transparența și informarea din 
Directiva privind comerțul electronic prin 
intermediul unei soluții „universale” s-ar 
putea să nu fie soluția cea mai adecvată. 
O alternativă posibilă, relevantă din 
punctul de vedere al pieței și orientată 
spre consumatori, ar putea consta în 
promovarea unor norme care țin cont de 
faptul că tipurile diferite de servicii 
necesită norme diferite. Stabilirea unor 
norme mai stricte de protecție a 
consumatorilor poate să fie coerentă cu 
promovarea adoptării TIC în Europa, 
adică se pot stabili norme specifice pentru 
furnizorii de servicii ale societății 
informaționale luându-se în considerare 
măsura în care aceștia sunt parte 
interesată în furnizarea unui bun sau 
serviciu de la o întreprindere către 
consumator, asigurându-se în același 
timp un echilibru în raport cu necesitatea 
de a menține buna funcționare și viteza 
tranzacțiilor comerciale online. 

Or. en

Amendamentul 214
Katalin Cseh, Karen Melchior

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
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consolidate în mod substanțial; consolidate în mod substanțial; de 
asemenea, ar trebui luată în considerare 
introducerea unui mecanism automatizat 
de transmitere de mesaje înainte de 
încheierea tranzacției, prin care clienții să 
fie informați în legătură cu posibilele 
efecte secundare ale anumitor produse, 
precum și cu utilizarea recomandată a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 215
Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate în mod substanțial;

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate în mod substanțial; solicită 
Comisiei să introducă orientări pentru 
platforme, descriind modul în care 
acestea ar putea să informeze mai bine 
consumatorii în legătură cu comunicarea 
comercială;

Or. en

Amendamentul 216
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate în mod substanțial;

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali care furnizează 
servicii consumatorilor (B2B2C), precum 
și cerințele minime de informare cu privire 
la comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate în mod substanțial;

Or. en

Amendamentul 217
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate în mod substanțial;

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, trebuie 
consolidate în mod substanțial, în special 
din cauza lipsei de transparență a 
formelor extrem de variate de publicitate 
online;

Or. en

Amendamentul 218
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate în mod substanțial;

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate în mod substanțial, asigurând 
punerea acestora în aplicare în timp util și 
în conformitate cu cadrul de reglementare 
al UE;

Or. it

Amendamentul 219
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate în mod substanțial;

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate concomitent cu măsurile de 
creștere a gradului de respectare a 
normelor existente;

Or. sv

Amendamentul 220
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 13



AM\1204788RO.docx 119/171 PE650.712v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate în mod substanțial;

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și la 
vânzătorii online, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
analizate în mod corespunzător și, dacă 
este necesar, îmbunătățite ulterior;

Or. en

Amendamentul 221
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Christian Doleschal

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că cerințele actuale 
privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate în mod substanțial;

13. are convingerea că cerințele 
actuale privind transparența și informarea 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic referitoare la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
clienții lor comerciali, precum și cerințele 
minime de informare cu privire la 
comunicările comerciale, ar trebui 
consolidate în mod substanțial;

Or. en

Amendamentul 222
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră, în plus, că 
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întreprinderile stabilite pe teritoriile mai 
multor state ar trebui să își declare 
existența juridică și activitățile economice 
pe care le desfășoară pe teritoriul unui 
stat membru al Uniunii, întrucât această 
activitate este desfășurată în mod efectiv 
pe teritoriul statului membru respectiv, 
pentru a nu se sustrage nici controlului, 
nici impozitului datorat respectivului stat 
în temeiul dreptului său intern și al 
dreptului Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 223
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală și să se asigure că 
informațiile pe care le furnizează sunt 
corecte și actualizate;

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea întreprinderilor 
utilizatoare de servicii de intermediere 
online, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul (UE) 2019/1150 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind promovarea 
echității și a transparenței pentru 
întreprinderile utilizatoare de servicii de 
intermediere online („Regulamentul 
P2B”) și să ia măsuri rezonabile pentru a 
se asigura că informațiile pe care le 
furnizează sunt corecte și actualizate, 
păstrând anonimatul consumatorilor; 
reamintește că verificarea identității 
utilizatorilor individuali ar crea o sarcină 
administrativă foarte mare pentru start-
up-urile și IMM-urile din UE care 
concurează pe piața globală;

Or. en
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Amendamentul 224
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală și să se asigure că 
informațiile pe care le furnizează sunt 
corecte și actualizate;

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să ceară 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală, astfel cum sunt definiți în 
Regulamentul (UE) 2019/1150 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind promovarea 
echității și a transparenței pentru 
întreprinderile utilizatoare de servicii de 
intermediere online („Regulamentul 
P2B”), păstrând totodată anonimatul 
consumatorilor; reamintește că 
verificarea identității utilizatorilor 
individuali ar crea o sarcină 
administrativă foarte mare pentru start-
up-urile și IMM-urile din UE care 
concurează pe piața globală;

Or. en

Amendamentul 225
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală și să se asigure că informațiile 
pe care le furnizează sunt corecte și 
actualizate;

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală și să se asigure că informațiile 
pe care le furnizează sunt corecte și 
actualizate prin sisteme de control solide, 
bazate pe autentificarea partenerilor de 
afaceri și pe verificarea produselor sau 
serviciilor oferite; prestatorii de servicii 
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nu ar trebui să își ofere serviciile în cazul 
în care identitatea clientului lor comercial 
este falsă;

Or. it

Amendamentul 226
Anna-Michelle Asimakopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală și să se asigure că informațiile 
pe care le furnizează sunt corecte și 
actualizate;

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii, cum ar fi piețele 
online, furnizorii de servicii de găzduire 
tehnică, operatorii de registre de nume de 
domenii, furnizorii de servicii de 
publicitate online, furnizorii de servicii de 
proxy și de plată online, să verifice, atât la 
începutul oricărei relații comerciale, cât și 
periodic, informațiile și identitatea 
partenerilor de afaceri cu care au o relație 
comercială contractuală și să se asigure că 
informațiile pe care le furnizează sunt 
corecte, complete și actualizate;

Or. en

Amendamentul 227
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală și să se asigure că informațiile 
pe care le furnizează sunt corecte și 

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii ale societății 
informaționale direcționate în principal 
către consumatori, care acționează ca 
intermediar între comerciant și 
consumator sau care asigură interfața de 
comercializare pentru vânzarea de bunuri 
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actualizate; online, să verifice informațiile și 
identitatea partenerilor de afaceri cu care 
au o relație comercială contractuală și să se 
asigure că informațiile pe care le 
furnizează sunt corecte și actualizate;

Or. en

Amendamentul 228
Katalin Cseh, Karen Melchior

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală și să se asigure că informațiile 
pe care le furnizează sunt corecte și 
actualizate;

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală și să se asigure că informațiile 
pe care le furnizează sunt corecte și 
actualizate; solicită crearea unei baze de 
date online care poate servi drept 
platformă de verificare a partenerilor de 
afaceri pentru influențatorii și micii 
furnizori de servicii care nu au 
posibilitatea de a găsi în altă parte 
resursele necesare pentru a face 
verificări;

Or. en

Amendamentul 229
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea întreprinderilor 
cu care au o relație comercială contractuală 
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contractuală și să se asigure că informațiile 
pe care le furnizează sunt corecte și 
actualizate;

și să desfășoare în mod regulat activități 
de monitorizare aleatorie pentru a se 
asigura că informațiile pe care le 
furnizează sunt corecte; subliniază 
importanța proporționalității în 
formularea acestei legislații, astfel încât 
să nu fie afectată competitivitatea IMM-
urilor și a microîntreprinderilor;

Or. sv

Amendamentul 230
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, Edina Tóth, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală și să se asigure că informațiile 
pe care le furnizează sunt corecte și 
actualizate;

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală; partenerii de afaceri ar 
trebui să aibă responsabilitatea de a 
informa furnizorul de servicii cu privire la 
orice modificare a activității lor 
economice (de exemplu, încetarea 
activității economice) și să se asigure că 
informațiile pe care le furnizează sunt 
corecte și actualizate;

Or. en

Amendamentul 231
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor intermediari de servicii să 
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informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală și să se asigure că informațiile 
pe care le furnizează sunt corecte și 
actualizate;

colecteze informațiile și identitatea 
partenerilor de afaceri cu care au o relație 
comercială contractuală în cazul în care 
acești parteneri de afaceri stabilesc o 
relație directă cu consumatorii prin 
serviciul intermediar în cauză și să se 
asigure că informațiile vor fi actualizate în 
cazul în care autoritățile competente 
informează furnizorii cu privire la 
existența unor inadvertențe;

Or. en

Amendamentul 232
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală și să se asigure că informațiile 
pe care le furnizează sunt corecte și 
actualizate;

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea atât ale 
partenerilor de afaceri cu care au o relație 
comercială contractuală, cât și ale 
persoanelor care oferă servicii sau vând 
produse pe platforme online, și să se 
asigure că informațiile pe care le 
furnizează sunt corecte și actualizate;

Or. en

Amendamentul 233
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
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contractuală și să se asigure că informațiile 
pe care le furnizează sunt corecte și 
actualizate;

contractuală și să se asigure că informațiile 
pe care le furnizează sunt corecte și 
actualizate, precum și că acestea conțin, în 
special, datele de contact ale unei 
persoane fizice responsabile;

Or. fr

Amendamentul 234
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală și să se asigure că informațiile 
pe care le furnizează sunt corecte și 
actualizate;

14. invită Comisia să analizeze 
necesitatea de a solicita furnizorilor de 
servicii să verifice informațiile și 
identitatea partenerilor de afaceri cu care 
au o relație comercială contractuală și să 
solicite ca informațiile pe care le 
furnizează să fie corecte și actualizate;

Or. en

Amendamentul 235
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice 
informațiile și identitatea partenerilor de 
afaceri cu care au o relație comercială 
contractuală și să se asigure că informațiile 
pe care le furnizează sunt corecte și 
actualizate;

14. invită Comisia să solicite 
furnizorilor de servicii să verifice în mod 
constant informațiile și identitatea 
partenerilor de afaceri cu care au o relație 
comercială contractuală și să se asigure că 
informațiile pe care le furnizează sunt 
corecte și actualizate;

Or. en
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Amendamentul 236
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază drepturile utilizatorilor 
în temeiul RGPD, precum și dreptul la 
anonimat pe internet sau la utilizarea 
acestuia fără a fi identificat; avertizează 
că ignorarea opțiunii utilizatorilor de 
internet de a nu-și divulga identitatea ar 
putea plasa anumite grupuri în situații 
dezavantajoase, inclusiv activitatea mass-
mediei independente, sau ar putea priva 
grupurile vulnerabile de protecție 
adecvată și de siguranță online;

Or. en

Amendamentul 237
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită Comisiei să clarifice 
regimul aplicabil intermediarilor care 
oferă servicii de găzduire de conținut și, 
în special, distincția dintre intermediarii 
pasivi care beneficiază de un regim de 
răspundere limitată și platformele active 
care organizează și promovează 
conținuturi;

Or. fr

Amendamentul 238
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Brando Benifei, Biljana Borzan, Andreas Schieder, 
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Marc Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia să impună, în cazul 
în care este necesară o anumită calificare 
pentru a furniza un serviciu, obligația ca 
deținerea acestei calificări să fie 
comunicată în cadrul fiecărei oferte 
online, pentru a evita transmiterea unor 
informații înșelătoare sau eronate 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 239
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența și informarea; consideră că 
aceste obligații ar trebui să fie puse în 
aplicare prin sancțiuni corespunzătoare, 
eficiente și disuasive;

15. invită Comisia ca, în cazul în care 
propune măsuri privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența și informarea, să țină seama 
de diferența dintre furnizorul de servicii 
de internet care oferă servicii de găzduire 
de bază, pe de o parte, și o platformă sau 
alte site-uri și utilizatorii acestora, pe de 
altă parte; subliniază că, în multe cazuri, 
furnizorii de servicii de internet nu au 
relații contractuale cu întreprinderile 
utilizatoare de servicii de intermediere 
online sau cu consumatorii, nici dreptul 
legal de a vizualiza sau de a accesa datele 
stocate; solicită Comisiei să se asigure că 
măsurile de aplicare a legii sunt 
direcționate într-un mod care ține seama 
de această diferență și nu conduce la 
încălcarea vieții private și a procedurilor 
legale; consideră că aceste obligații ar 
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trebui să fie proporționale și puse în 
aplicare prin sancțiuni corespunzătoare, 
eficiente și disuasive;

Or. en

Amendamentul 240
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența și informarea; consideră că 
aceste obligații ar trebui să fie puse în 
aplicare prin sancțiuni corespunzătoare, 
eficiente și disuasive;

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii ale societății informaționale 
direcționate în principal către 
consumatori, care acționează ca 
intermediar între comerciant și 
consumator sau asigură interfața de 
comercializare pentru vânzarea de bunuri 
online, cu scopul de a spori transparența și 
informarea; consideră că aceste obligații ar 
trebui să fie puse în aplicare prin sancțiuni 
corespunzătoare, eficiente și disuasive;

Or. en

Amendamentul 241
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența și informarea; consideră că 
aceste obligații ar trebui să fie puse în 
aplicare prin sancțiuni corespunzătoare, 
eficiente și disuasive;

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența și informarea și de a se 
asigura faptul că platformele vor fi 
considerate responsabile în cazul 
furnizării de informații, garanții sau 
declarații înșelătoare; consideră că aceste 
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obligații ar trebui să fie puse în aplicare 
prin sancțiuni corespunzătoare, eficiente și 
disuasive, în special în cazul încălcărilor 
repetate;

Or. it

Amendamentul 242
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența și informarea; consideră că 
aceste obligații ar trebui să fie puse în 
aplicare prin sancțiuni corespunzătoare, 
eficiente și disuasive;

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența și informarea; consideră că 
aceste obligații ar trebui să fie puse în 
aplicare prin sancțiuni corespunzătoare, 
eficiente și disuasive; subliniază 
necesitatea de a furniza serviciile în 
format multilingv, pentru a asigura 
difuzarea echitabilă și pe scară largă a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 243
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc Angel, Sándor 
Rónai, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența și informarea; consideră că 
aceste obligații ar trebui să fie puse în 
aplicare prin sancțiuni corespunzătoare, 

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii ale societății informaționale cu 
scopul de a spori transparența, informarea 
și responsabilitatea; consideră că aceste 
obligații ar trebui să fie puse în aplicare 
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eficiente și disuasive; prin sancțiuni corespunzătoare, eficiente și 
disuasive;

Or. en

Amendamentul 244
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența și informarea; consideră că 
aceste obligații ar trebui să fie puse în 
aplicare prin sancțiuni corespunzătoare, 
eficiente și disuasive;

15. invită Comisia să introducă 
obligații proporționale și executorii 
privind furnizorii de servicii de internet cu 
scopul de a spori transparența și 
informarea; consideră că aceste obligații ar 
trebui să fie puse în aplicare prin sancțiuni 
corespunzătoare, eficiente și disuasive;

Or. sv

Amendamentul 245
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența și informarea; consideră că 
aceste obligații ar trebui să fie puse în 
aplicare prin sancțiuni corespunzătoare, 
eficiente și disuasive;

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența, informarea și 
responsabilitatea; consideră că aceste 
obligații ar trebui să fie puse în aplicare 
prin sancțiuni corespunzătoare, eficiente și 
disuasive;

Or. en
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Amendamentul 246
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența și informarea; consideră că 
aceste obligații ar trebui să fie puse în 
aplicare prin sancțiuni corespunzătoare, 
eficiente și disuasive;

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența în ceea ce privește normele în 
materie de respectare a vieții private; 
consideră că aceste obligații ar trebui să fie 
puse în aplicare prin sancțiuni 
proporționale, eficiente și disuasive;

Or. en

Amendamentul 247
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența și informarea; consideră că 
aceste obligații ar trebui să fie puse în 
aplicare prin sancțiuni corespunzătoare, 
eficiente și disuasive;

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de găzduire online cu scopul de a 
spori transparența și informarea; consideră 
că aceste obligații ar trebui să fie puse în 
aplicare prin sancțiuni corespunzătoare, 
eficiente și disuasive;

Or. en

Amendamentul 248
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 15



AM\1204788RO.docx 133/171 PE650.712v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă 
obligații executorii privind furnizorii de 
servicii de internet cu scopul de a spori 
transparența și informarea; consideră că 
aceste obligații ar trebui să fie puse în 
aplicare prin sancțiuni corespunzătoare, 
eficiente și disuasive;

15. invită Comisia să introducă 
obligații privind furnizorii de servicii de 
internet cu scopul de a spori transparența; 
consideră că aceste obligații ar trebui să fie 
puse în aplicare prin sancțiuni 
corespunzătoare, proporționale, eficiente și 
disuasive;

Or. en

Amendamentul 249
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann, 
Romana Tomc, Anna-Michelle Asimakopoulou, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să abordeze 
problema profilurilor false de pe 
platformele digitale și provocările 
întâmpinate în efortul de a identifica 
persoana reală din spatele unui astfel de 
profil în cazul în care această persoană 
comite o ilegalitate; invită Comisia să ia 
în considerare mecanisme prin care să se 
asigure că oricine poate fi identificat 
online, dar că i se respectă, în același 
timp, dreptul la viața privată; consideră că 
crearea unei identități digitale ar constitui 
un instrument util în acest sens;

Or. en

Amendamentul 250
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază necesitatea de a 
respecta garanțiile procedurale; 
subliniază necesitatea de a preveni 
utilizarea abuzivă de către întreprinderi a 
transparenței, a căilor de atac și a altor 
sisteme cu scopul de a intra în conflict cu 
alte întreprinderi; consideră că orice 
revizuiri trebuie să urmărească un 
echilibru între drepturile tuturor 
utilizatorilor și să asigure faptul că legea 
nu este redactată pentru a favoriza un 
interes legitim în detrimentul altuia;

Or. en

Amendamentul 251
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să introducă cerințe 
în materie de transparență și de 
responsabilitate în ceea ce privește 
procesele automatizate de luare a 
deciziilor utilizate de furnizorii de servicii 
de găzduire a conținutului și de furnizorii 
de instrumente automatizate de 
recunoaștere a conținutului, inclusiv 
documentația publică privind, cel puțin, 
existența și funcționarea tehnologiilor de 
recunoaștere a conținutului;

Or. en

Amendamentul 252
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
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Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. salută eforturile de a 
transparentiza procesul de eliminare a 
conținutului; subliniază că, pentru a 
verifica respectarea normelor, cerința de 
a publica rapoarte periodice privind 
transparența ar trebui să fie obligatorie și 
să includă cel puțin numărul de notificări, 
tipul de entități care notifică un conținut, 
caracterul conținutului care face obiectul 
plângerii, timpul de reacție la intermediar, 
numărul de contestări;

Or. en

Amendamentul 253
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. pentru a verifica aceste rapoarte 
privind transparența, precum și 
respectarea obligațiilor legale, și în 
conformitate cu Recomandarea 
CM/Rec(2018)2 a Consiliului Europei, 
statele membre ar trebui să pună la 
dispoziție în mod public și regulat 
informații cuprinzătoare privind numărul, 
caracterul și temeiul juridic al cererilor 
trimise intermediarilor prin care se 
solicită restricționarea unui conținut sau 
divulgarea unor date cu caracter 
personal, inclusiv cererile bazate pe 
tratate internaționale de asistență juridică 
reciprocă, și privind măsurile luate ca 
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urmare a acestor cereri;

Or. en

Amendamentul 254
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui consolidate; atrage atenția 
asupra faptului că preocupările stringente 
în materie de protecție a consumatorilor cu 
privire la crearea de profiluri, la vizare și la 
tarifarea personalizată nu pot fi abordate 
prin obligații de transparență și lăsate 
numai la alegerea consumatorilor;

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui consolidate; atrage atenția 
asupra faptului că preocupările stringente 
în materie de protecție a consumatorilor cu 
privire la crearea de profiluri, la vizare și la 
tarifarea personalizată nu pot fi abordate 
prin obligații de transparență și lăsate 
numai la alegerea consumatorilor; 
consideră că practici precum crearea de 
profiluri aduc gravă atingere drepturilor 
și libertăților persoanelor; recunoaște că 
regimul creat de Regulamentul general 
privind protecția datelor nu protejează în 
mod adecvat consumatorii împotriva 
creării de profiluri și a deciziilor 
automatizate nejustificate; este de părere 
că, pentru a asigura protecția adecvată a 
consumatorilor, datele cu caracter 
personal ar trebui să fie utilizate doar 
atunci când acest lucru este necesar 
pentru furnizarea serviciului solicitat;

__________________ __________________
3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 

3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
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97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

Or. en

Amendamentul 255
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui consolidate; atrage atenția 
asupra faptului că preocupările stringente 
în materie de protecție a consumatorilor cu 
privire la crearea de profiluri, la vizare și la 
tarifarea personalizată nu pot fi abordate 
prin obligații de transparență și lăsate 
numai la alegerea consumatorilor;

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui consolidate; atrage atenția 
asupra faptului că preocupările stringente 
în materie de protecție a consumatorilor cu 
privire la crearea de profiluri, la vizare și la 
tarifarea personalizată nu pot fi abordate 
prin obligații de transparență și lăsate 
numai la alegerea consumatorilor; observă, 
de asemenea, că există preocupări 
stringente în materie de protecție a 
consumatorilor cu privire la serviciile de 
jocuri de noroc online, care nu sunt 
tratate în mod adecvat de toate statele 
membre și ar putea necesita o abordare 
mai aliniată la nivelul Uniunii;

__________________ __________________
3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 

3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
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și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

Or. en

Amendamentul 256
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui consolidate; atrage 
atenția asupra faptului că preocupările 
stringente în materie de protecție a 
consumatorilor cu privire la crearea de 
profiluri, la vizare și la tarifarea 
personalizată nu pot fi abordate prin 
obligații de transparență și lăsate numai 
la alegerea consumatorilor;

16. subliniază că Comisia ar trebui să 
analizeze dacă obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic, referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale, ar trebui consolidate, iar această 
analiză ar trebui să aibă la bază date 
adecvate și relevante;

__________________  
3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 
2005 privind practicile comerciale 
neloiale ale întreprinderilor de pe piața 
internă față de consumatori și de 
modificare a Directivei 84/450/CEE a 
Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 
98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 al Parlamentului European și 
al Consiliului (JO L 149, 11.6.2005, p. 
22).

 

Or. en
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Amendamentul 257
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui consolidate; atrage atenția 
asupra faptului că preocupările stringente 
în materie de protecție a consumatorilor cu 
privire la crearea de profiluri, la vizare și la 
tarifarea personalizată nu pot fi abordate 
prin obligații de transparență și lăsate 
numai la alegerea consumatorilor;

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui consolidate; atrage atenția 
asupra faptului că preocupările stringente 
în materie de protecție a consumatorilor cu 
privire la crearea de profiluri, la vizare și la 
tarifarea personalizată nu pot fi abordate 
prin obligații de transparență și lăsate 
numai la alegerea consumatorilor; invită, 
prin urmare, Comisia Europeană să 
evalueze necesitatea introducerii unor 
măsuri suplimentare;

__________________ __________________
3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

Or. en

Amendamentul 258
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui consolidate; atrage atenția 
asupra faptului că preocupările stringente 
în materie de protecție a consumatorilor cu 
privire la crearea de profiluri, la vizare și la 
tarifarea personalizată nu pot fi abordate 
prin obligații de transparență și lăsate 
numai la alegerea consumatorilor;

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui revizuite frecvent; atrage 
atenția asupra faptului că preocupările 
stringente în materie de protecție a 
consumatorilor cu privire la crearea de 
profiluri, la vizare și la tarifarea 
personalizată au fost abordate recent în 
pachetul legislativ „Noile avantaje pentru 
consumatori”3a, aflat în curs de 
transpunere și de punere în aplicare;

__________________ __________________
3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).
3a Directiva (UE) 2019/2161 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 noiembrie 2019 de modificare a 
Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 
2011/83/UE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului în ceea ce privește o mai 
bună asigurare a respectării normelor 
Uniunii în materie de protecție a 
consumatorilor și modernizarea acestor 
norme. 

Or. en
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Amendamentul 259
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui consolidate; atrage atenția 
asupra faptului că preocupările stringente 
în materie de protecție a consumatorilor cu 
privire la crearea de profiluri, la vizare și la 
tarifarea personalizată nu pot fi abordate 
prin obligații de transparență și lăsate 
numai la alegerea consumatorilor;

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui consolidate; atrage atenția 
asupra faptului că preocupările stringente 
în materie de protecție a consumatorilor cu 
privire la crearea de profiluri, la vizare și la 
tarifarea și recomandările personalizate nu 
pot fi abordate doar prin obligații de 
transparență și lăsate numai la alegerea 
consumatorilor;

__________________ __________________
3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

Or. en

Amendamentul 260
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Romana Tomc, Andreas Schwab
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui consolidate; atrage atenția 
asupra faptului că preocupările stringente 
în materie de protecție a consumatorilor cu 
privire la crearea de profiluri, la vizare și la 
tarifarea personalizată nu pot fi abordate 
prin obligații de transparență și lăsate 
numai la alegerea consumatorilor;

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui consolidate; atrage atenția 
asupra faptului că preocupările stringente 
în materie de protecție a consumatorilor cu 
privire la crearea de profiluri, la vizare și la 
tarifarea personalizată ar trebui să fie 
abordate, printre altele, prin obligații de 
transparență și cerințe de informare clare;

__________________ __________________
3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

Or. en

Amendamentul 261
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 

16. subliniază că obligațiile existente, 
prevăzute în Directiva privind comerțul 
electronic și în Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
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(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui consolidate; atrage 
atenția asupra faptului că preocupările 
stringente în materie de protecție a 
consumatorilor cu privire la crearea de 
profiluri, la vizare și la tarifarea 
personalizată nu pot fi abordate prin 
obligații de transparență și lăsate numai 
la alegerea consumatorilor;

(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”)3 referitoare la transparența 
comunicațiilor comerciale și a publicității 
digitale ar trebui consolidate; solicită 
Comisiei să evalueze necesitatea unor 
măsuri suplimentare pentru a aborda 
preocupările stringente în materie de 
protecție a consumatorilor cu privire la 
crearea de profiluri, la vizare și la tarifarea 
personalizată;

__________________ __________________
3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

Or. sv

Amendamentul 262
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că serviciile de 
gestionare a datelor și arhitectura de 
concentrare, depozitare, utilizare, 
reutilizare, păstrare și analiză constituie 
prima parte semnificativă a lanțului 
valoric în economia digitală; consideră că 
politicile de pe piața unică digitală ar 
trebui să abordeze provocările prezentate 
de această arhitectură; subliniază că 
costurile asociate calculului, elaborării, 
depozitării și accesului la date vor 
determina viteza, profunzimea și 
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amploarea adoptării infrastructurii și 
produselor digitale, în special în cazul 
IMM-urilor și al start-up-urilor 
inovatoare; consideră că UE ar trebui să-
și dezvolte propria capacitate adecvată în 
ceea ce privește serviciile de tip cloud, 
precum și să faciliteze dezvoltarea unui 
sistem descentralizat și interoperabil de 
guvernanță a datelor, care permite 
utilizarea eficientă a infrastructurilor 
locale, inclusiv a tehnicilor de calcul de 
tip „fog computing”, „mist computing” și 
„edge computing” (la margine); solicită 
Comisiei să faciliteze dezvoltarea acestor 
infrastructuri locale de date pentru a 
sprijini expansiunea produselor IO 
destinate consumatorilor, a produselor IO 
industriale și a aplicațiilor pentru orașe 
inteligente;

Or. en

Amendamentul 263
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Biljana 
Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că un consumator 
online se află într-o relație dezechilibrată 
cu furnizorii de servicii și cu comercianții 
care oferă servicii gratuite, dar care își 
susțin activitatea de furnizare a serviciilor 
cu venituri din publicitate și din reclame 
direcționate în mod automatizat spre 
consumatorii individuali, pe baza 
informațiilor colectate prin mecanisme de 
date masive și de inteligență artificială; 
observă că modelul de afaceri bazat pe 
furnizarea de servicii „gratuite”, dar 
plătite prin publicitate, poate conduce la 
rezultate societale nedorite și poate fi în 
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detrimentul consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 264
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită impunerea unor obligații 
de transparență pentru sistemele de 
recomandare utilizate de furnizorii de 
servicii de găzduire de conținut, inclusiv 
documente disponibile public cu 
rezultatele recomandărilor și cu publicul-
țintă al acestora, deciziile de ierarhizare 
specifice pentru fiecare conținut și alte 
intervenții ale platformei, criteriile și 
raționamentul din spatele acestor decizii, 
precum și structurile organizaționale care 
controlează aceste sisteme – 
transparentizarea ar trebui să ia forma 
unui acces la date în timp real, de nivel 
înalt și anonimizat, printr-o API publică;

Or. en

Amendamentul 265
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría, Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. constată utilizarea tot mai extinsă 
a platformelor digitale și a aplicațiilor din 
domeniul e-sănătății, și în special 
importanța telemedicinei și a datelor 
informatice referitoare la sănătatea 



PE650.712v01-00 146/171 AM\1204788RO.docx

RO

consumatorului; consideră că pachetul 
privind serviciile digitale trebuie să 
garanteze că serviciile digitale de e-
sănătate oferă cetățenilor doar date 
exacte, verificate și bazate pe dovezi 
științifice, protejându-le totodată în mod 
eficace datele cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 266
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Andreas Schieder, Marc Angel, Adriana 
Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. observă că, date fiind diferențele 
semnificative dintre serviciile digitale, 
trebuie evitate abordările universale; cu 
alte cuvinte, obligațiile de diligență ale 
intermediarilor ar trebui să difere în 
funcție de modelul lor de afaceri;

Or. en

Amendamentul 267
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. salută Cartea albă privind 
inteligența artificială a Comisiei 
Europene; îndeamnă Comisia să se 
asigure că actul legislativ privind 
serviciile digitale menține centrarea pe 
persoane în abordarea IA, asigurând 
totodată respectarea valorilor și a 
drepturilor fundamentale consacrate de 
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UE, astfel cum sunt prevăzute în tratate;

Or. en

Amendamentul 268
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. consideră că intermediarii ale 
căror intervenții pot afecta libertățile 
fundamentale ale utilizatorilor ar trebui 
să fie protejați în cea mai mare măsură de 
răspundere, în timp ce intermediarii care 
permit tranzacții comerciale, inclusiv 
publicitate, ar trebui să fie supuși unei 
obligații mai stricte de diligență, trebuind 
să fie proactivi în efortul de a proteja 
consumatorii și să ofere siguranță și 
încredere;

Or. en

Amendamentul 269
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Inteligența artificială (IA) Moderarea conținutului, ierarhizarea și 
personalizarea

Or. en



PE650.712v01-00 148/171 AM\1204788RO.docx

RO

Amendamentul 270
Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, deși serviciile bazate 
pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să abordeze 
provocările pe care le prezintă acestea în 
ceea ce privește asigurarea 
nediscriminării, a transparenței și a 
explicabilității algoritmilor, precum și a 
răspunderii; subliniază necesitatea de a 
monitoriza algoritmii și de a evalua 
riscurile asociate, de a utiliza seturi de date 
obiective și de înaltă calitate, precum și de 
a ajuta persoanele să obțină acces la 
diverse conținuturi, opinii, produse și 
servicii de înaltă calitate;

17. consideră că, deși serviciile bazate 
pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să evalueze în ce măsură legislația 
și politicile existente din domeniul 
protecției datelor, al concurenței, al 
protecției consumatorilor și al obligațiilor 
dintre întreprinderi nu abordează în mod 
adecvat nediscriminarea, transparența și 
explicabilitatea algoritmilor; subliniază 
necesitatea de a monitoriza algoritmii și de 
a evalua riscurile asociate, de a utiliza 
seturi de date obiective și de înaltă calitate, 
fără a compromite secretele comerciale și 
fără a încălca legislația privind 
respectarea vieții private a utilizatorilor 
sau divulgarea datelor, precum și de a 
ajuta persoanele să obțină acces la diverse 
conținuturi, opinii, produse și servicii de 
înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 271
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, deși serviciile bazate 
pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 

17. consideră că, deși serviciile bazate 
pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 
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legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să abordeze 
provocările pe care le prezintă acestea în 
ceea ce privește asigurarea nediscriminării, 
a transparenței și a explicabilității 
algoritmilor, precum și a răspunderii; 
subliniază necesitatea de a monitoriza 
algoritmii și de a evalua riscurile asociate, 
de a utiliza seturi de date obiective și de 
înaltă calitate, precum și de a ajuta 
persoanele să obțină acces la diverse 
conținuturi, opinii, produse și servicii de 
înaltă calitate;

legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să abordeze 
provocările pe care le prezintă acestea în 
ceea ce privește asigurarea nediscriminării, 
a transparenței și a explicabilității 
algoritmilor, precum și a răspunderii; 
subliniază necesitatea de a monitoriza 
algoritmii și de a evalua riscurile asociate, 
de a utiliza seturi de date obiective și de 
înaltă calitate, de a ajuta persoanele să 
obțină acces la diverse conținuturi, opinii, 
informații privind produsele și serviciile 
de înaltă calitate existente, precum și de a 
consolida drepturile fundamentale și de a 
găsi soluții pentru tragerea la răspundere 
a furnizorilor de știri false fără a 
restrânge libertatea de exprimare;

Or. en

Amendamentul 272
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, deși serviciile bazate 
pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să abordeze 
provocările pe care le prezintă acestea în 
ceea ce privește asigurarea nediscriminării, 
a transparenței și a explicabilității 
algoritmilor, precum și a răspunderii; 
subliniază necesitatea de a monitoriza 
algoritmii și de a evalua riscurile asociate, 
de a utiliza seturi de date obiective și de 
înaltă calitate, precum și de a ajuta 
persoanele să obțină acces la diverse 
conținuturi, opinii, produse și servicii de 

17. consideră că, deși serviciile bazate 
pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să abordeze 
provocările concrete încă nereglementate 
de legislația actuală pe care le prezintă 
acestea în ceea ce privește asigurarea 
nediscriminării, a transparenței privind 
seturile de date și a explicabilității – pe cât 
posibil – a algoritmilor, precum și a 
răspunderii; subliniază necesitatea de a 
evalua riscurile asociate, de a utiliza seturi 
de date obiective și de înaltă calitate, 
precum și de a ajuta persoanele să obțină 
acces la diverse conținuturi, opinii, produse 
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înaltă calitate; și servicii de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 273
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, deși serviciile bazate 
pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să abordeze 
provocările pe care le prezintă acestea în 
ceea ce privește asigurarea nediscriminării, 
a transparenței și a explicabilității 
algoritmilor, precum și a răspunderii; 
subliniază necesitatea de a monitoriza 
algoritmii și de a evalua riscurile asociate, 
de a utiliza seturi de date obiective și de 
înaltă calitate, precum și de a ajuta 
persoanele să obțină acces la diverse 
conținuturi, opinii, produse și servicii de 
înaltă calitate;

17. consideră că, deși serviciile bazate 
pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să abordeze 
provocările pe care le prezintă acestea în 
ceea ce privește asigurarea nediscriminării, 
a transparenței și a explicabilității 
algoritmilor, precum și a răspunderii; 
subliniază necesitatea unor audituri 
pentru algoritmi și a unor evaluări 
obligatorii ale riscurilor asociate cu care 
se confruntă persoanele, grupurile și 
societatea în general, de a utiliza seturi de 
date obiective și de înaltă calitate, precum 
și de a ajuta persoanele să obțină acces la 
diverse conținuturi, opinii, produse și 
servicii de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 274
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, deși serviciile bazate 17. consideră că, deși serviciile bazate 
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pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să abordeze 
provocările pe care le prezintă acestea în 
ceea ce privește asigurarea 
nediscriminării, a transparenței și a 
explicabilității algoritmilor, precum și a 
răspunderii; subliniază necesitatea de a 
monitoriza algoritmii și de a evalua 
riscurile asociate, de a utiliza seturi de date 
obiective și de înaltă calitate, precum și de 
a ajuta persoanele să obțină acces la 
diverse conținuturi, opinii, produse și 
servicii de înaltă calitate;

pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să abordeze 
provocările pe care le prezintă acestea în 
ceea ce privește asigurarea transparenței și 
a explicabilității datelor de intrare utilizate 
de algoritmi și a datelor de ieșire pentru 
care sunt optimizați aceștia; subliniază 
necesitatea de a evalua riscurile asociate 
utilizării IA, de a utiliza seturi de date 
subiacente obiective și de înaltă calitate, 
precum și de a ajuta persoanele să obțină 
acces la diverse conținuturi, opinii, produse 
și servicii de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 275
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, deși serviciile bazate 
pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să abordeze 
provocările pe care le prezintă acestea în 
ceea ce privește asigurarea nediscriminării, 
a transparenței și a explicabilității 
algoritmilor, precum și a răspunderii; 
subliniază necesitatea de a monitoriza 
algoritmii și de a evalua riscurile asociate, 
de a utiliza seturi de date obiective și de 
înaltă calitate, precum și de a ajuta 
persoanele să obțină acces la diverse 
conținuturi, opinii, produse și servicii de 
înaltă calitate;

17. consideră că, deși serviciile bazate 
pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, legislația 
viitoare în materie de inteligență 
artificială ar trebui să abordeze provocările 
pe care le prezintă acestea în ceea ce 
privește asigurarea nediscriminării, a 
transparenței și a explicabilității 
algoritmilor, precum și a răspunderii; 
subliniază necesitatea de a monitoriza 
algoritmii și de a evalua riscurile asociate, 
de a utiliza seturi de date obiective și de 
înaltă calitate, precum și de a ajuta 
persoanele să obțină acces la diverse 
conținuturi, opinii, produse și servicii de 
înaltă calitate;
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Or. en

Amendamentul 276
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, deși serviciile bazate 
pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să abordeze 
provocările pe care le prezintă acestea în 
ceea ce privește asigurarea nediscriminării, 
a transparenței și a explicabilității 
algoritmilor, precum și a răspunderii; 
subliniază necesitatea de a monitoriza 
algoritmii și de a evalua riscurile asociate, 
de a utiliza seturi de date obiective și de 
înaltă calitate, precum și de a ajuta 
persoanele să obțină acces la diverse 
conținuturi, opinii, produse și servicii de 
înaltă calitate;

17. consideră că, deși serviciile bazate 
pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să abordeze 
provocările pe care le prezintă acestea în 
ceea ce privește asigurarea nediscriminării, 
a transparenței și a explicabilității 
algoritmilor; subliniază necesitatea de a 
monitoriza algoritmii și de a evalua 
riscurile asociate, de a utiliza seturi de date 
de înaltă calitate și, în măsura 
posibilităților, obiective, precum și de a 
ajuta persoanele să obțină acces la diverse 
conținuturi, opinii, produse și servicii de 
înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 277
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, deși serviciile bazate 
pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 

17. consideră că, deși serviciile bazate 
pe IA, reglementate în prezent de Directiva 
privind comerțul electronic, au un potențial 
enorm de a aduce beneficii consumatorilor 
și furnizorilor de servicii, noul Act 
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legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să abordeze 
provocările pe care le prezintă acestea în 
ceea ce privește asigurarea nediscriminării, 
a transparenței și a explicabilității 
algoritmilor, precum și a răspunderii; 
subliniază necesitatea de a monitoriza 
algoritmii și de a evalua riscurile asociate, 
de a utiliza seturi de date obiective și de 
înaltă calitate, precum și de a ajuta 
persoanele să obțină acces la diverse 
conținuturi, opinii, produse și servicii de 
înaltă calitate;

legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să abordeze 
provocările pe care le prezintă acestea în 
ceea ce privește asigurarea nediscriminării, 
a transparenței și a explicabilității 
algoritmilor, precum și a răspunderii; 
subliniază necesitatea de a se asigura că 
serviciile bazate pe IA utilizate în sectoare 
cu risc ridicat, cum ar fi asistența 
medicală și transporturile, sunt furnizate 
la un nivel înalt de securitate, 
transparență și protecție a datelor prin 
introducerea unor sisteme de evaluare a 
riscurilor și de verificare;

Or. sv

Amendamentul 278
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că este necesar să se 
pună capăt modelului de afaceri bazat pe 
crearea de profiluri pentru a „capta 
atenția”, practicat pe piețele digitale, unde 
algoritmii acordă prioritate conținutului 
controversat, contribuind astfel la 
răspândirea acestuia online; subliniază, 
astfel, că utilizatorii ar trebui să dețină un 
grad mai mare de control asupra modului 
de prezentare a ierarhizării rezultatelor, 
de exemplu prin posibilitatea de a le 
ordona în alt mod;

Or. en

Amendamentul 279
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că tehnologiile IA au o 
gamă largă de aplicații și de provocări 
specifice; sprijină evaluarea tehnologiilor 
IA printr-o abordare sectorială mai 
degrabă decât printr-o abordare generală, 
ținând seama de valorificarea intervenției 
umane și de importanța furnizării de date; 
consideră, cu toate acestea, că este 
necesar să se dezvolte o etică pentru IA în 
scopul protejării persoanelor împotriva 
unor eventuale devieri ale acesteia, fără a 
frâna totuși inovarea;

Or. fr

Amendamentul 280
Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că este necesar să se 
asigure o abordare bazată pe dialog social 
și pe informarea și consultarea eficace a 
lucrătorilor în ceea ce privește 
introducerea și monitorizarea 
tehnologiilor și soluțiilor IA, în special a 
utilizării algoritmilor; trebuie respectat, 
printre altele, principiul „abordării de 
tipul human-in-command”, pentru a 
preveni apariția riscurilor pentru sănătate 
și siguranță, a sarcinilor alienante, a 
discriminării, a supravegherii 
nejustificate și a abuzurilor în procesele 
de management și de resurse umane;

Or. en
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Amendamentul 281
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reamintește că protecția datelor cu 
caracter personal care fac obiectul unor 
procese automatizate de luare a deciziilor 
este deja reglementată, printre altele, de 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și că niciuna dintre propuneri nu 
ar trebui să urmărească repetarea sau 
modificarea acestor dispoziții;

Or. en

Amendamentul 282
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. subliniază că algoritmii pot fi 
protejați cu titlu de secrete comerciale în 
sensul Directivei 2016/943; subliniază că 
orice supervizare a acestor algoritmi, în 
cazul în care este necesară, trebuie să fie 
realizată de către autoritatea națională de 
reglementare a țării de origine de la caz la 
caz, doar atunci când un stat membru are 
motive să creadă că algoritmul este 
afectat de  o eroare sistematică, iar 
supervizarea trebuie să facă obiectul unor 
norme clare de confidențialitate;

Or. en
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Amendamentul 283
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. consideră că atenția Comisiei ar 
trebui să se îndrepte către eventualele 
erori sistematice din cadrul seturilor de 
date sau al rezultatelor, mai degrabă decât 
spre algoritmi în sine;

Or. en

Amendamentul 284
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră că consumatorii ar 
trebui să poată solicita verificări și 
rectificări ale eventualelor erori rezultate în 
urma deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor;

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, 
inteligibil și ușor accesibil, iar drepturile 
lor ar trebui să fie garantate efectiv atunci 
când interacționează cu sistemele 
automatizate de luare a deciziilor și cu alte 
servicii sau aplicații digitale inovatoare; 
consideră că consumatorii ar trebui să 
poată solicita verificări și rectificări ale 
eventualelor erori rezultate în urma 
deciziilor automatizate, precum și a 
intervenției umane, iar consumatorii ar 
trebui să aibă dreptul să solicite 
despăgubiri pentru orice daune legate de 
utilizarea sistemelor automatizate de luare 
a deciziilor; consideră că setul de drepturi 
ale consumatorilor ar trebui să fie extins 
pentru a-i proteja mai bine în lumea 
digitală, incluzând în special dreptul de a 
avea responsabilitate și control și dreptul 
la echitate, de care ar trebui să se țină 
seama pentru a câștiga încrederea 
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necesară a consumatorilor în aplicațiile 
IA;

Or. en

Amendamentul 285
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Marion Walsmann, 
Kris Peeters, Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră că consumatorii ar 
trebui să poată solicita verificări și 
rectificări ale eventualelor erori rezultate în 
urma deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor;

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră că este esențial ca 
sistemele automatizate de luare a 
deciziilor să nu genereze rezultate 
părtinitoare în mod nejustificat pentru 
consumatorii de pe piața unică; consideră 
că consumatorii ar trebui să poată fi 
informați întotdeauna în mod 
corespunzător cu privire la interacțiunea 
cu sistemele automatizate de luare a 
deciziilor și la modul în care pot lua 
legătura cu o persoană cu putere de 
decizie pentru a solicita verificări și 
rectificări ale eventualelor erori rezultate în 
urma deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor;

Or. en

Amendamentul 286
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră că consumatorii ar 
trebui să poată solicita verificări și 
rectificări ale eventualelor erori rezultate în 
urma deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor;

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră că consumatorii ar 
trebui să poată solicita verificări și 
rectificări ale eventualelor erori rezultate în 
urma deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor, atât din partea 
entităților în cauză, cât și în fața 
instanțelor naționale, pe modelul 
mecanismului descris la articolul 17 
alineatul (9) din Directiva privind 
drepturile de autor1a;

__________________
1a 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. fr

Amendamentul 287
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
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inovatoare; consideră că consumatorii ar 
trebui să poată solicita verificări și 
rectificări ale eventualelor erori rezultate în 
urma deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor;

inovatoare; consideră că consumatorii pot 
și ar trebui să poată solicita verificări și 
rectificări ale eventualelor erori rezultate în 
urma deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor; consideră că o decizie 
luată prin sistemul automatizat ar trebui 
să facă obiectul unei rectificări în afara 
sistemului automatizat, adică să fie 
rectificată prin evaluare umană;

Or. en

Amendamentul 288
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că consumatorii ar 
trebui să fie informați în mod 
corespunzător, iar drepturile lor ar trebui să 
fie garantate efectiv atunci când 
interacționează cu sistemele automatizate 
de luare a deciziilor și cu alte servicii sau 
aplicații digitale inovatoare; consideră că 
consumatorii ar trebui să poată solicita 
verificări și rectificări ale eventualelor erori 
rezultate în urma deciziilor automatizate, 
precum și să solicite despăgubiri pentru 
orice daune legate de utilizarea sistemelor 
automatizate de luare a deciziilor;

18. consideră că utilizatorii au dreptul 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră, de asemenea, că 
utilizatorii ar trebui să fie informați 
atunci când un serviciu este personalizat 
pentru utilizatorii săi și dacă 
personalizarea poate fi dezactivată sau 
limitată în alt mod; consideră că 
utilizatorii ar trebui să poată solicita 
verificări și rectificări ale eventualelor erori 
rezultate în urma deciziilor automatizate, 
precum și să solicite despăgubiri pentru 
orice daune legate de utilizarea sistemelor 
automatizate de luare a deciziilor;

Or. en
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Amendamentul 289
Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră că consumatorii ar 
trebui să poată solicita verificări și 
rectificări ale eventualelor erori rezultate în 
urma deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor;

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră că consumatorii ar 
trebui să poată solicita verificări și 
rectificări ale eventualelor erori rezultate în 
urma deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor; observă că Rezoluția 
Parlamentului European referitoare la 
procesele decizionale automatizate1a a 
subliniat că, în ultimă instanță, oamenii 
trebuie să păstreze controlul;
__________________
1a Rezoluția referitoare la procesele 
decizionale automatizate: să asigurăm 
protecția consumatorilor și libera 
circulație a bunurilor și serviciilor 
(2019/2915(RSP)).

Or. en

Amendamentul 290
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați la timp, în mod 
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drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră că consumatorii ar 
trebui să poată solicita verificări și 
rectificări ale eventualelor erori rezultate 
în urma deciziilor automatizate, precum și 
să solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor;

corespunzător, imparțial, ușor de citit, 
standardizat și accesibil, iar drepturile lor 
ar trebui să fie garantate efectiv atunci când 
interacționează cu sistemele automatizate 
de luare a deciziilor, în special în ceea ce 
privește dreptul la o cale de atac eficientă, 
și cu alte servicii sau aplicații digitale; 
consideră că consumatorii ar trebui să 
poată contesta în mod eficient, să poată 
solicita verificări și rectificări ale deciziilor 
automatizate, precum și să solicite 
despăgubiri pentru orice daune legate de 
utilizarea sistemelor automatizate de luare 
a deciziilor;

Or. en

Amendamentul 291
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Biljana Borzan, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră că consumatorii ar 
trebui să poată solicita verificări și 
rectificări ale eventualelor erori rezultate în 
urma deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor;

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră că consumatorii ar 
trebui să poată solicita verificări și 
rectificări ale eventualelor erori rezultate în 
urma deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor, asigurându-se faptul 
că sarcina probei nu revine 
consumatorului;

Or. en



PE650.712v01-00 162/171 AM\1204788RO.docx

RO

Amendamentul 292
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră că consumatorii ar 
trebui să poată solicita verificări și 
rectificări ale eventualelor erori rezultate în 
urma deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor;

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră că, în situațiile în 
care acest lucru este proporțional și 
relevant, consumatorii ar trebui să poată 
solicita verificări și rectificări ale 
eventualelor erori rezultate în urma 
deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor;

Or. sv

Amendamentul 293
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că consumatorii ar trebui 
să fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră că consumatorii ar 
trebui să poată solicita verificări și 
rectificări ale eventualelor erori rezultate în 
urma deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
de luare a deciziilor;

18. consideră că utilizatorii ar trebui să 
fie informați în mod corespunzător, iar 
drepturile lor ar trebui să fie garantate 
efectiv atunci când interacționează cu 
sistemele automatizate de luare a deciziilor 
și cu alte servicii sau aplicații digitale 
inovatoare; consideră că întreprinderile 
utilizatoare de servicii de intermediere 
online și utilizatorii individuali ar trebui să 
poată solicita transparență, verificări și 
rectificări ale eventualelor erori sau 
tratamente subiective rezultate în urma 
deciziilor automatizate, precum și să 
solicite despăgubiri pentru orice daune 
legate de utilizarea sistemelor automatizate 
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de luare a deciziilor;

Or. en

Amendamentul 294
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. observă că instrumentele 
automatizate de moderare a conținutului 
nu au capacitatea de a înțelege în mod 
eficace subtilitatea contextului și a 
semnificațiilor din comunicarea umană, 
lucru necesar pentru a putea determina în 
ce măsură s-ar putea considera că acele 
conținuturi supuse evaluării încalcă legea 
sau condițiile platformei; subliniază, prin 
urmare, că utilizarea acestor instrumente 
nu ar trebui să fie impusă prin lege;

Or. en

Amendamentul 295
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că lipsa de claritate în 
utilizarea așa-numiților „roboți de chat” 
este de natură să cauzeze forme de 
disconfort pentru unele categorii de 
persoane deosebit de vulnerabile cărora le 
este indusă convingerea că vorbesc cu o 
ființă umană, în special dacă roboții 
folosesc expresii colocviale pentru a 
genera implicare și empatie;

Or. it
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Amendamentul 296
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Pascal Arimont, Kris Peeters, Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază importanța utilizării 
datelor de către platformele digitale și 
faptul că acumularea unor volume foarte 
mari de date de către marile întreprinderi 
de tehnologie a informației creează 
dezechilibre la nivelul puterii de negociere 
și, astfel, conduce la denaturarea 
concurenței pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 297
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că serviciile digitale nu 
ar trebui să utilizeze în mod exclusiv 
sisteme automatizate de luare a deciziilor 
în serviciile lor de asistență pentru 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 298
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Combaterea conținutului ilegal din mediul 
online

Combaterea conținutului ilegal și dăunător 
din mediul online

Or. en

Amendamentul 299
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Combaterea conținutului ilegal din mediul 
online

Combaterea activităților ilegale din mediul 
online

Or. en

Amendamentul 300
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că existența și 
răspândirea conținutului ilegal online 
reprezintă o amenințare gravă, care 
subminează încrederea cetățenilor în 
mediul digital și care afectează, de 
asemenea, dezvoltarea economică a 
ecosistemelor sănătoase de platforme în 
cadrul pieței unice digitale și împiedică 
dezvoltarea piețelor legitime de servicii 
digitale;

19. subliniază că, întrucât existența și 
răspândirea conținutului ilegal online 
reprezintă o amenințare gravă, care 
subminează încrederea cetățenilor în 
mediul digital și care afectează, de 
asemenea, dezvoltarea economică a 
ecosistemelor sănătoase de platforme în 
cadrul pieței unice digitale și împiedică 
dezvoltarea piețelor legitime de servicii 
digitale, statele membre trebuie să 
stabilească sancțiunile aplicabile celor 
responsabili pentru diseminarea de 
conținut ilegal online și pentru utilizarea 
de practici comerciale inechitabile;
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Or. en

Amendamentul 301
Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că existența și 
răspândirea conținutului ilegal online 
reprezintă o amenințare gravă, care 
subminează încrederea cetățenilor în 
mediul digital și care afectează, de 
asemenea, dezvoltarea economică a 
ecosistemelor sănătoase de platforme în 
cadrul pieței unice digitale și împiedică 
dezvoltarea piețelor legitime de servicii 
digitale;

19. subliniază că existența și 
răspândirea conținutului ilegal online 
reprezintă o amenințare gravă, care 
subminează încrederea cetățenilor în 
mediul digital și care afectează, de 
asemenea, dezvoltarea economică a 
ecosistemelor sănătoase de platforme în 
cadrul pieței unice digitale și împiedică 
dezvoltarea piețelor legitime de servicii 
digitale; consideră, prin urmare, că este 
necesară eliminarea rapidă și consecventă 
a conținutului ilegal;

Or. en

Amendamentul 302
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că existența și 
răspândirea conținutului ilegal online 
reprezintă o amenințare gravă, care 
subminează încrederea cetățenilor în 
mediul digital și care afectează, de 
asemenea, dezvoltarea economică a 
ecosistemelor sănătoase de platforme în 
cadrul pieței unice digitale și împiedică 
dezvoltarea piețelor legitime de servicii 
digitale;

19. subliniază că existența și 
răspândirea conținutului ilegal online 
reprezintă o amenințare gravă, care 
subminează încrederea cetățenilor în 
mediul digital, în special atunci când sunt 
legate de servicii transfrontaliere, și care 
afectează, de asemenea, dezvoltarea 
economică a ecosistemelor sănătoase de 
platforme în cadrul pieței unice digitale și 
împiedică dezvoltarea piețelor legitime de 
servicii digitale;
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Or. en

Amendamentul 303
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că existența și 
răspândirea conținutului ilegal online 
reprezintă o amenințare gravă, care 
subminează încrederea cetățenilor în 
mediul digital și care afectează, de 
asemenea, dezvoltarea economică a 
ecosistemelor sănătoase de platforme în 
cadrul pieței unice digitale și împiedică 
dezvoltarea piețelor legitime de servicii 
digitale;

19. subliniază că existența și 
răspândirea conținutului ilegal online, cum 
ar fi incitarea la acte de terorism, 
discursul ilegal de incitare la ură sau 
materialele care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor, precum și încălcările 
drepturilor de proprietate intelectuală și 
ale protecției consumatorilor online, 
subminează încrederea cetățenilor în 
mediul digital și afectează ecosistemele 
sănătoase de platforme în cadrul pieței 
unice digitale;

Or. en

Amendamentul 304
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că existența și 
răspândirea conținutului ilegal online 
reprezintă o amenințare gravă, care 
subminează încrederea cetățenilor în 
mediul digital și care afectează, de 
asemenea, dezvoltarea economică a 
ecosistemelor sănătoase de platforme în 
cadrul pieței unice digitale și împiedică 
dezvoltarea piețelor legitime de servicii 
digitale;

19. subliniază că existența și 
răspândirea conținutului ilegal și dăunător 
online reprezintă o amenințare gravă, care 
subminează încrederea cetățenilor în 
mediul digital și care afectează, de 
asemenea, dezvoltarea economică a 
ecosistemelor sănătoase de platforme în 
cadrul pieței unice digitale și împiedică 
dezvoltarea piețelor legitime de servicii 
digitale;
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Or. en

Amendamentul 305
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că existența și 
răspândirea conținutului ilegal online 
reprezintă o amenințare gravă, care 
subminează încrederea cetățenilor în 
mediul digital și care afectează, de 
asemenea, dezvoltarea economică a 
ecosistemelor sănătoase de platforme în 
cadrul pieței unice digitale și împiedică 
dezvoltarea piețelor legitime de servicii 
digitale;

19. subliniază că existența și 
răspândirea activităților ilegale online 
reprezintă o amenințare gravă, care 
subminează încrederea cetățenilor în 
mediul digital și care afectează, de 
asemenea, dezvoltarea economică a 
ecosistemelor sănătoase de platforme în 
cadrul pieței unice digitale și împiedică 
dezvoltarea piețelor legitime de servicii 
digitale;

Or. en

Amendamentul 306
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că existența și 
răspândirea conținutului ilegal online 
reprezintă o amenințare gravă, care 
subminează încrederea cetățenilor în 
mediul digital și care afectează, de 
asemenea, dezvoltarea economică a 
ecosistemelor sănătoase de platforme în 
cadrul pieței unice digitale și împiedică 
dezvoltarea piețelor legitime de servicii 
digitale;

19. subliniază că existența conținutului 
ilegal online reprezintă o amenințare gravă, 
care subminează încrederea cetățenilor în 
mediul digital și care afectează, de 
asemenea, dezvoltarea economică a 
ecosistemelor sănătoase de platforme în 
cadrul pieței unice digitale și împiedică 
dezvoltarea piețelor legitime de servicii 
digitale;

Or. en
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Amendamentul 307
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. este de părere că, în vederea 
protecției drepturilor consumatorilor și 
pentru ca întreprinderile să poată modera 
în mod eficient conținutul încărcat de 
utilizatori, conținutul ilegal ar trebui să 
fie ușor de diferențiat de conținutul 
dăunător sau de dezinformarea online; 
solicită Comisiei să ofere o definiție 
inteligibilă a informațiilor și activităților 
ilegale, inclusiv lista exhaustivă a 
acestora, și să prevadă măsuri de protecție 
pentru a evita suprareglementarea acestor 
norme de către statele membre;

Or. en

Amendamentul 308
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. recunoaște că ar fi foarte dificil să 
se ajungă, la nivelul UE, la o definiție a 
platformelor online care să fie unică, 
relevantă din punct de vedere juridic și 
orientată spre viitor, din cauza unor 
factori precum marea diversitate a 
tipurilor de modele de afaceri online 
existente și a domeniilor de activitate ale 
acestora; observă că, în orice caz, având 
în vedere viteza cu care se schimbă mediul 
digital, o definiție unică la nivelul UE nu 
ar ajuta Uniunea să prospere în economia 
platformelor;
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Or. en

Amendamentul 309
Andreas Schieder

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. este de părere că platformele și 
furnizorii de servicii digitale ar trebui să 
poată fi trași la răspundere pentru acțiuni 
ilegale sau pentru diseminarea de 
conținut ilegal (de exemplu, oferte de 
închiriere a unor locuințe sociale pe 
platforme de închiriere pe termen scurt) și 
consideră că anumite decizii 
discriminatorii ale platformelor pot fi 
luate numai în conformitate cu legislația 
locală sau cu deciziile instanțelor; 
subliniază că, în acest sens, este nevoie, 
de asemenea, de furnizarea unor date 
utilizabile și de accesul la acestea;

Or. en

Amendamentul 310
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că abordarea prin care 
se permite noilor modele de afaceri 
inovatoare să prospere și se consolidează 
piața unică digitală prin înlăturarea 
obstacolelor din calea liberei circulații a 
conținutului digital, obstacole care 
creează piețe naționale fragmentate și o 
cerere de conținut ilegal, s-a dovedit a fi 
de succes în trecut, în special în ceea ce 
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privește încălcările drepturilor de 
proprietate intelectuală;

Or. en

Amendamentul 311
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că pornografia infantilă 
este un fenomen larg răspândit și aflat în 
creștere constantă, că nu poate să treacă 
neobservată și că trebuie să fie combătută 
ferm, prin acțiune comună;

Or. en


