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13.1.2016 A8-0371/12 

Изменение  12 

Милене Трошчински 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че изграждането на 

основана на данни икономика до голяма 

степен зависи от една правна рамка, 

която насърчава разработването, 

управлението, поддържането и 

разширяването на бази данни и поради 

това зависи от правна рамка, която е 

благоприятна за иновациите и 

практична; 

Г. като има предвид, че изграждането на 

основана на данни икономика до голяма 

степен зависи от една правна рамка, 

която насърчава разработването, 

управлението, поддържането и 

разширяването на бази данни и 

центрове данни и поради това зависи 

от правна рамка, която е практична и 

благоприятна за иновациите и 

подобрява цифровата суверенност на 

държавите членки; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Изменение  13 

Милене Трошчински 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че високото и 

съгласувано ниво на защита на 

потребителите и на тяхното 

овластяване и удовлетворение 

неизбежно предполага наличието на 

избор, качество, гъвкавост, 

прозрачност, информация, оперативна 

съвместимост и достъпна, сигурна 

онлайн среда с високо ниво на защита 

на данните; 

Е. като има предвид, че 

съществуването на ръководени от 

правителствени организации 

програми за масово национално 

шпиониране заплашва сигурността на 

стратегическите и личните данни, 

които изискват фундаментално и 
съгласувано ниво на защита на 

потребителите; като има предвид, че 

постигането на високо ниво на 

защита на данните води до наличието 

на избор, гъвкавост, прозрачност, 

информация, оперативна съвместимост 

и една сигурна онлайн среда; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/14 

Изменение  14 

Милене Трошчински 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; счита, че постигането на 

цифров единен пазар, основан на общ 

набор от правила, би могло да насърчи 

конкурентоспособността на ЕС, да има 

положително въздействие върху 

растежа и работните места, да даде нов 

тласък на единния пазар и да придаде 

по-приобщаващ характер на 

обществото, като предложи нови 

възможности на гражданите и на 

предприятията, особено чрез обмен и 

споделяне на иновации; счита, че 

предприетият хоризонтален подход 

понастоящем трябва да бъде укрепен 

по отношение на прилагането си, 

включително навременното приемане 

на 16-те инициативи, тъй като 

цифровите фактори влияят върху 

всеки отделен гражданин и всяко 

отделно измерение на обществото и 

икономиката; 

1. отбелязва съобщението, озаглавено 

„Стратегия за цифровия единен пазар за 

Европа“; счита, че постигането на 

цифров пазар, основан на договорен 

общ набор от правила, би могло да 

насърчи конкурентоспособността на 

държавите членки, да има 

положително въздействие върху 

растежа и работните места и да даде нов 

тласък на икономиката, като предложи 

нови възможности на гражданите и на 

предприятията, особено чрез обмен и 

споделяне на иновации; във връзка с 

това счита, че развитието на 

цифровата икономика действително 

е ефективен инструмент, но не трябва 

да се разглежда като нов начин за 

постигане на допълнителна 

политическа интеграция на ЕС; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Изменение  15 

Милене Трошчински 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява загриженост относно 

различните национални подходи, 

прилагани досега от държавите членки 

към регулирането на интернет и 

икономиката на споделянето; 

настоятелно призовава Комисията да 

предприеме инициативи, в съответствие 

със сферите на компетентност на 

ЕС, за да подкрепи иновациите и 

лоялната конкуренция, да премахне 

бариерите пред цифровата търговия и 

да запази икономическото и социалното 

сближаване и целостта на единния 

пазар; призовава Комисията също 

така за запазване на интернет като 

отворена, неутрална, осигурена, 

приобщаваща, световна платформа за 

комуникация, производство, участие, 

творчество, културно разнообразие и 

иновации в интерес на гражданите, 

потребителите и успеха на европейските 

дружества в световен мащаб; 

10. приветства различните национални 

подходи, прилагани досега от 

държавите членки и счита, че те са 

израз на техните стратегически 

нужди; подкрепя всички инициативи, в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, за да се подкрепят 

иновациите и лоялната конкуренция, да 

се насърчи цифровата търговия и да се 

запази икономическото и социалното 

сближаване и целостта на пазара на 

всяка държава членка; призовава за 

запазване на интернет като отворена, 

неутрална, осигурена, международна 

платформа за комуникация, 

производство, участие, творчество, 

културно разнообразие и иновации в 

интерес на гражданите, потребителите и 

успеха на европейските дружества в 

световен мащаб; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Изменение  16 

Милене Трошчински 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. подчертава факта, че докато 

услугите за доставка на колетни пратки 

функционират добре за потребителите в 

някои държави членки, неефективни 

услуги за доставка, особено по 

отношение на финалния етап на 

доставката, са една от основните 

пречки пред трансграничната 

електронна търговия в някои държави 

членки и една от най-често 

посочваните причини за оттегляне 

от онлайн трансакции както за 

потребителите, така и за 

предприятията; счита, че 

недостатъците на трансграничната 

доставка на колетни пратки могат да 

бъдат решени само от перспективата на 

единния европейски пазар, и 

подчертава значението на 

конкуренцията в този сектор, както 

и необходимостта колетните служби 

да се приспособят към съвременните 

модели на живот и да предлагат 

гъвкави възможности за доставка, като 

например мрежи от пунктове за 

получаване, колетни пунктове и 

средства за сравняване на цените; 

26. подчертава факта, че услугите за 

доставка на колетни пратки 

функционират добре за потребителите в 

някои държави членки; отбелязва, че 

евентуалните неефективни услуги за 

доставка в някои други държави 

членки, особено по отношение на 

финалния етап на доставката, биха 

могли да представляват пречка пред 

развитието на трансграничната 

електронна търговия; счита, че някои 

недостатъци на трансграничната 

доставка на колетни пратки могат да 

бъдат решени от перспективата на 

преговори между засегнатите две 

държави членки, и подчертава 

значението на приспособяването на 

колетните служби към съвременните 

модели на живот и на предлагането на 

гъвкави възможности за доставка, като 

например мрежи от пунктове за 

получаване, колетни пунктове и 

средства за сравняване на цените; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/17 

Изменение  17 

Милене Трошчински 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 113 

 

Предложение за резолюция Изменение 

113. отбелязва, че интернет и ИКТ 

оказват огромно въздействие върху 

еманципацията на жените и 

момичетата; признава, че участието 

на жени в сектора на цифровите 

технологии в ЕС има положително 

въздействие върху БВП на ЕС; 

подчертава значителния потенциал на 

жените новатори и предприемачи и 

ролята, която те могат да играят в 

цифровата трансформация; подчертава 

необходимостта от преодоляване на 

стереотипите, свързани с пола, и 
изцяло подкрепя и насърчава 

предприемаческата култура за жените 

в областта на цифровите 

технологии, както и тяхното 

интегриране и участие в 

информационното общество; 

113. отбелязва, че момичетата и 

жените не изчакаха интернет и ИКТ, 

за да се еманципират, но че тези 

технологии имат положително 
въздействие за тях, както и за всички 

останали; признава, че участието на 

жените и мъжете в сектора на 

цифровите технологии в ЕС има 

значително въздействие върху БВП на 

ЕС; подчертава значителния потенциал 

на обществените новатори и 

предприемачи и ролята, която те могат 

да играят в цифровата трансформация; 

изцяло подкрепя и насърчава 

предприемаческата култура за всички; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/18 

Изменение  18 

Милене Трошчински 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 118 

 

Предложение за резолюция Изменение 

118. отбелязва необходимостта от 

публични и частни инвестиции и нови 

възможности за финансиране в областта 

на професионалното образование и 

ученето през целия живот, за да се 

гарантира, че работниците, особено по-

малко квалифицираните работници, 

притежават необходимите умения за 

цифровата икономика; призовава 

Комисията и държавите членки, 

съвместно с частния сектор, да 

разработят лесно достъпни, 

стандартизирани и сертифицирани 

онлайн курсове на обучение и 

иновативни и достъпни програми за 

обучение в областта на електронните 

умения, които да предоставят на 

участниците минимум от умения в 

областта на цифровите технологии; 

насърчава държавите членки да 

превърнат тези онлайн курсове в 

неразделна част от гаранцията за 

младежта; насърчава Комисията и 

държавите членки да разработят 

основа за взаимно признаване на 

цифрови умения и квалификации чрез 

установяване на европейски 

сертификат или система за 

оценяване, по примера на Общата 

европейска референтна рамка за 

езиковото обучение и преподаване; 

118. отбелязва необходимостта от 

публични и частни инвестиции и нови 

възможности за финансиране в областта 

на професионалното образование и 

ученето през целия живот, за да се 

гарантира, че работниците, особено по-

малко квалифицираните работници, 

притежават необходимите умения за 

цифровата икономика; призовава 

държавите членки, съвместно с частния 

сектор, да разработят лесно достъпни, 

стандартизирани и сертифицирани 

онлайн курсове на обучение и 

иновативни и достъпни програми за 

обучение в областта на електронните 

умения, които да предоставят на 

участниците минимум от умения в 

областта на цифровите технологии; 

насърчава държавите членки да 

превърнат тези онлайн курсове в 

неразделна част от гаранцията за 

младежта; 
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подчертава, че културното 

многообразие в Европа, както и 

езиковото многообразие, печелят от 

трансграничния достъп до 

съдържание; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/19 

Изменение  19 

Милене Трошчински 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 125 

 

Предложение за резолюция Изменение 

125. призовава Комисията и 

държавите членки да подновят 

ангажимента си по отношение на 

целите на стратегията „Европа 

2020“ в областта на научните 
изследвания и иновациите като 

градивни елементи на конкурентния 

цифров единен пазар, икономическия 

растеж и създаването на работни места, 

със всеобхватен подход към науката с 

открит достъп, иновациите с открит 

достъп, данните с открит достъп и 

трансфера на знания; счита, че това 

следва да включва преразглеждане на 

правната рамка за извличане на 

текст и данни за 

научноизследователски цели, 

увеличаване на използването на 

безплатен софтуер с отворен код, 

особено в учебните заведения и 

публичните администрации, и по-

лесен достъп за МСП и стартиращите 

предприятия до финансиране по линия 

на „Хоризонт 2020“, адаптирано към 

късите иновационни цикли в сектора на 

ИКТ; подчертава в тази връзка 

значението на всички съответни 

инициативи, от публично-частните 

партньорства и иновационните клъстери 

до европейските технологични и научни 

паркове, особено в по-слабо развитите 

125. приветства стратегическите 

изследвания върху икономическия 

растеж и създаването на работни места, 

с динамичен подход към науката, 

иновациите и данните; счита, че това 

следва да включва по-лесен достъп за 

МСП и стартиращите предприятия до 

финансиране, адаптирано към късите 

иновационни цикли в сектора на ИКТ; 

подчертава в тази връзка значението на 

всички съответни инициативи, от 

публично-частните партньорства и 

иновационните клъстери до 

европейските технологични и научни 

паркове, особено в по-слабо развитите 

европейски региони, и програмите за 

ускоряване на развитието на 

стартиращи предприятия и съвместните 

технологични платформи, както и на 

способността за получаване на лицензи, 

необходими за съответствие с 

определени стандарти, в рамките на 

ограниченията на законодателството на 

ЕС в областта на конкуренцията, при 

справедливи, приемливи и 

недискриминационни условия на 

лицензиране, за да се запазят стимулите 

за научноизследователска и развойна 

дейност и стандартизация и за 

насърчаване на иновациите; 
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европейски региони, и програмите за 

ускоряване на развитието на 

стартиращи предприятия и съвместните 

технологични платформи, както и на 

способността за получаване на лицензи, 

необходими за съответствие с 

определени стандарти, в рамките на 

ограниченията на законодателството на 

ЕС в областта на конкуренцията, при 

справедливи, приемливи и 

недискриминационни условия на 

лицензиране, за да се запазят стимулите 

за научноизследователска и развойна 

дейност и стандартизация и за 

насърчаване на иновациите; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Изменение  20 

Милене Трошчински 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 127 

 

Предложение за резолюция Изменение 

127. подчертава значението на една 

напълно независима структура за 

управление на интернет, с цел 

поддържане на интернет като 

прозрачен и приобщаващ модел на 

управление с участието на 

множество заинтересовани страни, 

основана на принципа за интернет 

като уникална, отворена, безплатна и 

стабилна платформа; счита, че е 

изключително важно забавянето на 

прехода на управлението от ICAAN да 

се използва за тази цел; изразява 

силна убеденост, че глобалното 

измерение на интернет трябва да се 

взема предвид във всички съответни 

политики на ЕС, и призовава ЕСВД да 

се възползва в пълна степен от 

предлаганите от цифровизацията 

възможности при разработването на 

последователна външна политика, за 

да се гарантира, че ЕС е представен в 

платформите за управление на интернет 

и за по-активното му участие на 

световни форуми, по-специално в 

областта на определянето на стандарти, 

информационните потоци, подготовката 

за мрежа от пето поколение и 

киберсигурността; 

127. отхвърля всяка структура за 

управление на интернет; въпреки това 

счита, че е изключително важно да се 

гарантира, че държавите членки имат 

представителство в платформите за 

управление на интернет, по-специално в 

областта на определянето на стандарти, 

информационните потоци и 

подготовката за мрежа от пето 

поколение и киберсигурността; 

Or. en 
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