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Mylène Troszczynski 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

2015/2147(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at opbygningen af en 

databaseret økonomi i høj grad afhænger af 

en retlig ramme, der tilskynder til 

udvikling, organisering, vedligeholdelse og 

udbygning af databaser, og derfor er 

afhængig af en retlig ramme, der er 

innovationsvenlig og praktisk; 

D. der henviser til, at opbygningen af en 

databaseret økonomi i høj grad afhænger af 

en retlig ramme, der tilskynder til 

udvikling, organisering, vedligeholdelse og 

udbygning af databaser og datacentre, og 

derfor er afhængig af en retlig ramme, der 

er praktisk og innovationsvenlig, og som 

styrker medlemsstaternes digitale 

suverænitet; 

Or. en 
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Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

2015/2147(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at et højt niveau af 

forbrugerbeskyttelse, -bemyndigelse og -

tilfredshed nødvendigvis forudsætter 

valgmuligheder, kvalitet, fleksibilitet, 

gennemsigtighed, information, 

interoperabilitet og et tilgængeligt, sikkert 

onlinemiljø med en høj grad af 

databeskyttelse; 

F. der henviser til, at tilstedeværelsen af 

massive nationale spionprogrammer, som 

drives af statslige organisationer, truer 

den strategiske og den personlige 

datasikkerhed og kræver et 

grundlæggende og højt niveau af 

forbrugerbeskyttelse; der henviser til, at 

opnåelsen af et højt niveau af 

databeskyttelse medfører bemyndigelse og 

tilfredshed, valgmuligheder, kvalitet, 

fleksibilitet, gennemsigtighed, information 

og et tilgængeligt, sikkert onlinemiljø; 

Or. en 
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Mylène Troszczynski 
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Betænkning A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

2015/2147(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. bifalder meddelelsen om "En strategi for 

et digitalt indre marked i EU"; mener, at 

gennemførelse af et digitalt indre marked, 

som hviler på et fælles regelsæt, kunne 

fremme EU’s konkurrenceevne, have en 

positiv virkning på vækst og beskæftigelse, 

atter sætte gang i det indre marked og gøre 

samfundet mere inklusivt ved at give 

borgere og virksomheder nye muligheder, 

især ved udveksling og deling af 

innovation; mener, at det nu er nødvendigt 

at styrke gennemførelsen af den 

horisontale tilgang, herunder den 

rettidige vedtagelse af de 16 initiativer, 

eftersom alle borgere og alle dele af 

samfundet og økonomien er berørt af de 

digitaledrivkræfter;  

1. noterer sig meddelelsen om "En strategi 

for et digitalt indre marked i EU"; mener, 

at gennemførelsen af et digitalt marked, 

som hviler på et forhandlet regelsæt, 

kunne fremme medlemsstaternes 

konkurrenceevne, have en positiv virkning 

på vækst og beskæftigelse og atter sætte 

gang i økonomien ved at give borgere og 

virksomheder nye muligheder, især ved 

udveksling og deling af innovation; mener 

derfor, at udvikling af den digitale 

økonomi ganske rigtigt er et effektivt 

redskab, men ikke skal betragtes som en 

ny vej til opnåelse af yderligere politisk 

integration i EU; 

Or. en 
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Mylène Troszczynski 
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Betænkning A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

2015/2147(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. er bekymret over de forskellige 

nationale tilgange til regulering af 

internettet og deleøkonomien, som 

medlemsstaterne indtil videre har vedtaget; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

i overensstemmelse med EU’s beføjelser at 

tage initiativer til at støtte innovation og 

fair konkurrence, fjerne hindringerne for 

digital handel og bevare den økonomiske 

og sociale samhørighed og det indre 

markeds integritet; opfordrer 

Kommissionen til også at bevare 

internettet som en åben, neutral, sikker, 

inklusiv og global platform for 

kommunikation, produktion, deltagelse, 

kreativitet, kulturel mangfoldighed og 

innovation, til gavn for borgere, forbrugere 

og europæiske virksomheders succes på 

verdensplan; 

10. bifalder de forskellige nationale 

tilgange, som medlemsstaterne har 

vedtaget, og anser dem for at være et 

udtryk for deres strategiske behov; støtter 

alle initiativer til i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet at støtte innovation og 

fair konkurrence, fremme digital handel og 

bevare den økonomiske og sociale 

samhørighed og integriteten af den enkelte 

medlemsstats marked; opfordrer til at 

bevare internettet  som en åben, neutral, 

sikker international platform for 

kommunikation, produktion, deltagelse, 

kreativitet, kulturel mangfoldighed og 

innovation, til gavn for borgere, forbrugere 

og europæiske virksomheders succes på 

verdensplan; 

Or. en 
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Mylène Troszczynski 
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Betænkning A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

2015/2147(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. fremhæver, at pakkeleveringstjenester 

fungerer godt for forbrugerne i nogle 

medlemsstater, men at ineffektive 

leveringstjenester, navnlig for så vidt angår 

den endelige levering, er en af de største 

hindringer for grænseoverskridende e-

handel i nogle medlemsstater og både for 

forbrugere og virksomheder en af de 

oftest indberettede grunde til at opgive 

onlinehandel; mener, at manglerne ved 

grænseoverskridende pakkelevering kun 

kan løses inden for rammerne af EU’s 

indre marked, og understreger betydningen 

af konkurrence i denne sektor  samt 

nødvendigheden af, at pakkeindustrien 

tilpasser sig den moderne livsstil og 

tilbyder mere fleksible og forbrugervenlige 

leveringsmønstre, såsom netværk af 

indsamlingssteder, pakkeafhentningssteder 

og redskaber til prissammenligning; 

26. Insisterer på, at 

pakkeleveringstjenester fungerer godt for 

forbrugerne i nogle medlemsstater; 

bemærker, at de eventuelt ineffektive 

leveringstjenester i visse andre, navnlig for 

så vidt angår den endelige levering, kan 

udgøre én hindring for udvikling af 
grænseoverskridende e-handel; mener, at 

visse mangler ved grænseoverskridende 

pakkelevering kan løses inden for 

rammerne af  forhandling på markedet 

mellem de to pågældende medlemsstater, 

og understreger betydningen af, at 

pakkeindustrien tilpasser sig den moderne 

livsstil og tilbyder mere fleksible og 

forbrugervenlige leveringsmønstre, såsom 

netværk af indsamlingssteder, 

pakkeafhentningssteder og redskaber til 

prissammenligning; 

Or. en 
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Mylène Troszczynski 
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Betænkning A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

2015/2147(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 113 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

113. bemærker, at internettet og IKT har en 

enorm indvirkning på kvinders og pigers 

frigørelse; erkender, at kvinders deltagelse 

i EU’s digitale sektor har en positiv 

indvirkning på EU’s BNP; anerkender 

kvindelige innovatørers og iværksætteres 

betydelige potentiale og den rolle, de kan 

spille i den digitale omlægning; 

understreger behovet for at overvinde 

kønsstereotyper og støtter og tilskynder 

fuldt ud en digital iværksætterkultur for 

kvinder samt deres integration og 

deltagelse i informationssamfundet; 

113. bemærker, at kvinder og piger ikke 

har ventet  på internettet og IKT for at 

blive frigjort, men at disse teknologier har 

en positiv indvirkning for dem ligesom for 

alle andre; erkender, at kvinders og 

mænds deltagelse i EU’s digitale sektor 

har en betydelig indvirkning på EU’s BNP; 

anerkender  samfundets innovatørers og 

iværksætteres betydelige potentiale og den 

rolle, de kan spille i den digitale 

omlægning; støtter og tilskynder fuldt ud 

en digital iværksætterkultur for alle; 

Or. en 
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Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

2015/2147(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 118 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

118. bemærker, at offentlige og private 

investeringer og nye 

finansieringsmuligheder inden for 

erhvervsuddannelse og livslang læring er 

nødvendige for at sikre, at arbejdstagerne, 

navnlig de lavest kvalificerede, er udstyret 

med de rette færdigheder til den digitale 

økonomi; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til i samarbejde med den 

private sektor at udvikle lettilgængelige, 

standardiserede og certificerede 

onlinekurser og innovative og tilgængelige 

uddannelsesprogrammer i e-kvalifikationer 

med henblik på at bibringe deltagerne et 

minimum af digitale færdigheder; 

tilskynder medlemsstaterne til at gøre disse 

onlinekurser til en fast bestanddel af 

ungdomsgarantien; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

skabe grundlaget for gensidig 

anerkendelse af digitale færdigheder og 

kvalifikationer ved at oprette et europæisk 

certifikat eller vurderingssystem med den 

fælles europæiske referenceramme for 

sprog, læring og undervisning som 

forbillede; understreger, at Europas 

kulturelle mangfoldighed ligesom 

flersprogetheden nyder godt af 

grænseoverskridende adgang til indhold; 

118. bemærker, at offentlige og private 

investeringer og nye 

finansieringsmuligheder inden for 

erhvervsuddannelse og livslang læring er 

nødvendige for at sikre, at arbejdstagerne, 

navnlig de lavest kvalificerede, er udstyret 

med de rette færdigheder til den digitale 

økonomi; opfordrer medlemsstaterne til i 

samarbejde med den private sektor at 

udvikle lettilgængelige, standardiserede og 

certificerede onlinekurser og innovative og 

tilgængelige uddannelsesprogrammer i e-

kvalifikationer med henblik på at bibringe 

deltagerne et minimum af digitale 

færdigheder; tilskynder medlemsstaterne til 

at gøre disse onlinekurser til en fast 

bestanddel af ungdomsgarantien; 

Or. en 
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På vej mod en akt for det digitale indre marked 

2015/2147(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 125 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

125. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at forny deres 

engagement i Europa 2020-strategiens 

mål for forskning og innovation som 

byggesten i et konkurrencedygtigt digitalt 

indre marked, økonomisk vækst og 

jobskabelse med en samlet tilgang til åben 

forskning, åben innovation, åbne data og 

vidensoverførsel; mener, at dette bør 

omfatte et revideret regelsæt for tekst- og 

dataudvinding (data mining) til 

videnskabelig brug, øget brug af gratis og 

open source-software, især i 

uddannelsesinstitutioner og offentlige 

myndigheder, og lettere adgang for 

SMV’er og nystartede virksomheder til 

finansiering med Horisont 2020-midler, 

som er tilpasset de korte 

innovationscyklusser i IKT-sektoren; 

understreger i den forbindelse betydningen 

af alle relevante initiativer, lige fra 

offentlig-private partnerskaber og 

innovationsklynger til europæiske 

teknologi- og forskerparker, navnlig i 

mindre industrialiserede europæiske 

regioner, igangsætterprogrammer for 

nystartede virksomheder og fælles 

teknologiplatforme samt muligheden for at 

opnå licens for standardessentielle patenter 

inden for de begrænsninger, som EU’s 

konkurrencelovgivning sætter, på 

125. bifalder strategisk forskning om 

økonomisk vækst og jobskabelse med en 

dynamisk tilgang til videnskab, innovation 

og data; mener, at dette bør omfatte lettere 

adgang for SMV’er og nystartede 

virksomheder til finansiering, som er 

tilpasset de korte innovationscyklusser i 

IKT-sektoren; understreger i den 

forbindelse betydningen af alle relevante 

initiativer, lige fra offentlig-private 

partnerskaber og innovationsklynger til 

europæiske teknologi- og forskerparker, 

navnlig i mindre industrialiserede 

europæiske regioner, 

igangsætterprogrammer for nystartede 

virksomheder og fælles teknologiplatforme 

samt muligheden for at opnå licens for 

standardessentielle patenter inden for de 

begrænsninger, som EU’s 

konkurrencelovgivning sætter, på 

retfærdige, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår (FRAND) for 

licensering, med henblik på at bevare 

incitamenter for FoU og standardisering og 

fremme innovation; 
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retfærdige, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår (FRAND) for 

licensering, med henblik på at bevare 

incitamenter for FoU og standardisering og 

fremme innovation; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 127 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

127. understreger betydningen af en 

fuldstændigt uafhængig 
internetforvaltningsstruktur for at bevare 

internettet som en gennemsigtig og 

inklusiv model for forvaltning med flere 

interessenter på grundlag af princippet 

om, at internettet er en unik, åben, fri og 

stabil platform; mener, at det er af 

afgørende betydning at benytte den 

forsinkede overdragelse af ansvaret for 

ICANN til dette formål; er af den faste 

overbevisning, at internettets globale 

dimension skal tages i betragtning i alle 

EU’s relevante politikker og opfordrer 

EU-Udenrigstjenesten til fuldt ud at gøre 

brug af de muligheder, som 

digitaliseringen giver, i udviklingen af en 

sammenhængende ekstern politik for at 

sikre, at EU er repræsenteret på 

internationale platforme for forvaltning af 

internettet og til at være mere aktiv i 

globale fora, navnlig med hensyn til 

fastlæggelse af standarder, datastrømme og 

forberedelserne til udbredelsen af 5G og 

cybersikkerhed; 

127. Afviser enhver 

internetforvaltningsstruktur; mener ikke 

desto mindre, at det er af afgørende 

betydning at sikre, at EU’s medlemsstater 

er repræsenteret på platforme for 

forvaltning af internettet, navnlig med 

hensyn til fastlæggelse af standarder, 

datastrømme og forberedelserne til 

udbredelsen af 5G og cybersikkerhed; 

Or. en 

 

 


