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13.1.2016 A8-0371/12 

Pakeitimas 12 

Mylène Troszczynski 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi duomenų ekonomikos kūrimas 

labai priklauso nuo teisinės sistemos, kuria 

skatinamas duomenų bazių kūrimas, 

saugojimas, priežiūra ir didinimas, t. y. jis 

priklauso nuo inovacijoms palankios ir 

praktiškos teisinės sistemos; 

D. kadangi duomenų ekonomikos kūrimas 

labai priklauso nuo teisinės sistemos, kuria 

skatinamas duomenų bazių ir duomenų 

centrų kūrimas, saugojimas, priežiūra ir 

didinimas, t. y. jis priklauso nuo praktiškos 

ir inovacijoms palankios teisinės sistemos, 

kuria didinamas valstybių narių 

skaitmeninis suverenumas; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Pakeitimas 13 

Mylène Troszczynski 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

F. kadangi aukšto ir vienodo lygio 

vartotojų apsauga, įgalinimas ir 

pasitenkinimas visada yra susijęs su 

pasirinkimo laisve, kokybe, lankstumu, 

skaidrumu, informacija, sąveikumu ir 

prieinama, saugia internetine aplinka, 

užtikrinant aukštą duomenų apsaugos 

lygį; 

F. kadangi masinės vidaus šnipinėjimo 

programos, vykdomos vyriausybinių 

organizacijų, kelia pavojų strateginių ir 

asmens duomenų saugumui, todėl 

reikalinga esminė ir vienodo lygio 

vartotojų apsauga; kadangi aukšto lygio 

duomenų apsaugos užtikrinimas yra 

susijęs su įgalinimu ir pasitenkinimu, 

pasirinkimo laisve, kokybe, lankstumu, 

skaidrumu, informacija ir prieinama, 

saugia internetine aplinka; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/14 

Pakeitimas 14 

Mylène Troszczynski 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina komunikatą „Europos 

bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“; 

mano, kad bendromis taisyklėmis pagrįstos 

bendrosios skaitmeninės rinkos 

įgyvendinimas galėtų skatinti ES 

konkurencingumą, daryti teigiamą įtaką 

ekonomikos augimui ir naujų darbo vietų 

kūrimui, atnaujinti bendrąją rinką ir 

padaryti visuomenę įtraukesnę, suteikiant 

piliečiams ir įmonėms naujų galimybių, 

visų pirma keičiantis ir dalijantis 

inovacijomis; mano, kad įgyvendinant 

strategiją reikia dar tvirčiau laikytis 

horizontalaus požiūrio, be kita ko, laiku 

patvirtinti 16 iniciatyvų, nes skaitmeniniai 

veiksniai daro įtaką kiekvienam piliečiui 

ir kiekvienam visuomenės bei ekonomikos 

aspektui; 

1. atkreipia dėmesį į komunikatą „Europos 

bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“; 

mano, kad derybų būdu nustatytomis 

taisyklėmis pagrįstos skaitmeninės rinkos 

įgyvendinimas galėtų skatinti valstybių 

narių konkurencingumą, daryti teigiamą 

įtaką ekonomikos augimui ir naujų darbo 

vietų kūrimui ir atgaivinti ekonomiką, 

suteikiant piliečiams ir įmonėms naujų 

galimybių, visų pirma keičiantis ir 

dalijantis inovacijomis; todėl mano, kad 

skaitmeninės ekonomikos kūrimas iš 

tikrųjų yra veiksminga priemonė, bet 

neturi būti laikomas nauju būdu pasiekti 

didesnę ES politinę integraciją; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Pakeitimas 15 

Mylène Troszczynski 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. yra susirūpinęs dėl įvairių 

nacionalinių metodų, kurie iki šiol taikomi 

valstybėse narėse reguliuojant internetą ir 

bendro vartojimo ekonomiką; primygtinai 

ragina Komisiją, atsižvelgiant į ES 

kompetencijas, imtis iniciatyvos siekiant 

remti inovacijas ir sąžiningą konkurenciją, 

panaikinti skaitmeninei prekybai 

kylančias kliūtis, taip pat apsaugoti 

ekonominę ir socialinę sanglaudą ir 

bendrosios rinkos vientisumą; taip pat 

ragina Komisiją apsaugoti internetą, kaip 

atvirą, neutralią, saugią,  įtraukią 

pasaulinę ryšių palaikymo, gamybos, 

dalyvavimo, kūrybos, kultūrinės įvairovės 

ir inovacijų platformą, kuri yra naudinga 

piliečiams, vartotojams ir Europos įmonių 

sėkmei pasaulyje; 

10. palankiai vertina įvairius 

nacionalinius metodus, kurie taikomi 

valstybėse narėse, ir mano, kad šie 

metodai atspindi jų strateginius poreikius; 

atsižvelgiant į subsidiarumo principą, 

remia visas iniciatyvas siekiant remti 

inovacijas ir sąžiningą konkurenciją, 

stiprinti skaitmeninę prekybą, taip pat 

apsaugoti ekonominę ir socialinę sanglaudą 

ir kiekvienos valstybės narės rinkos 

vientisumą; ragina apsaugoti internetą, kaip 

atvirą, neutralią, saugią tarptautinę ryšių 

palaikymo, gamybos, dalyvavimo, 

kūrybos, kultūrinės įvairovės ir inovacijų 

platformą, kuri yra naudinga piliečiams, 

vartotojams ir Europos įmonių sėkmei 

pasaulyje; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Pakeitimas 16 

Mylène Troszczynski 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. pabrėžia tai, kad kad siuntų pristatymo 

tarnybos vartotojams tam tikrose 

valstybėse narėse gerai veikia, tačiau 

neefektyvios pristatymo paslaugos, ypač 

susiję su galutinė pristatymo mylia, sudaro 

pagrindines kliūtis tarpvalstybinei e. 

prekybai kai kuriose valstybėse narėse ir 

yra vienos iš dažniausiai įvardijamų 

internetinių sandorių (tiek vartotojų, tiek 

ir įmonių) atsisakymo priežasčių; mano, 

kad prekybos siuntų pristatymo trūkumus 

galima ištaisyti tik vadovaujantis Europos 

bendrosios rinkos perspektyva ir pabrėžia, 

kad kokia šiame sektoriuje svarbi 

konkurencija ir taip pat pabrėžia, kad 
siuntų pristatymo sektorius turi prisitaikyti 

prie modernaus gyvenimo būdo ir siūlyti 

lankstesnius pristatymo būdus, pvz., 

atsiėmimo punktų tinklus, siuntų 

pristatymo punktus ir kainų palyginimo 

priemones; 

26. tvirtina, kad siuntų pristatymo tarnybos 

vartotojams tam tikrose valstybėse narėse 

gerai veikia; pažymi, kad galimai 

neefektyvios pristatymo paslaugos, ypač 

susijusios su galutine pristatymo mylia, 

tam tikrose kitose narėse galėtų būti 

kliūtis vystyti tarpvalstybinę e. prekybą; 

mano, kad tam tikrus prekybos siuntų 

pristatymo trūkumus atsižvelgiant į rinką 

galima ištaisyti vadovaujantis dviejų 

susijusių valstybių narių derybų 
perspektyva ir pabrėžia, kad svarbu, jog 

siuntų pristatymo sektorius prisitaikytų 

prie modernaus gyvenimo būdo ir siūlytų 

lankstesnius pristatymo būdus, pvz., 

atsiėmimo punktų tinklus, siuntų 

pristatymo punktus ir kainų palyginimo 

priemones; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/17 

Pakeitimas 17 

Mylène Troszczynski 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

113 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

113. atkreipia dėmesį į tai, kad internetas 

ir IRT daro ypač didelį poveikį moterų ir 

mergaičių emancipacijai; pripažįsta, kad 

moterų dalyvavimas ES skaitmeniniame 

sektoriuje daro teigiamą poveikį Europos 

BVP; pripažįsta reikšmingą moterų 

inovatorių ir verslininkių potencialą ir 

vaidmenį, kurį jos gali atlikti vykstant 

skaitmeninei transformacijai; pabrėžia, kad 

reikia panaikinti lyčių stereotipus, ir 
visiškai palaiko ir skatina skaitmeninę 

moterų verslumo kultūrą, taip pat jų 

integraciją ir dalyvavimą informacinėje 

visuomenėje; 

113. atkreipia dėmesį į tai, kad moterys ir 

mergaitės, siekdamos emancipacijos, 

nelaukė interneto ir IRT sukūrimo, bet 

šios technologijos joms, kaip ir visiems 

kitiems, turi teigiamą poveikį; pripažįsta, 

kad moterų ir vyrų dalyvavimas ES 

skaitmeniniame sektoriuje daro didelį 

poveikį Europos BVP; pripažįsta 

reikšmingą visuomenės inovatorių ir 

verslininkų potencialą ir vaidmenį, kurį jie 

gali atlikti vykstant skaitmeninei 

transformacijai; visiškai palaiko ir skatina 

skaitmeninę visų asmenų verslumo 

kultūrą; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/18 

Pakeitimas 18 

Mylène Troszczynski 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

118 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

118. pažymi, kad siekiant užtikrinti, jog 

darbuotojai, ypač mažiau kvalifikuoti, 

turėtų tinkamų įgūdžių, kurių reikia 

skaitmeninėje ekonomikoje, reikalingos 

valstybės ir privačiosios investicijos į 

profesinį mokymą ir mokymąsi visą 

gyvenimą ir naujos šios srities finansavimo 

galimybės; ragina Komisiją ir valstybes 

nares kartu su privačiuoju sektoriumi rengti 

lengvai prieinamus, standartizuotus ir 

sertifikuotus internetinius mokymo kursus, 

taip pat inovatyvias ir prieinamas 

e. įgūdžių ugdymo programas, kurių 

dalyviams būtų suteikiami minimalūs 

skaitmeniniai įgūdžiai; ragina valstybes 

nares šiuos internetinius kursus organizuoti 

kaip neatsiejamą Jaunimo garantijų 

iniciatyvos dalį; ragina Komisiją ir 

valstybes nares sukurti bendrą 

skaitmeninių įgūdžių ir kvalifikacijų 

pripažinimo pagrindą nustatant Europos 

sertifikatų arba vertinimo sistemą pagal 

Bendros Europos kalbų mokėjimo 

orientacinės sistemos pavyzdį; pabrėžia, 

kad Europos kultūrų įvairovei ir 

daugiakalbystei naudingas tarpvalstybinis 

turinio prieinamumas; 

118. pažymi, kad siekiant užtikrinti, jog 

darbuotojai, ypač mažiau kvalifikuoti, 

turėtų tinkamų įgūdžių, kurių reikia 

skaitmeninėje ekonomikoje, reikalingos 

valstybės ir privačiosios investicijos į 

profesinį mokymą ir mokymąsi visą 

gyvenimą ir naujos šios srities finansavimo 

galimybės; ragina valstybes nares kartu su 

privačiuoju sektoriumi rengti lengvai 

prieinamus, standartizuotus ir sertifikuotus 

internetinius mokymo kursus, taip pat 

inovatyvias ir prieinamas e. įgūdžių 

ugdymo programas, kurių dalyviams būtų 

suteikiami minimalūs skaitmeniniai 

įgūdžiai; ragina valstybes nares šiuos 

internetinius kursus organizuoti kaip 

neatsiejamą Jaunimo garantijų iniciatyvos 

dalį; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/19 

Pakeitimas 19 

Mylène Troszczynski 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

125 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

125. ragina Komisiją ir valstybes nares 

atnaujinti savo įsipareigojimą, susijusį su 

strategijos mokslinių tyrimų ir inovacijų 

„Europa 2020“ tikslais, kurie yra 

konkurencingos skaitmeninės bendrosios 

rinkos, ekonomikos augimo ir darbo vietų 

kūrimo pagrindas, taikant visapusišką 

požiūrį į atvirąjį mokslą, atviras 

inovacijas, atviruosius duomenis ir žinių 

perdavimą; mano, kad šiuo tikslu reikėtų 

įtraukti teisinės sistemos, susijusios su 

tekstų ir duomenų gavyba mokslinių 

tyrimų tikslais, peržiūrą, dažnesnį 

nemokamos ir atvirojo kodo programinės 

įrangos naudojimą, visų pirma švietimo 

įstaigose ir viešojo administravimo 

institucijose, ir geresnių sąlygų MVĮ ir 

naujai įsteigtoms įmonėms gauti 

programos „Horizontas 2020“ 
finansavimą, pritaikytą trumpiems IRT 

sektoriaus inovacijų ciklams, sudarymą; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia visų 

atitinkamų iniciatyvų, pradedant viešojo ir 

privačiojo sektorių partnerystėmis ir 

inovacijų diegimo grupėmis, baigiant 

Europos technologijų ir mokslo parkais, 

ypač mažiau išsivysčiusiuose Europos 

regionuose, pradedančiųjų įmonių veiklos 

spartinimo programomis bei bendromis 

technologijų platformomis, svarbą, taip pat 

gebėjimą gauti licencijas dėl su standartu 

125. palankiai vertina strateginius tyrimus 

ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 

srityse, taikant dinamišką požiūrį į mokslą, 

inovacijas ir duomenis; mano, kad šiuo 

tikslu reikėtų įtraukti geresnių sąlygų MVĮ 

ir naujai įsteigtoms įmonėms gauti 

finansavimą, pritaikytą trumpiems IRT 

sektoriaus inovacijų ciklams, sudarymą; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia visų 

atitinkamų iniciatyvų, pradedant viešojo ir 

privačiojo sektorių partnerystėmis ir 

inovacijų diegimo grupėmis, baigiant 

Europos technologijų ir mokslo parkais, 

ypač mažiau išsivysčiusiuose Europos 

regionuose, pradedančiųjų įmonių veiklos 

spartinimo programomis bei bendromis 

technologijų platformomis, svarbą, taip pat 

gebėjimą gauti licencijas dėl su standartu 

susietų patentų laikantis ES konkurencijos 

teisės apribojimų teisingomis, pagrįstomis 

ir nediskriminacinėmis sąlygomis (angl. 

fair, reasonable and non-discriminatory, 

FRAND), siekiant išsaugoti mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros bei 

standartizavimo iniciatyvas ir skatinti 

inovacijas; 



 

AM\1083383LT.doc  PE575.944v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

susietų patentų laikantis ES konkurencijos 

teisės apribojimų teisingomis, pagrįstomis 

ir nediskriminacinėmis sąlygomis (angl. 

fair, reasonable and non-discriminatory, 

FRAND), siekiant išsaugoti mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros bei 

standartizavimo iniciatyvas ir skatinti 

inovacijas; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Pakeitimas 20 

Mylène Troszczynski 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

127 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

127. pabrėžia, kad svarbu turėti visiškai 

nepriklausomą interneto valdymo 

struktūrą, siekiant užtikrinti, kad 

internetas būtų skaidrus ir įtraukus 

daugelio suinteresuotųjų subjektų 

valdymo modelis, pagrįstas interneto, kaip 

unikalios, atviros, laisvos ir stabilios 

platformos, principu; mano, kad šiuo 

tikslu būtina nedelsiant pasinaudoti 

atidėtu ICAAN valdymo perdavimu; yra 

tvirtai įsitikinęs, kad visose susijusiose ES 

politikos srityse būtina atsižvelgti į 

pasaulinį interneto aspektą, ir ragina 

EIVT visapusiškai išnaudoti galimybes, 

kurias suteikia skaitmeninimas kuriant 

nuoseklią išorės politiką, siekiant 
užtikrinti, kad ES būtų atstovaujama 

interneto valdymui skirtose platformose ir 

kad jos nuomonės būtų labiau paisoma 

pasauliniuose forumuose, ypač dėl 

standartų nustatymo, duomenų srautų, 

rengimosi diegti 5G technologijas ir 

kibernetinio saugumo; 

127. atmeta bet kokią interneto valdymo 

struktūrą; vis dėlto mano, kad būtina 

užtikrinti, jog ES valstybėms narėms būtų 

atstovaujama interneto valdymui skirtose 

platformose, ypač dėl standartų nustatymo, 

duomenų srautų bei rengimosi diegti 5G 

technologijas ir kibernetinio saugumo; 

Or. en 

 

 


