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13.1.2016 A8-0371/12 

Grozījums Nr.  12 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā datu ekonomikas veidošana ir īpaši 

atkarīga no tiesiskā regulējuma, kas veicina 

datubāzu izstrādi, apkalpošanu, uzturēšanu 

un paplašināšanos, un tādēļ ir atkarīga no 

tiesiskā regulējuma, kas ir labvēlīgs 

inovācijai un piemērojams praksē; 

D. tā kā datu ekonomikas veidošana ir īpaši 

atkarīga no tiesiskā regulējuma, kas veicina 

datubāzu un datu centru izstrādi, 

apkalpošanu, uzturēšanu un 

paplašināšanu, un tādēļ ir atkarīga no 

tiesiskā regulējuma, kas ir piemērojams 

praksē un labvēlīgs inovācijai, un 

palielina dalībvalstu digitālo suverenitāti; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Grozījums Nr.  13 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

F apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

F. tā kā augsts un noturīgs patērētāju 

aizsardzības, iespēcināšanas un 

apmierinātības līmenis ir nesaraujami 

saistīts ar izvēli, kvalitāti, elastīgumu, 

pārredzamību, informāciju, sadarbspēju 

un pieejamu, drošu tiešsaistes vidi, kam 

raksturīgs augsts datu aizsardzības 

līmenis; 

F. tā kā stratēģisko un personas datu 

drošību apdraud tas, ka valsts 

organizācijas izmanto vērienīgas 

iekšzemes spiegošanas programmas, un 

tādēļ ir nepieciešams būtisks un noturīgs 

patērētāju aizsardzības līmenis; tā kā 

augsta datu aizsardzības līmeņa 

nodrošināšana ir cieši saistīta ar 
iespēcināšanas un apmierinātības līmeni, 

izvēli, kvalitāti, elastīgumu, pārredzamību, 

informētību un pieejamu, drošu tiešsaistes 

vidi; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/14 

Grozījums Nr.  14 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu „Digitālā 

vienotā tirgus stratēģija Eiropai“; uzskata, 

ka digitālais vienotais tirgus, kas būtu 

balstīts uz kopīgiem noteikumiem, varētu 

stiprināt ES konkurētspēju, pozitīvi 

ietekmēt izaugsmi un darbvietas, atjaunot 

vienoto tirgu un veidot iekļaujošāku 

sabiedrību, piedāvājot jaunas iespējas 

iedzīvotājiem un uzņēmumiem, it sevišķi 

— pieredzes apmaiņas un nodošanas ceļā; 

uzskata, ka izmantotā horizontālā pieeja 

pašlaik tās īstenošanas gaitā ir jāstiprina, 

tostarp laikus jāpieņem 16 iniciatīvas, jo 

digitālie virzītājspēki ietekmē ikvienu 

iedzīvotāju un sabiedrības un ekonomikas 

dimensiju; 

1. norāda uz paziņojumu „Digitālā vienotā 

tirgus stratēģija Eiropai”; uzskata, ka 

digitālais vienotais tirgus, kas būtu balstīts 

uz saskaņotiem noteikumiem, varētu 

stiprināt dalībvalstu konkurētspēju, 

pozitīvi ietekmēt izaugsmi un darbvietas 

un atjaunot tautsaimniecību, nodrošinot 

jaunas iespējas iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem, it sevišķi — inovāciju 

apmaiņas un nodošanas ceļā; tādēļ uzskata, 

ka digitālās ekonomikas izveide patiesi ir 

efektīvs līdzeklis, tomēr to nevajadzētu 

uztvert par jaunu veidu, kā panākt lielāku 

ES politisko integrāciju; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Grozījums Nr.  15 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. pauž bažas par to, ka dalībvalstis līdz 

šim ir izmantojušas dažādas pieejas, lai 

regulētu internetu un sadarbīgo patēriņu; 

mudina Komisiju atbilstoši ES 

kompetencēm pieņemt iniciatīvas, kas 

atbalstītu inovāciju un godīgu konkurenci, 

novērstu šķēršļus digitālajai tirdzniecībai 
un saglabātu ekonomisko un sociālo 

kohēziju un vienotā tirgus integritāti; 

aicina Komisiju rīkoties iedzīvotāju, 

patērētāju un Eiropas uzņēmumu globālo 

panākumu interesēs, lai internets paliktu 

atvērta, neitrāla, droša, iekļaujoša un 

globāla platforma saziņai, ražošanai, 

līdzdalībai, jaunradei, kultūras 

daudzveidībai un inovācijai; 

10. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstis ir 

izmantojušas dažādas pieejas, un uzskata 

šīs pieejas par dalībvalstu stratēģisko 

vajadzību izpausmi; atbalsta jebkādas 

saskaņā ar subsidiaritātes principu 

izstrādātās iniciatīvas, kas atbalstītu 

inovāciju un godīgu konkurenci, veicinātu 

digitālo tirdzniecību un saglabātu 

ekonomisko un sociālo kohēziju un katras 

dalībvalsts tirgus integritāti; prasa, lai 

internets paliktu atvērta, neitrāla, droša, 

starptautiska platforma saziņai, ražošanai, 

līdzdalībai, jaunradei, kultūras 

daudzveidībai un inovācijai; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Grozījums Nr.  16 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. uzsver to, ka, lai gan paku piegādes 

pakalpojumi dažās dalībvalstīs no 

patērētāju viedokļa darbojas labi, dažās 

dalībvalstīs neefektīvi piegādes 

pakalpojumi, it sevišķi piegādes pēdējā 

posmā, ir vieni no galvenajiem pārrobežu 

e-komercijas šķēršļiem un viens no 

galvenajiem minētajiem iemesliem, kāpēc 

gan patērētāji, gan uzņēmumi atsakās no 

darījumiem tiešsaistē; uzskata, ka 

nepilnības paku pārrobežu piegādē var 

atrisināt, tikai izmantojot Eiropas vienotā 

tirgus pieeju, un uzsver to, cik svarīga šajā 

nozarē ir konkurence, kā arī 

nepieciešamību paku piegādes nozarei 

pielāgoties mūsdienu dzīves tendencēm un 

piedāvāt elastīgākas piegādes iespējas, 

piemēram, saņemšanas punktu tīklus, paku 

centrus un cenu salīdzinātājus; 

26. norāda, ka paku piegādes pakalpojumi 

darbojas labi dažās dalībvalstīs; atzīst, ka 

tas, ka dažās citās dalībvalstīs šie piegādes 

pakalpojumi ir neefektīvi, it sevišķi 

piegādes pēdējā posmā, varētu būt viens 

no pārrobežu e-komercijas šķēršļiem; 

uzskata, ka dažas nepilnības paku 

pārrobežu piegādē var atrisināt, izmantojot 

abu iesaistīto dalībvalstu tirgus 

saskaņošanas pieeju, un uzsver to, cik 

svarīgi ir tas, lai paku piegādes nozare 

pielāgotos mūsdienu dzīves tendencēm un 

piedāvātu elastīgākas piegādes iespējas, 

piemēram, saņemšanas punktu tīklus, paku 

centrus un cenu salīdzinātājus; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/17 

Grozījums Nr.  17 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

113. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

113. norāda, ka internets un IKT ļoti lielā 

mērā ietekmē sieviešu un meiteņu 

emancipāciju; atzīst, ka sieviešu dalība ES 

digitālajā nozarē pozitīvi ietekmē Eiropas 

IKP; atzīst to, cik ievērojams potenciāls ir 

sievietēm inovatorēm un uzņēmējām un 

viņu iespējamo lomu digitālajā pārveidē; 

uzsver, ka ir nepieciešams atbrīvoties no 

dzimumu stereotipiem, un pilnībā atbalsta 

un mudina attīstīt uzņēmējdarbības kultūru 

sievietēm, kā arī viņu integrāciju un 

dalību informācijas sabiedrībā; 

113. norāda, ka sievietes un meitenes nav 

gaidījušas, līdz tiks izgudrots internets un 

IKT, lai varētu emancipēties, tomēr šīs 

tehnoloģijas ir pozitīvi ietekmējušas ne 

tikai meiteņu un sieviešu, bet arī visu 

iedzīvotāju dzīvi; atzīst, ka sieviešu un 

vīriešu dalība ES digitālajā nozarē ietekmē 

tikai Eiropas IKP; atzīst to, cik ievērojams 

potenciāls ir sabiedrībā sastopamajiem 

inovatoriem un uzņēmējiem un viņu 

iespējamo lomu digitālajā pārveidē; pilnībā 

atbalsta un mudina attīstīt visā sabiedrībā 

uzņēmējdarbības kultūru; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/18 

Grozījums Nr.  18 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

118. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

118. norāda, ka vajadzīgi publiskie un 

privātie ieguldījumi un jaunas finansējuma 

iespējas arodizglītībā un mūžizglītībā, lai 

nodrošinātu, ka darba ņēmējiem, it īpaši 

mazkvalificētiem darba ņēmējiem, ir 

digitālajai ekonomikai vajadzīgās prasmes; 

aicina Komisiju un dalībvalstis kopā ar 

privāto sektoru izstrādāt viegli pieejamus, 

standartizētus un sertificētus tiešsaistes 

mācību kursus un inovatīvas un pieejamas 

e-prasmju apmācības programmas, kuru 

dalībniekiem tiktu iemācītas minimālās 

digitālās prasmes; mudina dalībvalstis šos 

tiešsaistes kursus iekļaut garantijā 

jauniešiem kā neatņemamu tās daļu; 

mudina Komisiju un dalībvalstis radīt 

pamatu digitālo prasmju un kvalifikāciju 

savstarpējai atzīšanai, izveidojot Eiropas 

sertifikātu vai klasificēšanas sistēmu, par 

paraugu ņemot Eiropas vienoto valodu 

prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu; 

uzsver, ka kultūras daudzveidība Eiropā, 

kā arī daudzvalodība iegūst no satura 

pieejamības pāri robežām; 

118. norāda, ka vajadzīgi publiskie un 

privātie ieguldījumi un jaunas finansējuma 

iespējas arodizglītībā un mūžizglītībā, lai 

nodrošinātu, ka darba ņēmējiem, it īpaši 

mazkvalificētiem darba ņēmējiem, ir 

digitālajai ekonomikai vajadzīgās prasmes; 

aicina dalībvalstis kopā ar privāto sektoru 

izstrādāt viegli pieejamus, standartizētus un 

sertificētus tiešsaistes mācību kursus un 

inovatīvas un pieejamas e-prasmju 

apmācības programmas, kuru dalībniekiem 

tiktu iemācītas minimālās digitālās 

prasmes; mudina dalībvalstis šos tiešsaistes 

kursus iekļaut garantijā jauniešiem kā 

neatņemamu tās daļu; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/19 

Grozījums Nr.  19 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

125. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

125. aicina Komisiju un dalībvalstis 

atjaunot apņemšanos sasniegt stratēģijas 

„Eiropa 2020” pētniecības un inovācijas 

mērķrādītājus, kas ir konkurētspējīga 

digitālā vienotā tirgus, ekonomikas 

izaugsmes un darbvietu radīšanas 

pamatelementi, izmantojot visaptverošu 

pieeju atvērtai zinātnei, atvērtai inovācijai, 

atvērtiem datiem un zināšanu pārnesei; 

uzskata, ka tam vajadzētu ietvert 

pārskatītu tiesisko regulējumu tekstizracei 

un datizracei zinātniskās pētniecības 

nolūkā, lielāku bezmaksas un atvērtā 

pirmkoda programmatūras izmantojumu, 

it sevišķi izglītības iestādēs un valsts 

pārvaldē, un MVU un jaunuzņēmumu 

vieglāku piekļuvi „Apvārsnis 2020” 
finansējumam, kas būtu pielāgots IKT 

nozares īsajiem inovācijas cikliem; šajā 

sakarā uzsver, cik svarīgas ir visas 

attiecīgās iniciatīvas — no publiskā un 

privātā sektora partnerībām un inovācijas 

kopām līdz Eiropas tehnoloģiju un zinātnes 

parkiem, it sevišķi mazāk industrializētos 

Eiropas reģionos, un paātrināšanas 

programmām jaunuzņēmumiem un 

kopīgām tehnoloģiju platformām —, kā arī 

iespēja iegūt standartiem būtisku patentu 

licences atbilstoši godīgiem, samērīgiem 

un nediskriminējošiem licencēšanas 

noteikumiem, lai saglabātu pētniecības un 

125. atzinīgi vērtē stratēģiskus pētījumus 

par ekonomikas izaugsmi un darbvietu 

radīšanu, izmantojot dinamisku pieeju 

zinātnei, inovācijai un datiem; uzskata, ka 

tam vajadzētu ietvert iespēju MVU un 

jaunuzņēmumiem vieglāk piekļūt 
finansējumam, kas būtu pielāgots IKT 

nozares īsajiem inovācijas cikliem; šajā 

sakarā uzsver, cik svarīgas ir visas 

attiecīgās iniciatīvas — no publiskā un 

privātā sektora partnerībām un inovācijas 

kopām līdz Eiropas tehnoloģiju un zinātnes 

parkiem, it sevišķi mazāk industrializētos 

Eiropas reģionos, un paātrināšanas 

programmām jaunuzņēmumiem un 

kopīgām tehnoloģiju platformām —, kā arī 

iespēja iegūt standartiem būtisku patentu 

licences atbilstoši godīgiem, samērīgiem 

un nediskriminējošiem licencēšanas 

noteikumiem, lai saglabātu pētniecības un 

izstrādes un standartizācijas stimulus un 

sekmētu inovāciju; 
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izstrādes un standartizācijas stimulus un 

sekmētu inovāciju; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Grozījums Nr.  20 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

127. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

127. uzsver, cik svarīga ir pilnīgi 

neatkarīga interneta pārvaldības struktūra, 

lai saglabātu internetu kā pārredzamu un 

iekļaujošu daudzu ieinteresēto personu 

pārvaldības modeli, kura pamatā ir 

princips, ka internets ir unikāla, atvērta, 

brīva un stabila platforma; uzskata, ka 

šajā nolūkā ir būtiski izmantot kavēšanos 

ICANN pārvaldības nodošanā; ir stingri 

pārliecināts, ka visos attiecīgajos ES 

politikas virzienos ir jāņem vērā interneta 

globālā dimensija, un aicina EĀDD 

pilnībā izmantot digitalizācijas sniegtās 

iespējas saskaņotas ārpolitikas izstrādē, 
nodrošināt ES pārstāvību interneta 

pārvaldības platformās un skaļāk paust 

savu viedokli starptautiskos forumos, it 

sevišķi par standartu noteikšanu, datu 

plūsmām, 5G ieviešanas sagatavošanās 

pasākumiem un kiberdrošību; 

127. neatbalsta interneta pārvaldības 

struktūru; tomēr uzskata, ka ir būtiski 

nodrošināt ES dalībvalstu pārstāvību 

interneta pārvaldības platformās, it sevišķi 

par standartu noteikšanu, datu plūsmām un 

5G ieviešanas sagatavošanās pasākumiem 

un kiberdrošību; 

Or. en 

 

 

 


