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13.1.2016 A8-0371/12 

Poprawka  12 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że stworzenie 

gospodarki opartej na danych wymaga w 

dużej mierze ram prawnych ułatwiających 

opracowywanie, utrzymywanie, 

modernizację i rozwój baz danych, a zatem 

praktycznych ram prawnych sprzyjających 

innowacyjności; 

D. mając na uwadze, że stworzenie 

gospodarki opartej na danych wymaga w 

dużej mierze ram prawnych ułatwiających 

opracowywanie, utrzymywanie, 

modernizację i rozwój baz danych i 

centrów danych, a zatem praktycznych 

ram prawnych sprzyjających 

innowacyjności i zwiększających cyfrową 

suwerenność państw członkowskich; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Poprawka  13 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że wysoki i spójny 

poziom ochrony, upodmiotowienia i 

zadowolenia konsumenta w sposób 

konieczny wiąże się z wyborem, jakością, 

elastycznością, przejrzystością, 

informacją, interoperacyjnością oraz 

dostępnością bezpiecznego środowiska 

internetowego o wysokim poziomie 

ochrony danych; 

F. mając na uwadze, że istnienie 

zakrojonych na szeroką skalę krajowych 

programów szpiegowania prowadzonych 

przez instytucje rządowe zagraża 

bezpieczeństwu danych strategicznych i 

osobowych, co wymaga zapewnienia 

podstawowego i spójnego poziomu 
ochrony konsumentów; mając na uwadze, 

że osiągnięcie wysokiego poziomu 

ochrony danych wiąże się z 

upodmiotowieniem i zadowoleniem 

konsumentów, wyborem, jakością, 

elastycznością, przejrzystością, 

dostępnością informacji oraz 

bezpiecznego środowiska internetowego; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/14 

Poprawka  14 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 

pt. „Strategia jednolitego rynku cyfrowego 

dla Europy”; uważa, że stworzenie 

jednolitego rynku cyfrowego, opartego na 

wspólnym zbiorze przepisów, może 

wzmocnić konkurencyjność UE, 

korzystnie wpłynąć na wzrost gospodarczy 

i zatrudnienie, ożywić jednolity rynek oraz 

zwiększyć włączenie społeczne, stwarzając 

nowe możliwości obywatelom i 

przedsiębiorstwom, zwłaszcza dzięki 

wymianie innowacji i dzieleniu się nimi; 

uważa, że należy teraz wzmocnić 

wdrażanie przyjętego podejścia 

horyzontalnego, w tym wprowadzić w 

terminie 16 ogłoszonych inicjatyw, 

ponieważ bodźce cyfrowe wpływają na 

każdego obywatela oraz każdy aspekt 

społeczeństwa i gospodarki; 

1. przyjmuje do wiadomości komunikat pt. 

„Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla 

Europy”; uważa, że stworzenie rynku 

cyfrowego, opartego na wynegocjowanym 

zbiorze przepisów, może wzmocnić 

konkurencyjność państw członkowskich, 

korzystnie wpłynąć na wzrost gospodarczy 

i zatrudnienie oraz ożywić gospodarkę, 

stwarzając nowe możliwości obywatelom i 

przedsiębiorstwom, zwłaszcza dzięki 

wymianie innowacji i dzieleniu się nimi; 

uważa zatem, że rozwój gospodarki 

cyfrowej jest w rzeczy samej skutecznym 

narzędziem, którego nie można jednak 

traktować jako nowego sposobu na 

osiągnięcie dalszej integracji politycznej 

UE; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Poprawka  15 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. jest zaniepokojony poszczególnymi 

podejściami przyjętymi dotychczas przez 

państwa członkowskie w zakresie regulacji 

internetu i gospodarki dzielenia się; 

apeluje do Komisji, aby w granicach 

kompetencji UE podjęła inicjatywy 
służące wsparciu innowacyjności i 

uczciwej konkurencji, eliminacji barier w 

handlu cyfrowym oraz ochronie spójności 

społeczno-gospodarczej i integralności 

jednolitego rynku; wzywa również Komisję 

do ochrony internetu jako otwartej, 

neutralnej, bezpiecznej, pluralistycznej i 

ogólnoświatowej płaszczyzny komunikacji, 

produkcji, uczestnictwa, twórczości, 

różnorodności kulturowej i 

innowacyjności, co leży w interesie 

obywateli, konsumentów i europejskich 

przedsiębiorstw, które dążą do odniesienia 

sukcesu w skali ogólnoświatowej; 

10. z zadowoleniem przyjmuje różne 

podejścia krajowe przyjęte przez państwa 

członkowskie i uważa, że stanowią one 

wyraz strategicznych potrzeb tych państw; 

popiera wszelkie inicjatywy, zgodne z 

zasadą pomocniczości, służące wsparciu 

innowacyjności i uczciwej konkurencji, 

pobudzeniu handlu cyfrowego oraz 

ochronie spójności społeczno-gospodarczej 

i integralności rynku każdego państwa 

członkowskiego; apeluje również o 

zachowanie internetu jako otwartej, 

neutralnej, bezpiecznej, międzynarodowej 

płaszczyzny komunikacji, produkcji, 

uczestnictwa, twórczości, różnorodności 

kulturowej i innowacyjności, co leży w 

interesie obywateli, konsumentów i 

europejskich przedsiębiorstw, które dążą 

do odniesienia sukcesu w skali 

ogólnoświatowej; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Poprawka  16 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. podkreśla, że choć usługi doręczania 

paczek działają sprawnie z punktu 

widzenia konsumentów w niektórych 

państwach członkowskich, nieefektywne 

usługi doręczycielskie, zwłaszcza na etapie 

tzw. ostatniej mili, są jedną z głównych 

barier w transgranicznym handlu 

elektronicznym w niektórych państwach 

członkowskich i jednym z najczęściej 

zgłaszanych powodów rezygnacji z 

transakcji internetowych w przypadku 

zarówno konsumentów, jak i 

przedsiębiorstw; uważa, że 

niedoskonałości w transgranicznym 

doręczaniu paczek można wyeliminować 

wyłącznie z perspektywy europejskiego 

jednolitego rynku, oraz podkreśla 

znaczenie konkurencji w tym sektorze, a 

także potrzebę dostosowania się przez 

branżę przesyłek do współczesnych modeli 

życia i oferowania elastycznych wariantów 

dostaw, takich jak sieci punktów odbioru, 

paczkomaty i porównywarki cen; 

26. podkreśla fakt, że usługi doręczania 

paczek działają sprawnie z punktu 

widzenia konsumentów w niektórych 

państwach członkowskich; zauważa, że 

ewentualne nieefektywne usługi 

doręczycielskie w niektórych innych 

państwach członkowskich, zwłaszcza na 

etapie tzw. ostatniej mili, mogą stanowić 

barierę w rozwoju transgranicznego 
handlu elektronicznego; uważa, że 

niektóre niedoskonałości w 

transgranicznym doręczaniu paczek można 

wyeliminować w ramach negocjacji 

rynkowych między dwoma 

zainteresowanymi państwami 

członkowskimi, oraz podkreśla znaczenie 

dostosowania się przez branżę przesyłek do 

współczesnych modeli życia i oferowania 

przez nią elastycznych wariantów dostaw, 

takich jak sieci punktów odbioru, 

paczkomaty i porównywarki cen; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/17 

Poprawka  17 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 113 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

113. zauważa, że internet i ICT mają 

ogromny wpływ na emancypację kobiet i 

dziewcząt; odnotowuje fakt, że udział 

kobiet w sektorze cyfrowym w UE ma 

pozytywny wpływ na europejski PKB; 

zaznacza znaczny potencjał kobiet w 

innowacyjności i przedsiębiorczości oraz 

rolę, jaką mogą one odegrać w 

transformacji cyfrowej; podkreśla 

konieczność przezwyciężenia stereotypów 

dotyczących płci oraz w pełni popiera 

kulturę przedsiębiorczości cyfrowej wśród 

kobiet i zachęca do niej, a także do 

integracji kobiet i ich udziału w 

społeczeństwie informacyjnym; 

113. zauważa, że kobiety i dziewczęta nie 

czekały z emancypacją na internet i ICT, 

lecz technologie te mają na nie pozytywny 

wpływ, podobnie jak na każdą inną osobę; 

odnotowuje fakt, że udział kobiet i 

mężczyzn w sektorze cyfrowym w UE ma 

istotny wpływ na europejski PKB; 

zaznacza znaczny potencjał innowatorów i 

przedsiębiorców wywodzących się ze 

społeczeństwa oraz rolę, jaką mogą 

odegrać w transformacji cyfrowej; w pełni 

popiera kulturę przedsiębiorczości 

cyfrowej wśród ogółu społeczeństwa i 

zachęca do niej; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/18 

Poprawka  18 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 118 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

118. zauważa, że publiczne i prywatne 

inwestycje oraz nowe możliwości 

finansowania kształcenia zawodowego 

oraz uczenia się przez całe życie są 

niezbędne, aby zapewnić pracownikom, 

zwłaszcza mniej wykwalifikowanym, 

odpowiednich umiejętności potrzebnych w 

gospodarce cyfrowej; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie, aby wraz z 

sektorem prywatnym opracowały łatwo 

dostępne, znormalizowane i certyfikowane 

kursy internetowe oraz innowacyjne i 

dostępne programy szkolenia w zakresie 

umiejętności cyfrowych, mające 

wyposażać uczestników przynajmniej w 

minimum kompetencji cyfrowych; zachęca 

państwa członkowskie, aby te kursy 

internetowe stały się nieodłącznym 

elementem gwarancji dla młodzieży; w 

związku z tym wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by stworzyły podstawę 

wzajemnego uznawania umiejętności i 

kwalifikacji cyfrowych, wprowadzając 

europejski certyfikat lub system stopni na 

wzór wspólnego europejskiego systemu 

opisu kształcenia językowego; podkreśla, 

że transgraniczny dostęp do treści sprzyja 

różnorodności kulturowej w Europie i 

wielojęzyczności; 

118. zauważa, że publiczne i prywatne 

inwestycje oraz nowe możliwości 

finansowania kształcenia zawodowego 

oraz uczenia się przez całe życie są 

niezbędne, aby zapewnić pracownikom, 

zwłaszcza mniej wykwalifikowanym, 

odpowiednie umiejętności potrzebne w 

gospodarce cyfrowej; wzywa państwa 

członkowskie, aby wraz z sektorem 

prywatnym opracowały łatwo dostępne, 

znormalizowane i certyfikowane kursy 

internetowe oraz innowacyjne i dostępne 

programy szkolenia w zakresie 

umiejętności cyfrowych, mające 

wyposażać uczestników przynajmniej w 

minimum kompetencji cyfrowych; zachęca 

państwa członkowskie, aby te kursy 

internetowe stały się nieodłącznym 

elementem gwarancji dla młodzieży; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/19 

Poprawka  19 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 125 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

125. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by ponownie zobowiązały 

się, że będą dążyć do celów strategii 

„Europa 2020” dotyczących badań 

naukowych i innowacyjności jako 

elementów tworzących konkurencyjny 

jednolity rynek cyfrowy, sprzyjających 

wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu 
miejsc pracy, obejmujących całościowe 

podejście do otwartej nauki, 

innowacyjności i danych oraz do 

przekazywania wiedzy; uważa, że powinno 

to obejmować zmienione ramy prawne 

dotyczące eksplorowania tekstów i danych 

do celów badań naukowych, zwiększone 

wykorzystanie wolnego i otwartego 

oprogramowania, zwłaszcza w 

placówkach edukacyjnych i administracji 

publicznej, a także łatwiejszy dostęp MŚP 

i przedsiębiorstw typu start-up do środków 

z programu Horyzont 2020, dostosowany 

do krótszych cykli innowacyjności w 

sektorze ICT; podkreśla w związku z tym 

znaczenie wszelkich stosownych inicjatyw, 

począwszy od partnerstw publiczno-

prywatnych i klastrów innowacyjności, a 

na europejskich parkach technologicznych 

i naukowych skończywszy, zwłaszcza w 

mniej uprzemysłowionych regionach 

Europy, oraz programów przyspieszania 

rozwoju przedsiębiorstw typu start-up i 

125. z zadowoleniem przyjmuje badania 

strategiczne nad wzrostem gospodarczym i 

tworzeniem miejsc pracy, obejmujące 

dynamiczne podejście do nauki, innowacji 

i danych; uważa, że powinno to 

obejmować łatwiejszy dostęp MŚP i 

przedsiębiorstw typu start-up do środków 

finansowych, dostosowany do krótszych 

cykli innowacyjności w sektorze ICT; 

podkreśla w związku z tym znaczenie 

wszelkich stosownych inicjatyw, 

począwszy od partnerstw publiczno-

prywatnych i klastrów innowacyjności, a 

na europejskich parkach technologicznych 

i naukowych skończywszy, zwłaszcza w 

mniej uprzemysłowionych regionach 

Europy, oraz programów przyspieszania 

rozwoju przedsiębiorstw typu start-up i 

wspólnych platform technologicznych, a 

także zdolności uzyskania – na 

sprawiedliwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach – licencji 

na patenty niezbędne do spełnienia norm, z 

uwzględnieniem ograniczeń wynikających 

z prawa konkurencji UE, w celu 

utrzymania zachęt do działalności 

badawczo-rozwojowej i normalizacyjnej 

oraz w celu pobudzania innowacyjności; 
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wspólnych platform technologicznych, a 

także zdolności uzyskania – na 

sprawiedliwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach – licencji 

na patenty niezbędne do spełnienia norm, z 

uwzględnieniem ograniczeń wynikających 

z prawa konkurencji UE, w celu 

utrzymania zachęt do działalności 

badawczo-rozwojowej i normalizacyjnej 

oraz w celu pobudzania innowacyjności; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Poprawka  20 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 127 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

127. podkreśla znaczenie w pełni 

niezależnej struktury zarządzania 

internetem dla utrzymania internetu jako 

przejrzystego i pluralistycznego modelu 

zarządzania przez wiele zainteresowanych 

stron, w oparciu o zasadę, zgodnie z którą 

internet jest jedyną w swoim rodzaju, 

otwartą, bezpłatną i stabilną platformą; 

uważa za sprawę zasadniczą, by do tego 

celu wykorzystano opóźnienie w 

przekazywaniu zarządzania ICANN; jest 

głęboko przekonany, że globalny wymiar 

internetu musi zostać uwzględniony we 

wszystkich stosownych dziedzinach 

polityki UE, i zwraca się do ESDZ, by przy 

opracowywaniu spójnej polityki 

zewnętrznej w pełni wykorzystywała 

możliwości, jakie oferuje cyfryzacja, 

zapewniła reprezentację UE na 

platformach zarządzania internetem i 

bardziej zdecydowanie wypowiadała się na 

forach globalnych, zwłaszcza w 

odniesieniu do ustalania norm, przepływów 

danych, przygotowań do wprowadzenia 

technologii 5G i cyberbezpieczeństwa; 

127. odrzuca każdą strukturę zarządzania 

internetem; za sprawę zasadniczą uważa 

jednak dopilnowanie, by państwa 

członkowskie UE były reprezentowane na 

platformach zarządzania internetem, 

zwłaszcza w odniesieniu do ustalania 

norm, przepływów danych i przygotowań 

do wprowadzenia technologii 5G i 

cyberbezpieczeństwa;  

Or. en 

 

 


