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13.1.2016 A8-0371/12 

Amendamentul  12 

Mylène Troszczynski 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât construirea unei economii a 

datelor depinde în mare măsură de un 

cadru juridic care încurajează dezvoltarea, 

conservarea, întreținerea și lărgirea bazelor 

de date și, prin urmare, care depinde de un 

cadru juridic propice inovării și practic; 

D. întrucât construirea unei economii a 

datelor depinde în mare măsură de un 

cadru juridic care încurajează dezvoltarea, 

conservarea, întreținerea și lărgirea bazelor 

de date și a centrelor de date și, prin 

urmare, care depinde de un cadru juridic 

practic și propice inovării și care 

consolidează suveranitatea digitală a 

statelor membre; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Amendamentul  13 

Mylène Troszczynski 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât un nivel ridicat și constant de 

protecție, autonomizare și satisfacție a 

consumatorilor implică în mod necesar o 

ofertă variată, calitate, flexibilitate, 

transparență, informații, interoperabilitate 

și un mediu online securizat și accesibil cu 

un nivel ridicat de protecție a datelor; 

F. întrucât existența a numeroase 

programe naționale de spionaj operate de 

organizații guvernamentale amenință 

securitatea datelor strategice și personale, 

făcând necesară asigurarea unui nivel 

fundamental și coerent de protecție a 

consumatorilor; întrucât atingerea unui 

nivel ridicat de protecție a datelor implică 

autonomizare și satisfacție, o ofertă 

variată, calitate, flexibilitate, transparență, 

informații și un mediu online securizat și 

accesibil; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

13.1.2016 A8-0371/14 

Amendamentul  14 

Mylène Troszczynski 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; consideră că realizarea unei piețe 

unice digitale, pe baza unui set comun de 

norme, ar putea stimula competitivitatea 

UE, avea efecte pozitive asupra creșterii și 

a locurilor de muncă, relansa piața unică și 

consolida caracterul favorabil incluziunii 

al societății, oferind cetățenilor și 

întreprinderilor oportunități noi, în special 

prin schimbul de inovații, consideră că 

abordarea orizontală adoptată trebuie să 

fie consolidată acum în ceea ce privește 

aplicarea sa, ceea ce include adoptarea 

promptă a celor 16 inițiative, deoarece 

vectorii digitali afectează fiecare cetățean 

și fiecare dimensiune a societății și a 

economiei; 

1. ia act de comunicarea intitulată „O 

strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa”; consideră că realizarea unei piețe 

digitale pe baza unui set de norme 

negociate, ar putea stimula 

competitivitatea statelor membre, avea 

efecte pozitive asupra creșterii și a 

locurilor de muncă și ar relansa economia, 

oferind cetățenilor și întreprinderilor 

oportunități noi, în special prin schimbul de 

inovații; consideră, prin urmare, că 

dezvoltarea economiei digitale este într-

adevăr un instrument eficient, dar nu 

trebuie privit ca o nouă metodă de sporire 

a integrării politice a UE; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Amendamentul  15 

Mylène Troszczynski 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. își exprimă preocuparea cu privire la 

diferitele abordări naționale adoptate până 

acum de statele membre față de 

reglementarea internetului și a economiei 

colaborative; îndeamnă Comisia să ia 

inițiative, în conformitate cu competențele 

UE, de a susține inovarea și concurența 

loială, de a elimina obstacolele din calea 

comerțului digital și de a menține 

coeziunea și integritatea economică și 

socială a pieței unice; invită Comisia să 

mențină, de asemenea, natura internetului 

de platformă globală deschisă, neutră, 

sigură și favorabilă incluziunii de 

comunicare, producție, participare, creare, 

diversitate culturală și inovare, în interesul 

cetățenilor, al consumatorilor și al 

succesului societăților europene la nivel 

general; 

10. salută diferitele abordări naționale 

adoptate de statele membre și le consideră 

ca fiind expresia nevoilor strategice ale 

acestora; sprijină orice inițiative, în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 

de a susține inovarea și concurența loială, 

de sprijinire a comerțului digital și de a 

menține coeziunea și integritatea pieței 

fiecărui stat membru; solicită ca internetul 

să fie menținut ca o platformă 

internațională deschisă, neutră și sigură de 

comunicare, producție, participare, creare, 

diversitate culturală și inovare, în interesul 

cetățenilor, al consumatorilor și al 

succesului societăților europene la nivel 

global; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Amendamentul  16 

Mylène Troszczynski 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază faptul că, deși serviciile de 

livrare transfrontalieră de colete 

funcționează bine pentru consumatorii din 

unele state membre, ineficiența serviciilor 

de livrare, în special în ceea ce privește 

ultima parte a traseului de livrare, 

reprezintă unul dintre principalele 

obstacole din calea comerțului electronic 

transfrontalier din unele state membre și 

unul dintre motivele cel mai des invocate 

pentru retragerea din tranzacțiile online 

atât a consumatorilor, cât și a 

întreprinderilor; consideră că lacunele din 

livrarea transfrontalieră de colete pot fi 

eliminate numai având în vedere o piață 

unică europeană și subliniază importanța 

concurenței în acest sector, precum și 

faptul că sectorul coletăriei trebuie să se 

adapteze la modele de trai moderne și să 

ofere posibilități de livrare flexibile, cum 

ar fi rețele de puncte de colectare, puncte 

de plasare a coletelor și sisteme de 

comparare a prețurilor; 

26. insistă asupra faptului că serviciile de 

livrare de colete funcționează bine pentru 

consumatorii din unele state membre; 

observă că eventuala ineficiență a 

serviciilor de livrare în alte state, în special 

în ceea ce privește ultima parte a traseului 

de livrare, ar putea reprezenta un obstacol 

în calea dezvoltării comerțului electronic 

transfrontalier; consideră că unele lacune 

din livrarea transfrontalieră de colete pot fi 

eliminate printr-o negociere între cele 

două state membre implicate și subliniază 

importanța adaptării acestui sector la 

modele de trai moderne și a furnizării de 

opțiuni de livrare flexibile, cum ar fi rețele 

de puncte de colectare, puncte de plasare a 

coletelor și sisteme de comparare a 

prețurilor; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/17 

Amendamentul  17 

Mylène Troszczynski 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 113 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

113. ia act de faptul că internetul și TIC au 

un impact foarte mare asupra emancipării 

femeilor și a fetelor; recunoaște că 

participarea femeilor la sectorul digital al 

UE are un impact pozitiv asupra PIB-ului 

european; recunoaște potențialul imens al 

femeilor inovatoare și al antreprenoarelor 

și rolul pe care acestea îl pot juca în 

transformarea digitală; subliniază 

necesitatea de a depăși stereotipurile de 

gen și sprijină și încurajează pe deplin o 

cultură antreprenorială digitală pentru 

femei, precum și integrarea și 

participarea lor la societatea 

informațională 

113. observă că femeile și fetele nu au 

așteptat internetul și TIC pentru a se 

emancipa, dar că aceste tehnologii au un 

impact pozitiv asupra lor, la fel ca pentru 

toți ceilalți; recunoaște că participarea 

femeilor și a bărbaților la sectorul digital 

al UE are un impact semnificativ asupra 

PIB-ului european; recunoaște potențialul 

imens al inovatorilor și al antreprenorilor 

din societate și rolul pe care aceștia îl pot 

juca în transformarea digitală; sprijină și 

încurajează pe deplin o cultură 

antreprenorială digitală pentru toată 

lumea; 

 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/18 

Amendamentul  18 

Mylène Troszczynski 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 118 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

118. constată că sunt necesare investiții 

publice și private și noi oportunități de 

finanțare în formarea profesională și în 

învățarea pe tot parcursul vieții pentru ca 

lucrătorii, inclusiv cei mai puțin calificați, 

să aibă competențele necesare pentru 

economia digitală; invită Comisia și statele 

membre să dezvolte, împreună cu sectorul 

privat, cursuri online ușor accesibile, 

standardizate și certificate și programe de 

formare de competențe digitale inovatoare 

și accesibile pentru a preda participanților 

un minim de competențe digitale; 

încurajează statele membre să introducă 

aceste cursuri online în programul Garanția 

pentru tineret; încurajează Comisia și 

statele membre să creeze o bază de 

recunoaștere reciprocă a competențelor și 

calificărilor digitale prin înființarea unui 

certificat european sau a unui sistem de 

clasificare, urmând exemplul cadrului 

comun european de referință pentru 

învățarea și predarea limbilor; subliniază 

faptul că diversitatea culturală în Europa, 

precum și multilingvismul, beneficiază de 

pe urma accesului transfrontalier la 

conținut; 

118. constată că sunt necesare investiții 

publice și private și noi oportunități de 

finanțare în formarea profesională și în 

învățarea pe tot parcursul vieții pentru ca 

lucrătorii, inclusiv cei mai puțin calificați, 

să aibă competențele necesare pentru 

economia digitală; invită statele membre să 

dezvolte, împreună cu sectorul privat, 

cursuri online ușor accesibile, standardizate 

și certificate și programe de formare de 

competențe digitale inovatoare și accesibile 

pentru a preda participanților un minim de 

competențe digitale; încurajează statele 

membre să introducă aceste cursuri online 

în programul Garanția pentru tineret; 

 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/19 

Amendamentul  19 

Mylène Troszczynski 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 125 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

125. invită Comisia și statele membre să 

își reînnoiască angajamentul față de 

obiectivele în materie de cercetare și 

inovare ale Strategiei UE 2020, ca 

elemente de bază ale unei piețe unice 

digitale competitive, ale creșterii 

economice și creării de locuri de muncă, cu 

o abordare cuprinzătoare față de știința 

deschisă, inovarea deschisă, datele 

deschise și transferul de cunoștințe; 

consideră că aceasta ar trebui să includă un 

cadru juridic revizuit pentru extragerea 

textului și a datelor în scopul cercetării 

științifice, utilizarea sporită a programelor 

informatice gratuite și cu sursă deschisă, 

în special în instituțiile de învățământ și 

administrațiile publice, precum și accesul 

mai facil pentru IMM-uri și întreprinderile 

nou-înființate la fondurile Orizont 2020, 

adaptate la ciclurile scurte de inovare ale 

sectorului TIC; subliniază, în acest sens, 

importanța tuturor inițiativelor relevante, 

de la parteneriatele de tip public-privat și 

clusterele de inovare la parcurile 

tehnologice și științifice europene, mai ales 

în regiunile europene mai puțin 

industrializate, la programele de accelerare 

pentru întreprinderile digitale nou-înființate 

și platformele tehnologice comune, precum 

și la capacitatea de a obține licențe pentru 

brevete esențiale pentru standarde, în 

125. salută cercetarea strategică în 

domeniul creșterii economice și creării de 

locuri de muncă, cu o abordare dinamică a 

științei, inovației și datelor; consideră că 

aceasta ar trebui să includă un acces mai 

facil pentru IMM-uri și întreprinderile nou-

înființate la fonduri adaptate la ciclurile 

scurte de inovare ale sectorului TIC; 

subliniază, în acest sens, importanța tuturor 

inițiativelor relevante, de la parteneriatele 

de tip public-privat și clusterele de inovare 

la parcurile tehnologice și științifice 

europene, mai ales în regiunile europene 

mai puțin industrializate, la programele de 

accelerare pentru întreprinderile digitale 

nou-înființate și platformele tehnologice 

comune, precum și la capacitatea de a 

obține licențe pentru brevete esențiale 

pentru standarde, în limitele legislației UE 

privind concurența și în temeiul condițiilor 

de licență FRAND, cu scopul de a menține 

stimulentele pentru C&D și standardizare 

și de a încuraja inovarea; 
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limitele legislației UE privind concurența și 

în temeiul condițiilor de licență FRAND, 

cu scopul de a menține stimulentele pentru 

C&D și standardizare și de a încuraja 

inovarea; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Amendamentul  20 

Mylène Troszczynski 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 127 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

127. subliniază importanța unei structuri 

de guvernanță a internetului pe deplin 

independentă pentru menținerea 

internetului ca un model transparent și 

favorabil incluziunii al guvernanței cu 

participarea mai multor părți, pe baza 

principiului internetului ca platformă 

unică, deschisă, gratuită și stabilă; 

consideră esențial să se utilizeze 

întârzierile legate de tranziția gestionării 

ICAAN pentru a servi acestui scop; este 

ferm convins că trebuie să se țină seama 

de dimensiunea mondială a internetului 

în cadrul tuturor politicilor relevante ale 

UE și îi cere SEAE să utilizeze pe deplin 

oportunitățile oferite de digitalizare la 

dezvoltarea unei politici externe coerente, 

să se asigura că UE este reprezentată în 

cadrul platformelor de guvernanță a 

internetului și să-și facă auzită vocea în 

mai mare măsură în forurile mondiale, în 

special în privința normalizării, a fluxurilor 

de date, a pregătirilor pentru introducerea 

5G și a securității cibernetice; 

127. respinge orice structură de 

guvernanță a internetului; totuși, consideră 

esențial ca statele membre ale UE să fie 

reprezentate în cadrul platformelor de 

guvernanță a internetului, în special în 

privința normalizării, a fluxurilor de date și 

a pregătirilor pentru introducerea 5G și a 

securității cibernetice; 

 

Or. en 

 

 


