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13.1.2016 A8-0371/12 

Predlog spremembe  12 

Mylène Troszczynski 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je izgradnja podatkovnega 

gospodarstva močno odvisna od pravnega 

okvira, ki bo spodbujal razvoj, ohranjanje, 

vzdrževanje in spreminjanje baz podatkov, 

torej od pravnega okvira, ki bo inovacijam 

prijazen in praktičen; 

D. ker je izgradnja podatkovnega 

gospodarstva močno odvisna od pravnega 

okvira, ki bo spodbujal razvoj, ohranjanje, 

vzdrževanje in spreminjanje baz podatkov 

in podatkovnih središč, torej od pravnega 

okvira, ki bo praktičen in prijazen 

inovacijam ter bo krepil digitalno 

suverenost držav članic; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Predlog spremembe  13 

Mylène Troszczynski 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker visoka in dosledna raven varstva, 

krepitve moči in zadovoljstva potrošnikov 

nujno vključuje izbiro, kakovost, prožnost, 

preglednost, obveščenost, 

interoperabilnost ter dostopno in varno 

spletno okolje z visoko ravnjo varstva 

podatkov; 

F. ker obstoj obsežnih notranjih 

vohunskih programov, ki jih upravljajo 

vladne organizacije, ogroža varnost 

strateških in osebnih podatkov, ter je 

zaradi njih potrebna temeljita in dosledna 

raven varstva potrošnikov; ker doseganje 

visoke ravni varstva podatkov vključuje 

krepitev moči in zadovoljstvo potrošnikov, 

izbiro, prožnost, preglednost, obveščenost 

ter dostopno in varno spletno okolje; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/14 

Predlog spremembe  14 

Mylène Troszczynski 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja sporočilo z naslovom 

Strategija za enotni digitalni trg za Evropo; 

meni, da bi lahko z vzpostavitvijo 

enotnega digitalnega trga, ki bo temeljil na 

skupnih pravilih, spodbudili konkurenčnost 

EU, pozitivno vplivali na rast in delovna 

mesta, ponovno zagnali enotni trg ter 

ustvarili vključujočo družbo z novimi 

priložnostmi za državljane in podjetja, 

zlasti z izmenjavo in delitvijo inovacij; 

meni, da je treba sedanji horizontalni 

pristop okrepiti na področju izvajanja, 

vključno s pravočasnim sprejetjem 16 

pobud, saj digitalna gonila vplivajo na vse 

državljane ter razsežnosti družbe in 

gospodarstva; 

1. je seznanjen s sporočilom z naslovom 

Strategija za enotni digitalni trg za Evropo; 

meni, da bi lahko z vzpostavitvijo 

digitalnega trga, ki bo temeljil na 

dogovorjenih skupnih pravilih, spodbudili 

konkurenčnost držav članic, pozitivno 

vplivali na rast in delovna mesta, ponovno 

zagnali gospodarstvo ter ustvarili 

vključujočo družbo z novimi priložnostmi 

za državljane in podjetja, zlasti z 

izmenjavo in delitvijo inovacij; zato meni, 

da je razvoj digitalnega gospodarstva 

resnično učinkovito orodje, da pa ga ne 

smemo jemati kot novo orodje za 

poglabljanje političnega povezovanja EU; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Predlog spremembe  15 

Mylène Troszczynski 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. je zaskrbljen zaradi različnih 

nacionalnih pristopov k pravnemu 

urejanju interneta in ekonomije delitve, ki 

so jih doslej sprejele države članice; 

poziva Komisijo, naj v skladu s 

pristojnostmi EU sproži pobude za 

podporo inovacijam in pravični 

konkurenci, odpravi ovire za digitalno 

trgovanje ter ohrani gospodarsko in 

socialno kohezijo ter celovitost enotnega 

trga; poziva Komisijo, naj ohrani internet 

kot odprto, nevtralno, varno, vključujočo 

in globalno platformo za komuniciranje, 

proizvajanje, sodelovanje, ustvarjanje, 

kulturno raznolikost in inovacije v korist 

državljanom in potrošnikom ter za uspeh 

evropskih podjetij na svetovni ravni; 

10. odobrava, da so države članice 

sprejele različne nacionalne pristope, in 

meni, da so ti pristopi izraz njihovih 

strateških potreb; podpira vse pobude, 

skladne z načelom subsidiarnosti, za 

podporo inovacijam in pravični 

konkurenci, spodbujanje digitalnega 

trgovanja ter ohranjanje gospodarske in 

socialne kohezije ter celovitost trga vsake 

države članice; poziva, naj se internet 

ohrani kot odprta, nevtralna, varna 

mednarodna platforma za komuniciranje, 

proizvajanje, sodelovanje, ustvarjanje, 

kulturno raznolikost in inovacije v korist 

državljanom in potrošnikom ter za 

uspešnost evropskih podjetij na svetovni 

ravni; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Predlog spremembe  16 

Mylène Troszczynski 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poudarja, da storitve dostave paketov 

za potrošnike v nekaterih državah članicah 

sicer dobro delujejo, vendar so v nekaterih 

drugih državah članicah neučinkovite 

storitve dostave, zlasti ko gre za zadnji 

kilometer dostave, ena glavnih ovir za 

čezmejno e-trgovino in eden najpogosteje 

navedenih razlogov za umik od spletnih 

transakcij tako pri potrošnikih kot pri 

podjetjih; meni, da je pomanjkljivosti pri 

čezmejni dostavi paketov mogoče odpraviti 

samo z vidika evropskega enotnega trga, 

in poudarja, da je konkurenca v tem 

sektorju pomembna ter da se mora sektor 

dostave paketov prilagoditi sodobnim 

življenjskim vzorcem in ponuditi prožne 

možnosti dostave, kot so mreže mest za 

prevzem, točke za prevzem paketov in 

primerjalniki cen; 

26. vztraja, da storitve dostave paketov za 

potrošnike v nekaterih državah članicah 

dobro delujejo; se zaveda, da so v 

nekaterih drugih državah članicah 

neučinkovite storitve dostave, zlasti ko gre 

za zadnji kilometer dostave, kar bi lahko 

bila ena od ovir za razvoj čezmejne e-

trgovine; meni, da je nekatere 

pomanjkljivosti pri čezmejni dostavi 

paketov mogoče odpraviti z vidika tržnega 

pogajanja med državami članicami, ki jih 

to zadeva, in poudarja, da se mora sektor 

dostave paketov prilagoditi sodobnim 

življenjskim vzorcem in ponuditi prožne 

možnosti dostave, kot so mreže 

prevzemnih mest in primerjalniki cen; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/17 

Predlog spremembe  17 

Mylène Troszczynski 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 113 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

113. ugotavlja, da internet in IKT zelo 

močno vplivata na emancipacijo žensk in 

deklet; potrjuje, da udeležba žensk v 

digitalnem sektorju EU pozitivno vpliva na 

evropski BDP; priznava velik potencial 

inovatork in podjetnic, ki imajo lahko 

pomembno vlogo pri digitalnem 

preoblikovanju; poudarja, da je treba 

odpraviti spolne stereotipe, in v celoti 

podpira in spodbuja digitalno podjetniško 

kulturo pri ženskah ter njihovo 

vključevanje v informacijsko družbo in 

udeležbo v njej; 

113. ugotavlja, da ženske in dekleta niso 

čakale, da jim bosta emancipacijo 

prinesla šele internet in IKT, da pa ta 

tehnologija tudi nanje pozitivno vpliva, 

tako kot na vse druge; potrjuje, da 

udeležba žensk in moških v digitalnem 

sektorju EU znatno pozitivno vpliva na 

evropski BDP; priznava velik potencial 

inovatorjev in podjetnikov v družbi, ki 

imajo lahko pomembno vlogo pri 

digitalnem preoblikovanju; v celoti podpira 

in spodbuja digitalno podjetniško kulturo 

pri vseh; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/18 

Predlog spremembe  18 

Mylène Troszczynski 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 118 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

118. ugotavlja, da so potrebne javne in 

zasebne naložbe v poklicno izobraževanje 

in vseživljenjsko učenje ter nove možnosti 

za njihovo financiranje, da bi delavci, zlasti 

manj kvalificirani, pridobili ustrezne 

spretnosti za digitalno gospodarstvo; 

spodbuja Komisijo in države članice, naj 

skupaj z zasebnim sektorjem oblikujejo 

lahko dostopne, standardizirane in 

certificirane spletne tečaje ter inovativne in 

dostopne programe usposabljanja na 

področju e-spretnosti, da bi udeleženci 

pridobili minimalne digitalne spretnosti; 

spodbuja države članice, naj te spletne 

tečaje vključijo v jamstvo za mlade kot 

njegov sestavni del; spodbuja Komisijo in 

države članice, naj vzpostavijo podlago za 

vzajemno priznavanje digitalnih spretnosti 

in kvalifikacij z uvedbo evropskega 

sistema certifikatov ali ocenjevanja po 

zgledu skupnega evropskega referenčnega 

okvira za učenje in poučevanje jezikov; 

poudarja, da je čezmejni dostop do vsebin 

koristen za kulturno raznolikost v Evropi 

in večjezičnost; 

118. ugotavlja, da so potrebne javne in 

zasebne naložbe v poklicno izobraževanje 

in vseživljenjsko učenje ter nove možnosti 

za njihovo financiranje, da bi delavci, zlasti 

manj kvalificirani, pridobili ustrezne 

spretnosti za digitalno gospodarstvo; 

spodbuja države članice, naj skupaj z 

zasebnim sektorjem oblikujejo lahko 

dostopne, standardizirane in certificirane 

spletne tečaje ter inovativne in dostopne 

programe usposabljanja na področju e-

spretnosti, da bi udeleženci pridobili 

minimalne digitalne spretnosti; spodbuja 

države članice, naj te spletne tečaje 

vključijo v jamstvo za mlade kot njegov 

sestavni del; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/19 

Predlog spremembe  19 

Mylène Troszczynski 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 125 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

125. poziva Komisijo in države članice, 

naj se znova zavežejo ciljem strategije 

Evropa 2020 na področju raziskav in 

razvoja, ki so gradniki konkurenčnega 

evropskega enotnega digitalnega trga, 

gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih 

mest, in sprejmejo celovit pristop k 

prenosu odprte znanosti, odprtih inovacij 

ter odprtih podatkov in znanja; meni, da bi 

bilo treba zato pregledati zakonodajni 

okvir za rudarjenje besedil in podatkov v 

znanstvenoraziskovalne namene, okrepiti 

uporabo brezplačne in odprtokodne 

programske opreme, zlasti v 

izobraževalnih ustanovah in javnih 

upravah, ter malim, srednjim in 

zagonskim podjetjem omogočiti lažji 

dostop do financiranja iz programa 

Obzorje 2020, prilagojenega kratkim 

ciklom inovacij v sektorju IKT; v zvezi s 

tem poudarja, kako pomembne so vse 

ustrezne pobude, od javno-zasebnih 

partnerstev in inovacijskih grozdov do 

evropskih tehnoloških in znanstvenih 

parkov, zlasti v manj industrializiranih 

evropskih regijah, in programi 

pospeševanja za zagonska podjetja in 

skupne tehnološke platforme ter zmožnost 

pridobivanja licenc za patente, bistvene za 

standarde, v okviru konkurenčnega prava 

EU in v skladu z licenčnimi pogoji 

125. pozdravlja strateške raziskave o 

gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih 

mest s celovitim pristopom do znanosti, 

inovacij ter podatkov; meni, da bi moralo 

vse to zajemati lažji dostop malih in 

srednjih ter zagonskih podjetij do 

financiranja, prilagojenega kratkim ciklom 

inovacij v sektorju IKT; v zvezi s tem 

poudarja, kako pomembne so vse ustrezne 

pobude, od javno-zasebnih partnerstev in 

inovacijskih grozdov do evropskih 

tehnoloških in znanstvenih parkov, zlasti v 

manj industrializiranih evropskih regijah, 

in programi pospeševanja za zagonska 

podjetja in skupne tehnološke platforme ter 

zmožnost pridobivanja licenc za patente, 

bistvene za standarde, v okviru 

konkurenčnega prava EU in po poštenih, 

razumnih in nediskriminatornih licenčnih 

pogojih, da bi ohranili raziskave in razvoj 

ter spodbude za standardizacijo in 

pospeševali inovacije; 
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FRAND, da bi ohranili raziskave in razvoj 

ter spodbude za standardizacijo in 

pospeševali inovacije; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Predlog spremembe  20 

Mylène Troszczynski 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 127 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

127. poudarja pomen popolnoma 

neodvisne strukture za upravljanje 

interneta, s katero bi ohranjali internet kot 

pregleden in vključujoč model upravljanja 

z več deležniki, ki bo temeljil na načelu, 

da je internet edinstvena, odprta, 

brezplačna in stabilna platforma; meni, da 

je bistvenega pomena, da bo zamuda pri 

prenosu upravljanja organizacije ICANN, 

izkoriščena v ta namen; je trdno 

prepričan, da je treba v vseh ustreznih 

politikah EU upoštevati globalno 

razsežnost internetnih potreb, in poziva 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

pri oblikovanju skladne zunanje politike v 

celoti izkoristi priložnosti, ki jih ponuja 

digitalizacija, in tako zagotovi, da bo EU 

zastopana na platformah za upravljanje 

interneta in bo dejavnejša na globalnih 

forumih, zlasti kar zadeva določanje 

standardov, podatkovne tokove, pripravo 

na uvajanje pete generacije mobilnih 

omrežij in kibernetsko varnost; 

127. zavrača vsakršno strukturo za 

upravljanje interneta; meni pa, da je 

bistvenega pomena zagotoviti, da bodo 

države članice EU zastopane na 

platformah za upravljanje interneta, zlasti 

kar zadeva določanje standardov, 

podatkovne tokove ter pripravo na uvajanje 

pete generacije mobilnih omrežij in 

kibernetsko varnost;  

Or. en 

 

 

 


