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Ändringsförslag 12
Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen
Betänkande
Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden
(2015/2147(INI))

A8-0371/2015

Förslag till resolution
Skäl D
Förslag till resolution

Ändringsförslag

D. Uppbyggnaden av en dataekonomi är
starkt beroende av rättsliga ramar som
uppmuntrar utveckling, tillsyn, underhåll
och utvidgning av databaser och kräver
därför innovationsvänliga och praktiska
rättsliga ramar.

D. Uppbyggnaden av en dataekonomi är
starkt beroende av rättsliga ramar som
uppmuntrar utveckling, tillsyn, underhåll
och utvidgning av databaser och
datacentraler och kräver därför praktiska
och innovationsvänliga rättsliga ramar som
förbättrar medlemsstaternas digitala
suveränitet.
Or. en

AM\1083383SV.doc

SV

PE575.944v01-00
Förenade i mångfalden

SV

13.1.2016

A8-0371/13

Ändringsförslag 13
Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen
Betänkande
Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden
(2015/2147(INI))

A8-0371/2015

Förslag till resolution
Skäl F
Förslag till resolution

Ändringsförslag

F. Ett starkt och konstant konsumentskydd,
konsumentinflytande och
konsumenttillfredsställelse kräver
valfrihet, kvalitet, flexibilitet, insyn,
information, interoperabilitet och en
tillgänglig säker internetmiljö med ett
starkt dataskydd.

F. Statsledda organisationer har massiva
program för spionage på hemmaplan.
Detta innebär ett hot mot både den
strategiska säkerheten och säkerheten för
personuppgifter, så att vi måste få ett
grundläggande och konstant
konsumentskydd. Uppnåendet av ett starkt
dataskydd förutsätter konsumentinflytande
och konsumenttillfredsställelse, samt
valfrihet, kvalitet, flexibilitet, insyn,
information, och en tillgänglig säker
internetmiljö.
Or. en
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Ändringsförslag 14
Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen
Betänkande
Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden
(2015/2147(INI))

A8-0371/2015

Förslag till resolution
Punkt 1
Förslag till resolution

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar
kommissionens meddelande En strategi för
en inre digital marknad i Europa.
Parlamentet anser att en digital inre
marknad som bygger på ett gemensamt
regelverk kan gynna EU:s konkurrenskraft,
inverka positivt på tillväxt och
sysselsättning, innebära en nystart för den
inre marknaden och göra samhället mer
inkluderande genom att erbjuda nya
möjligheter för medborgare och företag,
särskilt genom att utbyta och dela
innovation. Det övergripande angreppssätt
som valts behöver förstärkas vid
genomförandet, bl.a. genom att i tid anta
de 16 initiativen, eftersom de digitala
drivkrafterna påverkar alla medborgare
och delar i samhället och ekonomin.

1. Europaparlamentet noterar
kommissionens meddelande En strategi för
en inre digital marknad i Europa.
Parlamentet anser att en digital marknad
som bygger på ett framförhandlat
regelverk kan gynna medlemsstaternas
konkurrenskraft, inverka positivt på tillväxt
och sysselsättning och innebära en nystart
för ekonomin genom att erbjuda nya
möjligheter för medborgare och företag,
särskilt genom att utbyta och dela
innovation. Parlamentet anser därför att
utvecklingen av den digitala ekonomin
faktiskt är ett effektivt redskap, men att
den inte får ses som ett nytt sätt att
åstadkomma ytterligare politisk
integration inom EU.
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Ändringsförslag 15
Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen
Betänkande
Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden
(2015/2147(INI))

A8-0371/2015

Förslag till resolution
Punkt 10
Förslag till resolution

Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är oroat över de
olika nationella strategier för reglering av
internet och delningsekonomin som
hittills har använts av medlemsstaterna.
Parlamentet uppmanar kommissionen att
ta initiativ i överensstämmelse med EU:s
befogenheter för att stödja innovation och
rättvis konkurrens, avlägsna hinder för
digital handel, och bevara ekonomisk och
social sammanhållning samt integriteten i
den inre marknaden. Parlamentet
uppmanar också kommissionen att bevara
internet som en öppen, neutral, säker,
inkluderande global plattform för
kommunikation, produktion, delaktighet,
kreativitet, kulturell mångfald och
innovation, för medborgarnas och
konsumenternas skull och för att
europeiska företag ska bli globalt
framgångsrika.

10. Europaparlamentet välkomnar de olika
nationella strategier som använts av
medlemsstaterna och anser dem som ett
uttryck för medlemsstaternas strategiska
behov. Parlamentet stöder eventuella
initiativ i överensstämmelse med
subsidiaritetsprincipen för att stödja
innovation och rättvis konkurrens,
stimulera till digital handel, och bevara
ekonomisk och social sammanhållning
samt marknadens integritet i varje
medlemsstat. Parlamentet uppmanar till
bevarande av internet som en öppen,
neutral, säker, internationell plattform för
kommunikation, produktion, delaktighet,
kreativitet, kulturell mångfald och
innovation, för medborgarnas och
konsumenternas skull och för att
europeiska företag ska bli globalt
framgångsrika.
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Ändringsförslag 16
Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen
Betänkande
Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden
(2015/2147(INI))

A8-0371/2015

Förslag till resolution
Punkt 26
Förslag till resolution

Ändringsförslag

26. Europaparlamentet betonar att
pakettjänster visserligen fungerar bra för
konsumenter i vissa medlemsstater, men
att ineffektiva leveranstjänster, särskilt vad
gäller den sista sträckan, är ett av de
främsta hindren för gränsöverskridande ehandel i vissa medlemsstater och ett av de
skäl som oftast anges till varför både
konsumenter och företag avstår från
transaktioner på nätet. Parlamentet anser
att brister när det gäller leveranser av paket
endast kan åtgärdas med ett europeiskt
inremarknadsperspektiv, och understryker
vikten av konkurrens i denna sektor
liksom behovet av att paketindustrin
anpassar sig till moderna livsmönster och
erbjuder flexibla leveransalternativ, såsom
nät av hämtställen, paketutlämningsställen
och prisjämförelser.

26. Europaparlamentet håller fast vid att
pakettjänster fungerar bra för konsumenter
i vissa medlemsstater. Parlamentet
noterar möjligheten till att ineffektiva
leveranstjänster i vissa andra
medlemsstater, särskilt vad gäller den sista
sträckan, skulle kunna hindra
utvecklingen av gränsöverskridande ehandel. Parlamentet anser att vissa brister
när det gäller leveranser av paket kan
åtgärdas med hjälp av förhandlingar om
marknadsläget mellan de bägge berörda
medlemsstaterna, och understryker vikten
av att paketindustrin anpassar sig till
moderna livsmönster och erbjuder flexibla
leveransalternativ, såsom nät av
hämtställen, paketutlämningsställen och
prisjämförelser.
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Ändringsförslag 17
Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen
Betänkande
Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden
(2015/2147(INI))

A8-0371/2015

Förslag till resolution
Punkt 113
Förslag till resolution

Ändringsförslag

113. Europaparlamentet konstaterar att
internet och IKT har en enorm betydelse
för kvinnors och flickors frigörelse.
Parlamentet erkänner att kvinnors
deltagande i EU:s digitala sektor har en
positiv effekt på Europas BNP. Parlamentet
framhåller kvinnliga innovatörers och
entreprenörers enorma potential och den
roll de kan spela i den digitala
omvandlingen. Parlamentet understryker
behovet av att få bukt med
könsstereotyper, och stöder fullt ut och
uppmuntrar en digital entreprenörskultur
för kvinnor samt kvinnors integration och
deltagande i informationssamhället.

113. Europaparlamentet konstaterar att
kvinnor och flickor inte väntat på internet
och IKT för att kunna förverkliga sin
frigörelse, men att denna teknik har en
positiv inverkan på dem, liksom på alla
andra. Parlamentet erkänner att kvinnors
och mäns deltagande i EU:s digitala sektor
har en avsevärd effekt på Europas BNP.
Parlamentet framhåller samhällets
innovatörers och entreprenörers enorma
potential och den roll de kan spela i den
digitala omvandlingen. Parlamentet stöder
fullt ut och uppmuntrar en digital
entreprenörskultur för var och en.
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Ändringsförslag 18
Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen
Betänkande
Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden
(2015/2147(INI))

A8-0371/2015

Förslag till resolution
Punkt 118
Förslag till resolution

Ändringsförslag

118. Europaparlamentet konstaterar vidare
att offentliga och privata investeringar
liksom nya finansieringsmöjligheter i
yrkesutbildning och livslångt lärande
behövs för att arbetstagare, särskilt mindre
kvalificerade arbetstagare, utrustas med rätt
kompetens för den digitala ekonomin.
Parlamentet uppmanar kommissionen och
medlemsstaterna att tillsammans med det
privata näringslivet ta fram lättillgängliga,
standardiserade och certifierade
onlinekurser liksom innovativa och
tillgängliga e-utbildningsprogram som ger
deltagarna digitala baskunskaper.
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att
göra sådana onlinekurser till en integrerad
del av ungdomsgarantin. Parlamentet
uppmuntrar i detta hänseende
kommissionen och medlemsstaterna att
skapa en grund för ömsesidigt
erkännande av digitala färdigheter och
kvalifikationer genom att inrätta ett
europeiskt certifikat eller
värderingssystem, med den gemensamma
europeiska referensramen för
språkinlärning och språkundervisning
som förebild. Parlamentet betonar att
kulturell mångfald och flerspråkighet i
Europa gynnas av gränsöverskridande
tillgång till innehåll.

118. Europaparlamentet konstaterar vidare
att offentliga och privata investeringar
liksom nya finansieringsmöjligheter i
yrkesutbildning och livslångt lärande
behövs för att arbetstagare, särskilt mindre
kvalificerade arbetstagare, utrustas med rätt
kompetens för den digitala ekonomin.
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att
tillsammans med det privata näringslivet ta
fram lättillgängliga, standardiserade och
certifierade onlinekurser liksom innovativa
och tillgängliga e-utbildningsprogram som
ger deltagarna digitala baskunskaper.
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att
göra sådana onlinekurser till en integrerad
del av ungdomsgarantin.
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Ändringsförslag 19
Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen
Betänkande
Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden
(2015/2147(INI))

A8-0371/2015

Förslag till resolution
Punkt 125
Förslag till resolution

Ändringsförslag

125. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen och medlemsstaterna att
förnya deras åtagande till Europa 2020strategins forsknings- och innovationsmål
som byggstenar i en konkurrenskraftig
digital inre marknad, för ekonomisk
tillväxt och sysselsättningsskapande, med
en övergripande strategi för öppen
forskning, öppen innovation, öppna data
och kunskapsöverföring. Parlamentet
anser att detta bör innebära ett omarbetat
regelverk för text- och datautvinning i
forskningssyfte, ökad användning av
programvara med fri och öppen källa,
särskilt i utbildningsinstitutioner och
offentliga förvaltningar, samt enklare
tillgång för små och medelstora företag och
nystartade företag till finansiering från
Horisont 2020 som är anpassad till de
korta innovationscyklerna inom IKTområdet. Parlamentet betonar i detta
avseende att samtliga relevanta initiativ är
viktiga, från offentlig-privata partnerskap
och innovationskluster till europeisk teknik
och teknikparker, särskilt i de minst
industrialiserade regionerna, och
acceleratorprogram för nystartade företag,
gemensamma teknikplattformar och
möjlighet att få licenser för
standardessentiella patent inom gränserna
för EU:s konkurrenslag, enligt FRAND-

125. Europaparlamentet välkomnar
strategisk forskning om ekonomisk tillväxt
och sysselsättningsskapande, med en
dynamisk strategi för forskning,
innovation och data. Parlamentet anser att
detta bör innebära enklare tillgång för små
och medelstora företag och nystartade
företag till finansiering som är anpassad till
de korta innovationscyklerna inom IKTområdet. Parlamentet betonar i detta
avseende att samtliga relevanta initiativ är
viktiga, från offentlig-privata partnerskap
och innovationskluster till europeisk teknik
och teknikparker, särskilt i de minst
industrialiserade regionerna, och
acceleratorprogram för nystartade företag,
gemensamma teknikplattformar och
möjlighet att få licenser för
standardessentiella patent inom gränserna
för EU:s konkurrenslag, enligt FRANDvillkor för licenser, för att upprätthålla
incitamenten för forskning och
standardisering samt främja innovation.
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villkor för licenser, för att upprätthålla
incitamenten för forskning och
standardisering samt främja innovation.
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Ändringsförslag 20
Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen
Betänkande
Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
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Förslag till resolution
Punkt 127
Förslag till resolution

Ändringsförslag

127. Europaparlamentet betonar vikten av
en helt oberoende styrstruktur för internet
för att det ska fortsätta vara en öppen och
inkluderande styrningsmodell som
involverar flera parter, baserat på
principen om internet som en unik,
öppen, fri och stabil plattform. Vid
överflyttningen av förvaltningen av
ICANN måste förseningen användas i
detta syfte. Parlamentet är starkt övertygat
om att internets globala dimension måste
beaktas i all relevant EU-politik och
uppmanar Europeiska utrikestjänsten att
fullt ut utnyttja de möjligheter som
digitaliseringen erbjuder i utvecklingen av
en konsekvent utrikespolitik, och se till att
EU är representerat på styrplattformar för
internet, att höja sin röst i globala forum, i
synnerhet när det gäller standardisering,
dataflöden, förberedelser för införandet av
5G och it-säkerhet.

127. Europaparlamentet avvisar varje
styrstruktur för internet. Parlamentet anser
dock att man måste se till att EU:s
medlemsstater är representerade på
styrplattformar för internet, i synnerhet när
det gäller standardisering, dataflöden och
förberedelser för införandet av 5G och itsäkerhet.
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