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13. 1. 2016 A8-0371/12 

Pozměňovací návrh  12 

Mylène Troszczynski 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že budování 

ekonomiky založené na datech silně závisí 

na právním rámci, který podporuje rozvoj, 

zpracování, udržování a zlepšování 

databází, a potřebuje tedy právní rámec, 

který podporuje inovace a je praktický; 

D. vzhledem k tomu, že budování 

ekonomiky založené na datech silně závisí 

na právním rámci, který podporuje rozvoj, 

zpracování, udržování a zlepšování 

databází a datových center, a potřebuje 

tedy právní rámec, který je praktický a 

podporuje inovace a posiluje digitální 

suverenitu členských států; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/13 

Pozměňovací návrh  13 

Mylène Troszczynski 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že vysoká a jednotná 

úroveň ochrany a spokojenosti 

spotřebitelů a posílení jejich postavení 
předpokládá možnost volby, flexibilitu, 

transparentnost, informovanost, 

interoperabilitu a dostupné a bezpečné on-

line prostředí s vysokou úrovní ochrany 

údajů; 

F. vzhledem k tomu, že existence 

rozsáhlých domácích sledovacích 

programů provozovaných vládními 

organizacemi ohrožuje strategickou 

bezpečnost a bezpečnost osobních údajů, 

což vyžaduje zásadní a jednotnou úroveň 
ochrany spotřebitelů; vzhledem k tomu, že 

dosažení vysoké úrovně ochrany údajů 

předpokládá posílení postavení a 

spokojenost, možnost volby, kvalitu, 

flexibilitu, transparentnost, informovanost 

a dostupné a bezpečné on-line prostředí; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/14 

Pozměňovací návrh  14 

Mylène Troszczynski 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení o „Strategii pro jednotný 

digitální trh v Evropě“; domnívá se, že 

dosažení jednotného digitálního trhu 

založeného na společném souboru pravidel 

by mohlo posílit konkurenceschopnost EU, 

mělo by pozitivní dopady na růst a tvorbu 

pracovních míst, poskytlo by nový impuls 

jednotnému trhu a učinilo by společnost 

inkluzivnější a umožnilo by jí nabízet 

občanům a podnikům nové příležitosti, 

zejména díky výměně a sdílení informací; 

je přesvědčen, že horizontální přístup, 

který byl zaujat, by nyní měl být posílen, 

pokud se jedná o jeho provádění, včetně 

včasného přijetí příslušných 16 iniciativ, 

neboť digitální hnací síly mají dopady na 

každého občana a každý rozměr 

společnosti a hospodářství; 

1. bere na vědomí sdělení o „Strategii pro 

jednotný digitální trh v Evropě“; domnívá 

se, že dosažení digitálního trhu založeného 

na dohodnutém souboru pravidel by mohlo 

posílit konkurenceschopnost členských 

států, mělo by pozitivní dopady na růst a 

tvorbu pracovních míst a poskytlo by nový 

impuls hospodářství a umožnilo by nabízet 

občanům a podnikům nové příležitosti, 

zejména díky výměně a sdílení inovací; 

domnívá se proto, že rozvíjení digitální 

ekonomiky je skutečně účinným 

nástrojem, ale nesmí být považováno za 

nový způsob, jak dosáhnout další politické 

integrace EU; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/15 

Pozměňovací návrh  15 

Mylène Troszczynski 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

jednotlivé členské státy zaujímají odlišné 

přístupy k regulaci internetu a ekonomice 

založené na sdílení; naléhavě vybízí 

Komisi, aby přijala iniciativy (v souladu s 

pravomocemi EU) s cílem podpořit 

inovace a spravedlivou hospodářskou 

soutěž, odstranit překážky omezující 

digitální obchod a chránit hospodářskou a 

sociální soudržnost a integritu jednotného 

trhu; vyzývá Komisi, aby také v zájmu 

občanů a spotřebitelů a v zájmu globálního 

úspěchu evropských společností chránila 

internet jakožto otevřenou, neutrální, 

zabezpečenou, inkluzivní a globální 

platformu pro komunikaci, produkci, 

účast, tvorbu, kulturní rozmanitost a 

inovaci; 

10. vítá odlišné přístupy jednotlivých 

členských států a považuje je za projev 

jejich strategických potřeb; v souladu se 

zásadou subsidiarity podporuje veškeré 
iniciativy s cílem podpořit inovace, 

spravedlivou hospodářskou soutěž a 

digitální obchod a chránit hospodářskou a 

sociální soudržnost a integritu trhu 

každého členského státu; požaduje, aby v 

zájmu občanů a spotřebitelů a v zájmu 

globálního úspěchu evropských společností 

byl internet chráněn jakožto otevřená, 

neutrální, zabezpečená, inkluzivní a 

globální platforma pro komunikaci, 

produkci, účast, tvorbu, kulturní 

rozmanitost a inovaci; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/16 

Pozměňovací návrh  16 

Mylène Troszczynski 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje, že služby doručování 

zásilek sice pro spotřebitele v některých 

členských státech fungují dobře, jednou z 

hlavních překážek pro přeshraniční 

elektronický obchod však v některých 

členských státech představuje neefektivní 

doručování, především pak doručování v 

konečném místě určení (tzv. final mile), a 

že se také jedná o jeden z nejčastěji 

zmiňovaných důvodů pro nevyužívání 

transakcí on-line ze strany spotřebitelů i 

podniků; je přesvědčen, že nedostatky 

přeshraničního využívání služeb 

doručování zásilek lze vyřešit pouze v 

rámci perspektivy evropského jednotného 

trhu, a zdůrazňuje význam hospodářské 

soutěže v tomto odvětví, jakož i potřebu, 

aby se sektor doručování zásilek 

přizpůsobil moderním životním modelům a 

nabízel flexibilní možnosti doručování, 

jako jsou např. sítě míst, v nichž si lze 

zásilky vyzvednou, a výdejních míst a 

aplikace na srovnávání cen; 

26. trvá na tom, že služby doručování 

zásilek sice pro spotřebitele v některých 

členských státech fungují dobře; 

konstatuje, že v některých jiných 

členských státech však případné 

neefektivní doručování, především pak 

doručování v konečném místě určení (tzv. 

final mile), by mohlo být překážkou 

rozvoje přeshraničního elektronického 

obchodu; je přesvědčen, že určité 

nedostatky přeshraničního využívání 

služeb doručování zásilek lze vyřešit v 

rámci perspektivy jednání na trhu mezi 

dvěma příslušnými členskými státy, a 

zdůrazňuje, že je důležité, aby se sektor 

doručování zásilek přizpůsobil moderním 

životním modelům a nabízel flexibilní 

možnosti doručování, jako jsou např. sítě 

míst, v nichž si lze zásilky vyzvednou, a 

výdejních míst a aplikace na srovnávání 

cen; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/17 

Pozměňovací návrh  17 

Mylène Troszczynski 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 113 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

113. konstatuje, že internet a IKT mají 

obrovský dopad na emancipaci žen a 

dívek; uznává, že účast žen v rámci 

digitálního sektoru v EU má kladné 

dopady na evropské HDP; uznává 

významný potenciál žen inovátorek a 

podnikatelek a úlohu, již mohou hrát v 

procesu digitální transformace; 

zdůrazňuje, že je třeba překonat 

genderové stereotypy, a plně podporuje a 

propaguje kulturu digitálního podnikání 

žen a jejich zapojení do informační 

společnosti a účast na jejím chodu; 

113. konstatuje, že ženy a dívky nečekaly 

na internet a IKT, aby se emancipovaly, 

ale že tyto technologie mají na ně stejný 

pozitivní dopad jako na kohokoli jiného;  

uznává, že účast žen a mužů v rámci 

digitálního sektoru v EU má výrazný 

dopad na evropské HDP; uznává 

významný potenciál inovátorů a 

podnikatelů ve společnosti a úlohu, již 

mohou hrát v procesu digitální 

transformace; plně podporuje a propaguje 

kulturu digitálního podnikání pro všechny; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/18 

Pozměňovací návrh  18 

Mylène Troszczynski 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 118 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

118. konstatuje, že jsou zapotřebí veřejné i 

soukromé investice do odborné přípravy a 

celoživotního vzdělávání, jakož i další 

příležitosti financování, s cílem zajistit, aby 

byli pracovníci, především pak pracovníci 

méně kvalifikovaní, vybaveni správnými 

dovednostmi pro digitální hospodářství; 

vyzývá Komisi a členské státy, aby 

společně se soukromým sektorem vyvinuly 

volně přístupné, standardizované a 

certifikované on-line kurzy odborné 

přípravy a inovativní a dostupné školící 

programy na rozvoj digitálních dovedností 

s cílem poskytovat jejich účastníkům 

nezbytné minimum digitálních dovedností; 

vybízí členské státy, aby tyto on-line kurzy 

učinily nedílnou součástí Záruky pro mladé 

lidi (Youth Guarantee, YG); vybízí Komisi 

a členské státy, aby po vzoru společného 

evropského referenčního rámce pro 

jazyky zavedly evropský certifikát nebo 

systém hodnocení, a vytvořily tak základ 

pro vzájemné uznávání digitálních 

dovedností a kvalifikací; zdůrazňuje, že 

přeshraniční přístup k obsahu napomáhá 

rozvoji kulturní rozmanitosti a 

mnohojazyčnosti v Evropě; 

118. konstatuje, že jsou zapotřebí veřejné i 

soukromé investice do odborné přípravy a 

celoživotního vzdělávání, jakož i další 

příležitosti financování, s cílem zajistit, aby 

byli pracovníci, především pak pracovníci 

méně kvalifikovaní, vybaveni správnými 

dovednostmi pro digitální hospodářství; 

vyzývá členské státy, aby společně se 

soukromým sektorem vyvinuly volně 

přístupné, standardizované a certifikované 

on-line kurzy odborné přípravy a 

inovativní a dostupné školící programy na 

rozvoj digitálních dovedností s cílem 

poskytovat jejich účastníkům nezbytné 

minimum digitálních dovedností; vybízí 

členské státy, aby tyto on-line kurzy 

učinily nedílnou součástí Záruky pro mladé 

lidi (Youth Guarantee, YG); 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/19 

Pozměňovací návrh  19 

Mylène Troszczynski 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 125 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

125. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

obnovily svůj závazek, pokud jde o cíle 

strategie EU 2020 v oblasti rozvoje a 

inovací, které jsou základem pro 

konkurenceschopný jednotný digitální 

trh, hospodářský růst a vytváření 

pracovních míst, prostřednictvím 

komplexního přístupu k otevřené vědě, 

otevřeným inovacím, otevřeným údajům a 

předávání znalostí; zastává názor, že by to 

mělo zahrnovat revidovaný právní rámec 

pro analýzu textu a údajů pro účely 

vědeckého výzkumu, rozšířené používání 

bezplatného softwaru z otevřených zdrojů, 

zejména ve vzdělávacích zařízeních a 

veřejné správě, a snadnější přístup pro 

malé a střední podniky a začínající podniky 

k financování z programu Horizont 2020 

přizpůsobenému krátkým inovačním 

cyklům v odvětví IKT; zdůrazňuje v této 

souvislosti význam všech příslušných 

iniciativ, od partnerství veřejného a 

soukromého sektoru a inovačních klastrů 

až po evropské technologické a vědecké 

parky, zejména v méně industrializovaných 

evropských regionech, a programů pro 

rychlejší rozvoj začínajících podniků a 

společných technologických platforem, a 

rovněž možností získat licence na patenty, 

jejichž využití je nezbytné k dodržení 

technických norem, v rámci omezení práva 

125. vítá strategický výzkum 

hospodářského růstu a vytváření 

pracovních míst, prostřednictvím 

dynamického přístupu k vědě, inovacím a 

údajům; zastává názor, že by to mělo 

zahrnovat snadnější přístup pro malé a 

střední podniky a začínající podniky k 

financování přizpůsobenému krátkým 

inovačním cyklům v odvětví IKT; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam všech 

příslušných iniciativ, od partnerství 

veřejného a soukromého sektoru a 

inovačních klastrů až po evropské 

technologické a vědecké parky, zejména v 

méně industrializovaných evropských 

regionech, a programů pro rychlejší rozvoj 

začínajících podniků a společných 

technologických platforem, a rovněž 

možností získat licence na patenty, jejichž 

využití je nezbytné k dodržení technických 

norem, v rámci omezení práva EU v oblasti 

hospodářské soutěže, pokud jde o licenční 

podmínky FRAND, s cílem chránit 

výzkum a vývoj, zachovat pobídky k 

vypracovávání norem a posílit inovace; 
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EU v oblasti hospodářské soutěže, pokud 

jde o licenční podmínky FRAND, s cílem 

chránit výzkum a vývoj, zachovat pobídky 

k vypracovávání norem a posílit inovace; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/20 

Pozměňovací návrh  20 

Mylène Troszczynski 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 127 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

127. zdůrazňuje význam zcela nezávislé 

struktury správy internetu, aby internet 

zůstal transparentním a inkluzivním 

modelem správy se zapojením mnoha 

zúčastněných stran, který je založený na 

zásadě internetu jakožto jedinečné, 

otevřené a volné sítě; považuje za velmi 

důležité, aby zpoždění v převodu 

správcovství Internetového sdružení pro 

přidělování jmen a čísel (ICAAN) bylo 

využito pro tento účel; je pevně 

přesvědčen o nezbytnosti zohledňování 

globálního rozměru internetu ve všech 

příslušných politikách EU a vyzývá 

ESVČ, aby plně využila možnosti, které 

nabízí digitalizace pro rozvoj soudržné 

vnější politiky, aby bylo zajištěno, že bude 

EU zastoupena v platformách řízení 

internetu a bude aktivněji vystupovat na 

světových fórech, zejména pokud se jedná 

o stanovování norem, datové toky, přípravy 

na zavedení technologie 5G a 

kybernetickou bezpečnost; 

127. odmítá jakoukoli strukturu správy 

internetu; považuje nicméně za velmi 

důležité, aby bylo zajištěno, aby byly 

členské státy EU zastoupeny v platformách 

řízení internetu, zejména pokud se jedná o 

stanovování norem, datové toky a přípravy 

na zavedení technologie 5G a 

kybernetickou bezpečnost; 

Or. en 

 

 


