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13.1.2016 A8-0371/12 

Módosítás  12 

Mylène Troszczynski 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítás 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel az adatgazdaság kiépítése 

nagyban függ egy olyan jogi kerettől, 

amely ösztönzi az adatbázisok fejlesztését, 

felügyeletét, karbantartását és növelését, és 

ezért az innovációbarát és gyakorlatias jogi 

kerettől függ; 

D. mivel az adatgazdaság kiépítése 

nagyban függ egy olyan jogi kerettől, 

amely ösztönzi az adatbázisok és 

adatközpontok fejlesztését, felügyeletét, 

karbantartását és növelését, és ezért ez 

gyakorlatias és innovációbarát, továbbá 

fokozza a tagállamok digitális 

szuverenitását; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Módosítás  13 

Mylène Troszczynski 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

F. mivel a magas és következetes szintű 

fogyasztóvédelemhez, fogyasztói 

tudatossághoz és fogyasztói 

elégedettséghez szükségszerűen 
minőségre, rugalmasságra, átláthatóságra, 

megfelelő tájékoztatásra, 

interoperabilitásra, valamint könnyen 

hozzáférhető és biztonságos online 

környezetre van szükség magas szintű 

adatvédelem mellett; 

F. mivel a kormányzati szervezetek által 

működtetett jelentős belföldi 

kémprogramok veszélybe sodorják a 

stratégiai és a személyes adatokra 

vonatkozó biztonságot, és emiatt alapvető 

és következetes szintű fogyasztóvédelemre 

van szükség; mivel magas szintű 

adatvédelem eléréséhez fogyasztói 

tudatosságra és elégedettségre, választási 

lehetőségekre, minőségre, rugalmasságra, 

átláthatóságra, tájékoztatásra, valamint 

biztonságos online környezetre van 

szükség; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/14 

Módosítás  14 

Mylène Troszczynski 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. üdvözli az „Európai digitális egységes 

piaci stratégia” című közleményt; úgy véli, 

hogy a közös szabályrendszeren alapuló 

digitális egységes piac megvalósítása 

fokozhatná az EU versenyképességét, 

pozitív hatást gyakorolhatna a növekedésre 

és a munkahelyteremtésre, újra 

fellendíthetné az egységes piacot és 

inkluzívabbá tehetné a társadalmat, új 

lehetőségeket kínálva a polgároknak és a 

vállalkozásoknak elsősorban az innováció 

cseréje és megosztása révén, továbbá úgy 

véli, hogy ideje a végrehajtás terén is 

megerősíteni a korábban elfogadott 

horizontális megközelítést, ideértve a 16 

kezdeményezés megfelelő időben történő 

elfogadását is, hiszen a digitális ösztönzők 

valamennyi polgárra és a társadalom és a 
gazdaság valamennyi dimenziójára 

hatással vannak; 

1. tudomásul veszi az „Európai digitális 

egységes piaci stratégia” című közleményt; 

úgy véli, hogy a tárgyalások 

eredményeképpen megállapított 
szabályrendszeren alapuló digitális piac 

megvalósítása fokozhatná a tagállamok 

versenyképességét, pozitív hatást 

gyakorolhatna a növekedésre és a 

munkahelyteremtésre, és újra 

fellendíthetné a gazdaságot, új 

lehetőségeket kínálva a polgároknak és a 

vállalkozásoknak, elsősorban az innováció 

cseréje és megosztása révén; ezért a 

digitális gazdaság fejlesztését valóban 

hathatós eszköznek tartja, amelyet 

ugyanakkor nem szabad az EU politikai 

integrációjának elmélyítéséhez vezető új 

módszernek tekinteni; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Módosítás  15 

Mylène Troszczynski 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. aggodalmának ad hangot az internet 

és a közösségi gazdaság szabályozásával 

kapcsolatos, a tagállamok által eddig 

követett nemzeti megközelítések közötti 

eltérések miatt; sürgeti a Bizottságot, hogy 
az uniós hatásköröknek megfelelően 

tegyen lépéseket az innováció és a 

tisztességes verseny támogatása, a digitális 

kereskedelem korlátainak elmozdítása, 

továbbá a gazdasági és társadalmi kohézió, 

valamint a közös piac integritásának 

megőrzése érdekében; kéri a Bizottságot, 

hogy őrizze meg az internet nyílt, 

semleges, biztonságos, inkluzív és globális 

kommunikációs és innovációs platformként 

betöltött szerepét a kommunikáció, a 

termelés, a részvétel, az alkotás, a 

kulturális sokszínűség és az innováció 

területén, a polgárok és fogyasztók, 

valamint az európai vállalatok globális 

sikere érdekében; 

10. üdvözli a tagállamok által követett 

nemzeti megközelítések közötti 

eltéréseket, amelyeket stratégiai 

szükségleteik megnyilvánulásának tekinti; 

a szubszidiaritás elvével összhangban 

támogat minden kezdeményezést, amely az 

innováció és a tisztességes verseny 

támogatására, a digitális kereskedelem 

előmozdítására, valamint az egyes 

tagállami piacok gazdasági és társadalmi 

kohéziójának és integritásának 

megőrzésére irányul; kéri, hogy őrizzék 

meg az internet nyílt, semleges, 

biztonságos, nemzetközi kommunikációs 

és innovációs platformként betöltött 

szerepét a kommunikáció, a termelés, a 

részvétel, az alkotás, a kulturális 

sokszínűség és az innováció területén, a 

polgárok és fogyasztók, valamint az 

európai vállalatok globális sikere 

érdekében; 

 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Módosítás  16 

Mylène Troszczynski 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. hangsúlyozza, hogy míg a 

csomagkézbesítés néhány tagállamban jól 

működik, másokban viszont a – különösen 

a kézbesítés utolsó szakaszában – nem 

hatékony kézbesítési szolgáltatások 

képezik az egyik legfőbb akadályt a 

határon átnyúló e-kereskedelem előtt, és 

ez az online tranzakcióktól való 

tartózkodás egyik leggyakoribb okai a 

fogyasztók és a vállalkozások körében 

egyaránt; úgy véli, hogy a határon átnyúló 

csomagkézbesítés hiányosságait csak az 

európai közös piac perspektívájából lehet 

megoldani, és hangsúlyozza a verseny 

fontosságát az ágazatban, továbbá azt, 

hogy a csomagkézbesítő ágazatnak 

alkalmazkodnia kell a modern 

életformákhoz, és rugalmas kézbesítési 

lehetőségeket – pl. átvevőhelyek hálózatát, 

csomagátvevő pontokat és ár-

összehasonlító információkat – kell 

felkínálnia; 

26. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak 

nyújtott csomagkézbesítési szolgáltatások 
néhány tagállamban jól működnek; 

megjegyzi, hogy más tagállamokban a 

kézbesítési szolgáltatások – különösen a 

kézbesítés utolsó szakaszában – nem 

hatékony volta lehet az e-kereskedelem 

kiépülése előtti akadályok egyike; úgy 

véli, hogy a határon átnyúló 

csomagkézbesítés bizonyos hiányosságait 

csak a két érintett tagállam közötti 

tárgyalási perspektívából lehet megoldani, 

és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 

csomagkézbesítő ágazat alkalmazkodjon a 

modern életformákhoz, és rugalmas 

kézbesítési lehetőségeket – pl. 

átvevőhelyek hálózatát, csomagátvevő 

pontokat és ár-összehasonlító 

információkat – kínáljon fel; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/17 

Módosítás  17 

Mylène Troszczynski 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

113 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

113. megjegyzi, hogy az internet és az 

információs és kommunikációs 

technológiák jelentős hatást fejtenek ki a 

nők és lányok emancipációja terén; 

elismeri, hogy a nők szerepvállalása az 

Unió digitális ágazatában jótékonyan hat 

az európai GDP-re; elismeri, hogy 

hatalmas lehetőség rejlik az újításokat 

kifejlesztő és vállalkozó nőkben, és hogy 

szerepet játszhatnak a digitális 

átalakulásban; fontosnak tartja a nemi 

sztereotípiák felszámolását, és teljes 

mértékben támogatja és ösztönzi a digitális 

vállalkozói kultúra kialakítását a nők 

számára, és a nők integrációját és 

részvételét az információs társadalomban; 

113. megjegyzi, hogy a nők és lányok nem 

vártak az internetre és az ikt-ra az 

emancipációjukhoz, ugyanakkor e 

technológiák kedvezőek számukra, 

ahogyan mindenki más számára is; 

elismeri, hogy a nők és férfiak 

szerepvállalása az Unió digitális 

ágazatában jelentősen hat az európai GDP-

re; elismeri, hogy hatalmas lehetőség rejlik 

a társadalom újítóiban és vállalkozóiban, 

és hogy szerepet játszhatnak a digitális 

átalakulásban; teljes mértékben támogatja 

és ösztönzi a digitális vállalkozói kultúra 

kialakítását mindenki számára; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/18 

Módosítás  18 

Mylène Troszczynski 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

118 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

118. megjegyzi, hogy a szakképzés és 

egész életen át tartó tanulás területén 

gondoskodni kell köz- és 

magánberuházásokról, és új finanszírozási 

lehetőségeket kell felkutatni, hogy a 

munkavállalók, különösen a kevésbé 

képzettek, megszerezhessék a digitális 

gazdaságban megkívánt megfelelő 

készségeket; felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy a magánvállalatokkal 

együtt dolgozzanak ki könnyen 

hozzáférhető, egységes és hitelesített 

online kurzusokat, valamint az e-készségek 

fejlesztését célzó innovatív és elérhető 

képzési programokat, amelyek során a 

résztvevők elsajátíthatják a digitális 

alapkészségeket; ösztönzi a tagállamokat, 

hogy tegyék ezeket az online kurzusokat az 

ifjúsági garancia szerves részévé; felhívja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 

nyelvtanulásra és nyelvtanításra 

vonatkozó közös európai nyelvi 

referenciakeret példáját követve hozzanak 

létre egy olyan európai tanúsítási vagy 

értékelési rendszert, amely a digitális 

készségek és képesítések kölcsönös 

elismerésének alapjául szolgál; 

hangsúlyozza, hogy a tartalmakhoz való, 

határokon átnyúló hozzáférés kedvez az 

európai kulturális sokszínűségnek és a 

többnyelvűségnek; 

118. megjegyzi, hogy a szakképzés és 

egész életen át tartó tanulás területén 

gondoskodni kell köz- és 

magánberuházásokról, és új finanszírozási 

lehetőségeket kell felkutatni, hogy a 

munkavállalók, különösen a kevésbé 

képzettek, megszerezhessék a digitális 

gazdaságban megkívánt megfelelő 

készségeket; felhívja a tagállamokat, hogy 

a magánvállalatokkal együtt dolgozzanak 

ki könnyen hozzáférhető, egységes és 

hitelesített online kurzusokat, valamint az 

e-készségek fejlesztését célzó innovatív és 

elérhető képzési programokat, amelyek 

során a résztvevők elsajátíthatják a digitális 

alapkészségeket; ösztönzi a tagállamokat, 

hogy tegyék ezeket az online kurzusokat az 

ifjúsági garancia szerves részévé; 
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13.1.2016 A8-0371/19 

Módosítás  19 

Mylène Troszczynski 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

125 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

125. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy újítsák meg az EU 2020 stratégia 

kutatási és innovációs céljainak teljesítése 

iránti kötelezettségvállalásaikat, mivel 

azok a digitális egységes piac, a gazdasági 

növekedés és a munkahelyteremtés 

építőelemei, és tartsák fenn a nyílt 
tudomány, a nyílt innováció, a nyílt 

hozzáférésű adatok és a tudástranszfer 

átfogó megközelítését; úgy véli, hogy 

ennek magában kell foglalnia a 

tudományos kutatást célzó szöveg- és 

adatbányászat jogi keretének 

felülvizsgálatát, az ingyenes és nyílt 

forráskódú szoftverek fokozottabb 

alkalmazását, kivált az oktatási 

intézményekben és a közigazgatásokban, 

valamint a kkv-k és induló vállalkozások 

Horizont 2020 keretprogramban elérhető 

– és az ikt-ágazat rövid innovációs 

ciklusaihoz jobban illeszkedő – 

finanszírozáshoz való hozzáférésének 

javítását; ezzel kapcsolatban hangsúlyozza 

az összes releváns kezdeményezés 

fontosságát, a köz-magán tárulásoktól és 

innovációs klaszterektől az európai 

technológiai és tudományos parkokig, 

különösen a kevésbé iparosodott európai 

térségekben, továbbá az induló 

vállalkozásokat és közös technológiai 

platformokat támogató élénkítő programok 

125. üdvözli a gazdasági növekedés és a 

munkahelyteremtés terén folyó 

kutatásokat és a tudomány, az innováció 

és az adatok dinamikus megközelítését;  

úgy véli, hogy ennek magában kell 

foglalnia a kkv-k és induló vállalkozások –

az ikt-ágazat rövid innovációs ciklusaihoz 

jobban illeszkedő – finanszírozáshoz való 

hozzáférésének javítását; ezzel 

kapcsolatban hangsúlyozza az összes 

releváns kezdeményezés fontosságát, a 

köz-magán tárulásoktól és innovációs 

klaszterektől az európai technológiai és 

tudományos parkokig, különösen a kevésbé 

iparosodott európai térségekben, továbbá 

az induló vállalkozásokat és közös 

technológiai platformokat támogató 

élénkítő programok fontosságát, az uniós 

versenyjog által szabott korlátok között, a 

tisztességes, ésszerű és 

megkülönböztetésmentes (FRAND) 

engedélyezési feltételeknek megfelelően, a 

kutatást-fejlesztést és a szabványosítást 

támogató ösztönzők fenntartása és az 

innováció előmozdítása érdekében; 
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fontosságát, az uniós versenyjog által 

szabott korlátok között, a tisztességes, 

ésszerű és megkülönböztetésmentes 

(FRAND) engedélyezési feltételeknek 

megfelelően, a kutatást-fejlesztést és a 

szabványosítást támogató ösztönzők 

fenntartása és az innováció előmozdítása 

érdekében; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Módosítás  20 

Mylène Troszczynski 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

127 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

127. hangsúlyozza a teljesen független 

internetirányítási struktúra jelentőségét 

abból a szempontból, hogy segíti az 

internet mint a több érdekelt fél általi 

irányítás átlátható és inkluzív modelljének 

fenntartását, mely azon az elven alapul, 

hogy az internet egyedülálló, nyílt, szabad 

és stabil platformként működik; alapvető 

fontosságúnak tartja, hogy az ICANN 

felügyeletének átadásában bekövetkezett 

késedelmet e cél szolgálatába állítsák; 

határozott meggyőződése, hogy az internet 

globális dimenzióját valamennyi uniós 

szakpolitikában figyelembe kell venni, és 

felszólítja az EKSZ-t, hogy teljes körűen 

aknázza ki a digitális átállás által kínált 

lehetőségeket a koherens külpolitika 

kialakítása terén, biztosítsa az Unió 

képviseletét az internetirányítási 

platformokban, és legyen aktívabb a 

globális fórumokon, különösen a 

szabványalkotás, az adatáramlás, az 5G-s 

hálózatok bevezetésének előkészületei és a 

kiberbiztonság terén; 

127. elutasít bármilyen internetirányítási 

struktúrát;  alapvető fontosságúnak tartja 

ugyanakkor annak biztosítását, hogy az 

uniós tagállamok képviseltessék magukat 

az internetirányítási platformokban, 

különösen a szabványalkotás, az 

adatáramlás és az 5G-s hálózatok 

bevezetésének előkészületei és a 

kiberbiztonság terén; 

Or. en 

 

 


