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13.1.2016 A8-0371/12 

Amendement  12 

Mylène Troszczynski 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de totstandbrenging 

van een data-economie in hoge mate 

afhankelijk is van een wettelijk kader dat 

de ontwikkeling, de instandhouding, het 

onderhoud en de uitbreiding van 

databanken aanmoedigt en derhalve 

innovatievriendelijk en praktisch is; 

D. overwegende dat de totstandbrenging 

van een data-economie in hoge mate 

afhankelijk is van een wettelijk kader dat 

de ontwikkeling, de instandhouding, het 

onderhoud en de uitbreiding van 

databanken en datacentra aanmoedigt en 

derhalve praktisch en innovatievriendelijk 

is en de digitale soevereiniteit van de 

lidstaten versterkt; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Amendement  13 

Mylène Troszczynski 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat een hoog en consistent 

niveau van consumentenbescherming, -

empowerment en -tevredenheid 

noodzakelijkerwijs samengaat met keuze, 

kwaliteit, flexibiliteit, transparantie, 

informatie, interoperabiliteit en een 

toegankelijke, veilige onlineomgeving met 

een hoog niveau van 

gegevensbescherming; 

F. overwegende dat het bestaan van 

grootschalige binnenlandse 

spionageprogramma's die door 

overheidsdiensten worden uitgevoerd een 

gevaar vormt voor de strategische 

veiligheid en 

persoonsgegevensbescherming, waardoor 
een fundamenteel en consistent niveau van 

consumentenbescherming noodzakelijk is; 

overwegende dat het bereiken van een 

hoog niveau van gegevensbescherming 
samengaat met empowerment en 

tevredenheid, keuze, kwaliteit, flexibiliteit, 

transparantie, informatie en een 

toegankelijke, veilige onlineomgeving; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/14 

Amendement  14 

Mylène Troszczynski 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is ingenomen met de mededeling 

getiteld "Strategie voor een digitale 

eengemaakte markt voor Europa"; is van 

mening dat het tot stand brengen van een 

digitale eengemaakte markt die is 

gebaseerd op een gemeenschappelijke 

reeks regels het concurrentievermogen van 

de EU kan bevorderen, positieve effecten 

kan hebben op groei en werkgelegenheid, 

de eengemaakte markt een nieuwe impuls 

kan geven en de samenleving inclusiever 

kan maken door nieuwe mogelijkheden te 

bieden aan burgers en bedrijven, met name 

door het uitwisselen en delen van 

innovatie, en gelooft dat de horizontale 

benadering waarvoor is gekozen nu 

versterkt ten uitvoer moet worden gelegd, 

waaronder middels de tijdige goedkeuring 

van de 16 initiatieven, aangezien de 

digitale elementen gevolgen hebben voor 

iedere burger en elke dimensie van de 

samenleving en de economie; 

1. neemt kennis van de mededeling 

getiteld "Strategie voor een digitale 

eengemaakte markt voor Europa"; is van 

mening dat het tot stand brengen van een 

digitale markt die gebaseerd is op een 

overeengekomen reeks regels het 

concurrentievermogen van de lidstaten kan 

bevorderen, positieve effecten kan hebben 

op groei en werkgelegenheid en de 

economie een nieuwe impuls kan geven 

door nieuwe mogelijkheden te bieden aan 

burgers en bedrijven, met name door het 

uitwisselen en delen van innovatie; is 

derhalve van mening dat het ontwikkelen 

van de digitale economie wel degelijk een 

doeltreffend instrument is, maar niet mag 

worden beschouwd als een nieuwe manier 

om verdere politieke integratie van de EU 

te verwezenlijken; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Amendement  15 

Mylène Troszczynski 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is bezorgd over de verschillende 

nationale aanpakken die de lidstaten tot 

dusver hebben gevolgd voor de regulering 

van het internet en de deeleconomie; 

dringt er bij de Commissie op aan 

overeenkomstig de bevoegdheden van de 

EU maatregelen te nemen ter 

ondersteuning van innovatie en eerlijke 

concurrentie, belemmeringen voor de 

digitale handel weg te nemen, en de 

sociaal-economische cohesie en de 

integriteit van de interne markt te 

handhaven; dringt er bij de Commissie op 

aan het internet als open, neutraal, veilig, 

inclusief mondiaal platform voor 

communicatie, productie, participatie, 

creatie, culturele verscheidenheid en 

innovatie te behouden, ten dienste van 

burgers, consumenten en het succes van 

Europese bedrijven op mondiaal niveau; 

10. is ingenomen met de verschillende 

nationale aanpakken die de lidstaten 

hebben gevolgd, en is van mening dat die 

hun strategische behoeften weerspiegelen; 

steunt elke maatregel, overeenkomstig het 

subsidiariteitsbeginsel, om innovatie en 

eerlijke concurrentie te ondersteunen, de 

digitale handel te bevorderen en de 

sociaal-economische cohesie en de 

integriteit van de markt van elke lidstaat te 

handhaven; dringt erop aan het internet als 

open, neutraal, veilig, internationaal 

platform voor communicatie, productie, 

participatie, creatie, culturele 

verscheidenheid en innovatie te behouden, 

ten dienste van burgers, consumenten en 

het succes van Europese bedrijven op 

mondiaal niveau; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Amendement  16 

Mylène Troszczynski 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. onderstreept dat hoewel 

pakketbezorgdiensten voor consumenten in 

sommige lidstaten goed functioneren, 

inefficiënte bezorgdiensten, met name wat 

de laatste kilometer betreft, een van de 

grootste obstakels voor 

grensoverschrijdende e-handel in sommige 

andere lidstaten vormen, en tot de meest 

genoemde redenen behoren waarom 

consumenten en bedrijven niet meer aan 

onlinetransacties willen meedoen; is van 

oordeel dat de problemen bij de 

grensoverschrijdende 

pakketbezorgdiensten alleen vanuit het 

perspectief van de Europese interne markt 
kunnen worden opgelost, en onderstreept 

het belang van concurrentie in deze 

sector, alsook het feit dat de sector in 

kwestie zich aan moet passen aan moderne 

leefwijzen en derhalve flexibele 

bezorgopties moet aanbieden, zoals 

netwerken van ophaalpunten, pakketpunten 

en prijsvergelijkers; 

26. benadrukt dat pakketbezorgdiensten 

voor consumenten in sommige lidstaten 

goed functioneren; merkt op dat de 

mogelijk inefficiënte bezorgdiensten in 

sommige andere lidstaten, met name wat 

de laatste kilometer betreft, een obstakel 

voor de ontwikkeling van 

grensoverschrijdende e-handel kunnen 

vormen; is van oordeel dat bepaalde 

problemen bij de grensoverschrijdende 

pakketbezorgdiensten vanuit een 

marktperspectief via onderhandelingen 

tussen de twee betrokken lidstaten kunnen 

worden opgelost, en onderstreept dat het 

belangrijk is dat de bezorgsector zich 

aanpast aan moderne leefwijzen en 

flexibele bezorgopties aanbiedt, zoals 

netwerken van ophaalpunten, pakketpunten 

en prijsvergelijkers; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/17 

Amendement  17 

Mylène Troszczynski 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 113 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

113. wijst erop dat internet en ICT een 

enorme impact hebben op de emancipatie 

van vrouwen en meisjes; wijst erop dat 

deelname van vrouwen aan de digitale 

sector in de EU een positieve invloed heeft 

op het Europese bbp; wijst op het 

aanzienlijke potentieel van vrouwelijke 

innovators en ondernemers en de rol die zij 

kunnen spelen in de digitale transformatie; 

onderstreept de noodzaak om af te 

stappen van genderstereotypen, en spreekt 

zijn volledige steun uit voor een digitale 

ondernemerscultuur voor vrouwen en 

stimuleert een dergelijke cultuur, alsmede 

de integratie in en deelname van vrouwen 

aan de informatiemaatschappij; 

113. wijst erop dat vrouwen en meisjes 

niet op internet en ICT hebben gewacht 

om zich te emanciperen, maar dat deze 

technologieën een positieve impact op hen 

hebben, zoals op ieder ander; wijst erop 

dat deelname van vrouwen en mannen aan 

de digitale sector in de EU een 

aanzienlijke invloed heeft op het Europese 

bbp; wijst op het aanzienlijke potentieel 

van innovators en ondernemers in de 

samenleving en de rol die zij kunnen 

spelen in de digitale transformatie; spreekt 

zijn volledige steun uit voor een digitale 

ondernemerscultuur voor iedereen; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/18 

Amendement  18 

Mylène Troszczynski 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 118 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

118. wijst erop dat overheids- en 

particuliere investeringen, en nieuwe 

financieringsmogelijkheden voor 

beroepsonderwijs en levenslang leren, 

noodzakelijk zijn om te waarborgen dat 

werknemers, met name lager 

gekwalificeerde werknemers, beschikken 

over de juiste vaardigheden voor de 

digitale economie; roept de Commissie en 

de lidstaten op samen met de particuliere 

sector makkelijk toegankelijke, 

gestandaardiseerde en gecertificeerde 

online trainingen en innovatieve en 

toegankelijke opleidingsprogramma's op 

het gebied van e-vaardigheden te 

ontwikkelen waarmee deelnemers een 

minimum aan digitale vaardigheden 

kunnen verwerven; moedigt de lidstaten 

aan deze online-cursussen tot een integraal 

bestanddeel van de jongerengarantie te 

maken; moedigt de Commissie en de 

lidstaten aan de basis te leggen voor 

wederzijdse erkenning van digitale 

vaardigheden en kwalificaties door middel 

van een Europees certificaten- of 

beoordelingssysteem, naar het voorbeeld 

van het gemeenschappelijk Europees 

referentiekader voor het leren en 

onderwijzen van talen; benadrukt dat de 

culturele diversiteit in Europa en de 

meertaligheid gebaat zijn bij 

118. wijst erop dat overheids- en 

particuliere investeringen, en nieuwe 

financieringsmogelijkheden voor 

beroepsonderwijs en levenslang leren, 

noodzakelijk zijn om te waarborgen dat 

werknemers, met name lager 

gekwalificeerde werknemers, beschikken 

over de juiste vaardigheden voor de 

digitale economie; roept de lidstaten op 

samen met de particuliere sector makkelijk 

toegankelijke, gestandaardiseerde en 

gecertificeerde online trainingen en 

innovatieve en toegankelijke 

opleidingsprogramma's op het gebied van 

e-vaardigheden te ontwikkelen waarmee 

deelnemers een minimum aan digitale 

vaardigheden kunnen verwerven; moedigt 

de lidstaten aan deze online-cursussen tot 

een integraal bestanddeel van de 

jongerengarantie te maken; 
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grensoverschrijdende toegang tot inhoud; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/19 

Amendement  19 

Mylène Troszczynski 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 125 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

125. roept de Commissie en de lidstaten 

op nogmaals hun inzet uit te spreken voor 

de onderzoeks- en innovatiedoelen van de 

EU 2020-strategie als bouwstenen van een 

concurrerende Europese digitale interne 

markt, economische groei en het scheppen 

van banen, met een omvattende benadering 

van open wetenschap, open innovatie, 

open gegevens en kennisoverdracht; is 

van mening dat dit een herzien juridisch 

kader moet omvatten voor tekst- en 

datamining voor wetenschappelijk 

onderzoek, een toegenomen gebruik van 

vrije en open source software, met name 

in onderwijsinstellingen en 

overheidsdiensten, en eenvoudiger 

toegang voor kmo's en startende 

ondernemingen tot Horizon 2020-

financiering, aangepast aan de korte 

innovatiecycli van de ICT-sector; 

benadrukt in dit verband het belang van 

alle relevante initiatieven, van publiek-

private partnerschappen en 

innovatieclusters tot Europese technologie- 

en wetenschapsparken, met name in 

minder geïndustrialiseerde Europese 

regio's, en versnelprogramma's voor 

startende ondernemingen en gezamenlijke 

technologieplatforms, alsmede de 

mogelijkheid om licenties te verkrijgen 

voor standaard-essentiële octrooien, binnen 

125. verwelkomt strategisch onderzoek op 

het gebied van economische groei en het 

scheppen van banen, met een dynamische 

benadering van wetenschap, innovatie en 

gegevens; is van mening dat dit 

eenvoudiger toegang voor kmo's en 

startende ondernemingen tot financiering, 

aangepast aan de korte innovatiecycli van 

de ICT-sector, moet omvatten; benadrukt 

in dit verband het belang van alle relevante 

initiatieven, van publiek-private 

partnerschappen en innovatieclusters tot 

Europese technologie- en 

wetenschapsparken, met name in minder 

geïndustrialiseerde Europese regio's, en 

versnelprogramma's voor startende 

ondernemingen en gezamenlijke 

technologieplatforms, alsmede de 

mogelijkheid om licenties te verkrijgen 

voor standaard-essentiële octrooien, binnen 

de beperking van het concurrentiebeleid 

van de EU, onder de licentievoorwaarden 

van FRAND, ter voortzetting van 

stimulansen voor O&O en normalisering 

en ter bevordering van innovatie; 
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de beperking van het concurrentiebeleid 

van de EU, onder de licentievoorwaarden 

van FRAND, ter voortzetting van 

stimulansen voor O&O en normalisering 

en ter bevordering van innovatie; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Amendement  20 

Mylène Troszczynski 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 127 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

127. onderstreept het belang van een 

volledig onafhankelijke bestuursstructuur 

voor internet, om ervoor te zorgen dat 

internet een transparant en inclusief 

model blijft voor bestuur door meerdere 

belanghebbenden, op basis van het 

beginsel van internet als uniek, open, 

gratis en stabiel platform; is van mening 

dat het essentieel is dat de vertraging met 

betrekking tot de overdracht van het 

beheer van de ICANN voor dit doel wordt 

aangewend; is er sterk van overtuigd dat 

rekening moet worden gehouden met de 

mondiale dimensie van internet bij al het 

relevante EU-beleid en roept de EDEO op 

ten volle gebruik te maken van de kansen 

die digitalisering biedt bij de ontwikkeling 

van een samenhangend extern beleid, om 

te waarborgen dat de EU 

vertegenwoordigd is op platforms voor 

internetgovernance, en haar stem 

duidelijker te laten horen op mondiale 

fora, met name met betrekking tot 

normalisatie, gegevensstromen, de 

voorbereidingen voor de ontwikkeling van 

5G en cyberveiligheid; 

127. is gekant tegen elke bestuursstructuur 

voor internet; is desalniettemin van 

mening dat het essentieel is dat ervoor 

moet worden gezorgd dat de EU-lidstaten 

vertegenwoordigd zijn op platforms voor 

internetgovernance, met name met 

betrekking tot normalisatie, 

gegevensstromen en de voorbereidingen 

voor de ontwikkeling van 5G en 

cyberveiligheid; 

Or. en 

 

 


