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13.1.2016 A8-0371/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Mylène Troszczynski 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže budovanie dátového 

hospodárstva vo veľkej miere závisí od 

právneho rámca, ktorý podporuje rozvoj, 

správu, udržiavanie a rozširovanie databáz, 

a vyžaduje si preto právny rámec, ktorý je 

otvorený inováciám a je praktický; 

D. keďže budovanie ekonomiky dát vo 

veľkej miere závisí od právneho rámca, 

ktorý podporuje rozvoj, správu, 

udržiavanie a rozširovanie databáz a 

dátových centier, a vyžaduje si preto 

právny rámec, ktorý bude praktický a 

otvorený inováciám a bude rozširovať 

digitálnu suverenitu členských štátov; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Mylène Troszczynski 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže vysoká a konzistentná úroveň 

ochrany spotrebiteľov, posilňovanie ich 

postavenia a spokojnosti nevyhnutne 

zahŕňa výber, kvalitu, flexibilitu, 

transparentnosť, informácie, 

interoperabilitu a dostupné, bezpečné 

internetové prostredie s vysokou úrovňou 

ochrany dát; 

F. keďže existencia rozsiahlych domácich 

špionážnych programov prevádzkovaných 

vládnymi organizáciami ohrozuje 

strategickú bezpečnosť a bezpečnosť 

osobných údajov, čo si vyžaduje základnú 
a jednotnú úroveň ochrany spotrebiteľa; 

keďže dosiahnutie vysokej úrovne ochrany 

dát zahŕňa posilňovanie postavenia a 

spokojnosť, výber, flexibilitu, 

transparentnosť, informácie a dostupné a 

zabezpečené internetové prostredie; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Mylène Troszczynski 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta oznámenie s názvom Stratégia pre 

jednotný digitálny trh v Európe; domnieva 

sa, že dosiahnutie jednotného digitálneho 

trhu založeného na súbore spoločných 

pravidiel, by mohlo podporiť 

konkurencieschopnosť EÚ, pozitívne 

vplývať na rast a tvorbu pracovných miest, 

znovu naštartovať jednotný trh a prispieť 

k tomu, aby bola spoločnosť 

inkluzívnejšia a ponúkala občanom a 

podnikom nové príležitosti, a to najmä 

výmenou inovácií, je presvedčený, že 

vykonávanie horizontálneho prístupu sa 

teraz musí posilniť vrátane včasného 

prijatia 16 iniciatív, keďže digitálne 

hnacie prvky ovplyvňujú každého občana 

a každý rozmer spoločnosti a 

hospodárstva; 

1. berie na vedomie oznámenie s názvom 

Stratégia pre jednotný digitálny trh v 

Európe; domnieva sa, že dosiahnutie 

digitálneho trhu založeného na súbore 

dohodnutých pravidiel by mohlo podporiť 

konkurencieschopnosť členských štátov, 

pozitívne vplývať na rast a tvorbu 

pracovných miest a znovu naštartovať 

hospodárstvo a ponúknuť občanom a 

podnikom nové príležitosti, a to najmä 

výmenou a spoločným využívaním 

inovácií; domnieva sa preto, že rozvoj 

digitálnej ekonomiky je skutočne účinným 

nástrojom, ale nesmie byť považovaný za 

nový spôsob dosahovania ďalšej politickej 

integrácie EÚ; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Mylène Troszczynski 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. je znepokojený doterajšími 

rozdielnymi vnútroštátnymi prístupmi 
členských štátov k regulácii internetu a 

hospodárstva spoločného využívania 

zdrojov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v 

súlade s právomocami EÚ prijala opatrenia 

na podporu inovácií a spravodlivej 

hospodárskej súťaže, odstránenie prekážok 

digitálneho obchodu, ako aj na zachovanie 

hospodárskej a sociálnej súdržnosti a 

integrity jednotného trhu; vyzýva Komisiu, 

aby prijala opatrenia na zachovanie 

internetu ako otvorenej, neutrálnej, 

zabezpečenej, inkluzívnej, globálnej 

platformy pre komunikáciu, výrobu, 

zapojenie sa, tvorbu, kultúrnu diverzitu a 

inovácie v záujme občanov a spotrebiteľov 

a s cieľom prispieť k úspechu európskych 

podnikov na celom svete; 

10. víta rozdielne vnútroštátne prístupy 

členských štátov a považuje ich za prejav 

ich strategických potrieb; v súlade so 

zásadou subsidiarity podporuje opatrenia 

na podporu inovácií, spravodlivej 

hospodárskej súťaže a digitálneho 

obchodu, ako aj na zachovanie 

hospodárskej a sociálnej súdržnosti a 

integrity trhu každého členského štátu; 

vyzýva na zachovanie internetu ako 

otvorenej, neutrálnej a zabezpečenej 

medzinárodnej platformy pre 

komunikáciu, produkciu, zapojenie sa, 

tvorbu, kultúrnu diverzitu a inovácie v 

záujme občanov a spotrebiteľov a s cieľom 

prispieť k úspechu európskych podnikov 

na celom svete; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Mylène Troszczynski 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. zdôrazňuje skutočnosť, že hoci služby 

doručovania zásielok fungujú dobre pre 

spotrebiteľov v niektorých členských 

štátoch, neefektívne doručovacie služby, 

najmä pokiaľ ide o konečný úsek 

doručovania, sú jednou z hlavných 

prekážok pre cezhraničný elektronický 

obchod v niektorých členských štátoch a 

jedným z najčastejšie hlásených dôvodov 

ukončenia využívania online transakcií 

spotrebiteľmi a podnikmi; domnieva sa, 

že nedostatky systému cezhraničného 

doručovania zásielok je možné vyriešiť len 

z perspektívy európskeho jednotného trhu 

a zdôrazňuje význam hospodárskej súťaže 

v tomto odvetví, ako aj potrebu, aby sa 

doručovacie odvetvie prispôsobilo 

moderným životným návykom a ponúkalo 

flexibilné možnosti doručovania, ako napr. 

siete zberných miest, odberné centrá a 

porovnávanie cien; 

26. zdôrazňuje, že služby doručovania 

zásielok fungujú dobre pre spotrebiteľov v 

niektorých členských štátoch; konštatuje, 

že prípadné neefektívne doručovacie 

služby v niektorých iných členských 

štátoch, najmä pokiaľ ide o konečný úsek 

doručovania, by mohli byť prekážkou pre 

rozvoj cezhraničného elektronického 

obchodu;  je presvedčený, že niektoré 

nedostatky systému cezhraničného 

doručovania zásielok je možné vyriešiť len 

z perspektívy rokovaní dvoch dotknutých 

členských štátov, a zdôrazňuje, že je 

dôležité, aby sa odvetvie doručovania 

zásielok prispôsobilo modernému 

životnému štýlu a ponúkalo flexibilné 

možnosti doručovania, ako sú napr. siete 

zberných miest, odberné centrá a 

porovnávanie cien; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Mylène Troszczynski 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 113 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

113. konštatuje, že internet a IKT majú 

obrovský vplyv na emancipáciu žien a 

dievčat; uznáva, že účasť žien v digitálnom 

sektore EÚ má pozitívny vplyv na 

európsky HDP; zdôrazňuje výrazný 

potenciál žien inovátoriek a podnikateliek 

a úlohu, ktorú môžu zohrávať v digitálnej 

transformácii; zdôrazňuje potrebu 

prekonania rodových stereotypov a plne 

podporuje digitálnu podnikateľskú kultúru 

pre ženy, ako aj integráciu a zapojenie 

žien do informačnej spoločnosti; 

113. konštatuje, že ženy a dievčatá, 

nečakali na internet a IKT, aby sa mohli 

emancipovať, ale že tieto technológie 

majú pozitívny vplyv na nich rovnako ako 

na všetkých ostatných; uznáva, že účasť 

žien a mužov v digitálnom sektore EÚ má 

významný pozitívny vplyv na európsky 

HDP; zdôrazňuje výrazný potenciál 

inovátorov a podnikateľov v spoločnosti a 

úlohu, ktorú môžu zohrávať v digitálnej 

transformácii; plne podporuje digitálnu 

podnikateľskú kultúru pre všetkých; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Mylène Troszczynski 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 118 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

118. poznamenáva, že sú potrebné verejné 

a súkromné investície do odbornej prípravy 

a celoživotného vzdelávania a nové 

možnosti ich financovania, aby sa 

zabezpečilo, že pracovníci, najmä tí menej 

kvalifikovaní, budú mať správne zručnosti 

pre digitálne hospodárstvo; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby spolu so 

súkromným sektorom vyvinuli ľahko 

dostupné, štandardizované a certifikované 

školenia online a inovatívne a dostupné 

programy výučby e-zručností s cieľom 

sprostredkovať účastníkom určité 

minimálne množstvo digitálnych zručností; 

nabáda členské štáty, aby z týchto online 

kurzov urobili neoddeliteľnú súčasť záruky 

pre mladých ľudí; vyzýva Komisiu a 

členské štáty, aby vypracovali základ pre 

vzájomné uznávanie digitálnych zručností 

a kvalifikácií prostredníctvom vytvorenia 

európskeho systému certifikácie alebo 

klasifikácie podľa príkladu spoločného 

európskeho referenčného rámca pre 

jazykové vzdelávanie a výučbu; 

zdôrazňuje, že cezhraničný prístup k 

obsahu prospieva ku kultúrnej 

rozmanitosti a mnohojazyčnosti Európy; 

118. poznamenáva, že sú potrebné verejné 

a súkromné investície do odbornej prípravy 

a celoživotného vzdelávania a nové 

možnosti ich financovania, aby sa 

zabezpečilo, že pracovníci, najmä tí menej 

kvalifikovaní, budú mať správne zručnosti 

pre digitálne hospodárstvo; vyzýva členské 

štáty, aby spolu so súkromným sektorom 

vyvinuli ľahko dostupné, štandardizované 

a certifikované školenia online a inovatívne 

a dostupné programy výučby e-zručností s 

cieľom sprostredkovať účastníkom určité 

minimálne množstvo digitálnych zručností; 

nabáda členské štáty, aby z týchto online 

kurzov urobili neoddeliteľnú súčasť záruky 

pre mladých ľudí; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Mylène Troszczynski 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 125 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

125. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

obnovili svoj záväzok voči cieľom 

stratégie EÚ 2020 v oblasti výskumu a 

inovácií, ktoré sú základnými piliermi 

konkurencieschopného jednotného 

digitálneho trhu, hospodárskeho rastu a 

tvorby pracovných miest, prostredníctvom 

komplexného prístupu k otvorenej vede, 

otvoreným inováciám, otvoreným údajom 

a prenosu poznatkov; domnieva sa, že by 

to malo zahŕňať revidovaný právny rámec 

pre analýzu textu a údajov na účely 

vedeckého výskumu, zvýšené využívanie 

bezplatného a slobodného softvéru, a to 

najmä vo vzdelávacích zariadeniach a 

verejnej správe a ľahší prístup malých a 

stredných podnikov a začínajúcich 

podnikov k financovaniu v rámci 

Horizontu 2020 prispôsobenému krátkym 

inovačným cyklom v odvetví IKT; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje význam všetkých 

príslušných iniciatív, od verejno-

súkromných partnerstiev a inovačných 

klastrov po európske technologické a 

vedecké parky, najmä v menej 

industrializovaných regiónoch Európy, a 

akcelerátorov začínajúcich podnikov a 

spoločných technologických platforiem, 

ako aj schopnosti získať licencie pre 

patenty nevyhnutné pre normu, v rámci 

obmedzení právnych predpisov EÚ o 

125. víta strategický výskum v oblasti 

hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 

miest a dynamický prístup k vede, 

inováciám a údajom; domnieva sa, že by to 

malo zahŕňať ľahší prístup malých a 

stredných podnikov a začínajúcich 

podnikov k financovaniu prispôsobenému 

krátkym inovačným cyklom v odvetví IKT; 

v tejto súvislosti zdôrazňuje význam 

všetkých príslušných iniciatív, od verejno-

súkromných partnerstiev a inovačných 

klastrov po európske technologické a 

vedecké parky, najmä v menej 

industrializovaných regiónoch Európy, a 

akcelerátorov začínajúcich podnikov a 

spoločných technologických platforiem, 

ako aj schopnosti získať licencie pre 

patenty nevyhnutné z hľadiska noriem, v 

rámci obmedzení právnych predpisov EÚ o 

hospodárskej súťaži za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

licenčných podmienok, s cieľom zachovať 

stimuly výskumu a vývoja a normalizácie a 

podporiť inovácie; 
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hospodárskej súťaži za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

licenčných podmienok, s cieľom zachovať 

stimuly výskumu a vývoja a normalizácie a 

podporiť inovácie; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Mylène Troszczynski 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 127 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

127. zdôrazňuje dôležitosť úplne 

nezávislej štruktúry správy internetu, aby 

sa internet zachoval ako transparentný a 

inkluzívny model multilaterálnej správy 

založenej na zásade, že internet je 

jedinečná, otvorená, bezplatná a stabilná 

platforma; považuje preto za zásadné, aby 

sa oneskorenie v prechode správcovstva 

ICAAN využilo na tento účel; je pevne 

presvedčený, že je potrebné vziať do 

úvahy globálny rozmer internetu vo 

všetkých príslušných politikách EÚ a 

vyzýva ESVČ, aby v plnej miere využila 

príležitosti, ktoré jej ponúka digitalizácia, 

pri vytváraní súdržnej vonkajšej politiky, 

zabezpečila, aby bola EÚ zastúpená v 

platformách internetovej správy a aby jej 

hlas zaznieval na globálnych fórach 

hlasnejšie, a to najmä pri stanovovaní 

noriem, pokiaľ ide o toky údajov, pri 

príprave na zavedenie 5G a v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti; 

127. odmieta akúkoľvek štruktúru správy 

internetu; považuje preto za veľmi dôležité 

zabezpečiť, aby boli členské štáty 

zastúpené v platformách internetovej 

správy, a to najmä pri stanovovaní noriem, 

tokov údajov a pri príprave na zavedenie 

5G a v oblasti kybernetickej bezpečnosti; 

Or. en 

 

 


