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13. 1. 2016 A8-0371/5 

Pozměňovací návrh  5 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Kostadinka 

Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. domnívá se navíc, že důvěru uživatelů 

nelze považovat za něco samozřejmého 

a že tato důvěra je založena na jejich 

zkušenostech s bezpečností 

a zabezpečením; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/6 

Pozměňovací návrh  6 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Curzio Maltese 

za skupinu GUE/NGL 

 

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. zdůrazňuje, že Komise a všechny 

členské státy by měly přísně bránit zásadu 

neutrality sítí; vyzývá v této souvislosti 

Komisi, aby v zájmu občanů a spotřebitelů 

a v zájmu globálního úspěchu evropských 

společností zachovala otevřenost internetu 

jakožto globální platformu pro komunikaci, 

produkci, účast, tvorbu, kulturní 

rozmanitost a inovace; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/7 

Pozměňovací návrh  7 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel 

Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Podnadpis 4.1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4.1. Building a data economy 4.1. Budování ekonomiky založené 

na datech s důrazem na občana 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/8 

Pozměňovací návrh  8 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Podnadpis 109 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

109. domnívá se, že plán pro normalizaci 

IKT a revize rámce interoperability, včetně 

mandátů Komise v rámci evropských 

normalizačních organizací, by měly být 

součástí evropské digitální strategie 

zaměřené na dosahování úspor z rozsahu, 

rozpočtových úspor a posílené 

konkurenceschopnosti evropských podniků 

a na posílení interoperability zboží a služeb 

napříč sektory a hranicemi díky 

rychlejšímu vymezování (otevřeným 

a konkurenčním způsobem) dobrovolných, 

tržních a globálních standardů, které 

mohou snadno uplatňovat MSP; vybízí 

Komisi, aby zaručila, že proces 

normalizace bude zahrnovat všechny 

relevantní zúčastněné strany, přitáhne 

nejlepší technologie a zabrání riziku 

vytváření monopolů či uzavřených 

hodnotových řetězců, především pro MSP 

a tzv. start-ups, a aby aktivně prosazovala 

evropské standardy na mezinárodní úrovni 

s ohledem na celosvětovou povahu 

iniciativ v oblasti normalizace IKT; 

109. domnívá se, že plán pro normalizaci 

IKT a revize rámce interoperability, včetně 

mandátů Komise v rámci evropských 

normalizačních organizací, by měly být 

součástí evropské digitální strategie 

zaměřené na dosahování úspor z rozsahu, 

rozpočtových úspor a posílené 

konkurenceschopnosti evropských podniků 

a na posílení interoperability zboží a služeb 

napříč sektory a hranicemi díky 

rychlejšímu vymezování otevřených, 

minimalistických a dobrovolných 

standardů, které lze používat na základě 

bezplatného softwaru a které mohou 

snadno uplatňovat MSP; vybízí Komisi, 

aby zaručila, že proces normalizace bude 

zahrnovat všechny relevantní zúčastněné 

strany, přitáhne nejlepší technologie 

a zabrání riziku vytváření monopolů či 

uzavřených hodnotových řetězců, 

především pro MSP a začínající podniky, 

a aby aktivně prosazovala evropské 

standardy na mezinárodní úrovni 

s ohledem na celosvětovou povahu 

iniciativ v oblasti normalizace IKT; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/9 

Pozměňovací návrh  9 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Kostadinka 

Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 121 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 121a. zdůrazňuje, že akční plán 

elektronické veřejné správy, který 

se pro účely zvýšení účinnosti a snížení 

nákladů ve veřejném sektoru spoléhá 

na zásadu „pouze jednou“ , by měl brát 

v úvahu rovněž možný nárůst nákladů 

na ochranu osobních údajů v systémech 

infrastruktury nezbytné k tomu, aby byla 

podpořena zásada „pouze jednou“, 

a důsledky uplatňování zásady „pouze 

jednou“ pro účely nových požadavků 

ve stádiu návrhu na ochranu soukromí 

a bezpečnost v navrhovaném obecném 

nařízení o ochraně údajů; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/10 

Pozměňovací návrh  10 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Kostadinka 

Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 124 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

124. je znepokojen tím, že cloudové 

infrastruktury pro výzkumné pracovníky 

a univerzity jsou roztříštěné; vyzývá 

Komisi, aby se ve spolupráci s příslušnými 

zainteresovanými stranami vypracovala 

akční plán, který do roku 2016 povede 

k vytvoření jednotného otevřeného 

vědeckého cloudu, který by měl jednolitě 

integrovat stávající síťové, datové a vysoce 

výkonné výpočetní systémy a služby 

elektronické infrastruktury napříč různými 

vědeckými obory a měl by fungovat 

v rámci společných politik, norem 

a investic; je přesvědčen, že tento projekt 

by měl být podnětem k rozvoji cloudů 

i v jiných oblastech než jen ve vědě 

a k lepšímu propojení inovačních center 

a ekosystémů pro začínající podniky 

a ke zlepšení spolupráce mezi vysokými 

školami a průmyslem, pokud jde 

o komerční využití technologií, v souladu 

s příslušnými pravidly v oblasti důvěrnosti 

informací a pro usnadnění mezinárodní 

koordinace a spolupráce v této oblasti; 

124. je znepokojen tím, že cloudové 

infrastruktury pro výzkumné pracovníky 

a univerzity jsou roztříštěné; vyzývá 

Komisi, aby se ve spolupráci s příslušnými 

zainteresovanými stranami vypracovala 

akční plán, který do roku 2016 povede k 

vytvoření jednotného otevřeného 

vědeckého cloudu, jenž by se uplatňoval 

na základě bezplatného softwaru a který 

by měl jednolitě integrovat stávající síťové, 

datové a vysoce výkonné výpočetní 

systémy a služby elektronické 

infrastruktury napříč různými vědeckými 

obory a měl by fungovat v rámci 

společných politik, norem a investic; je 

přesvědčen, že tento projekt by měl být 

podnětem k rozvoji cloudů i v jiných 

oblastech než jen ve vědě a k lepšímu 

propojení inovačních center a ekosystémů 

pro začínající podniky a ke zlepšení 

spolupráce mezi vysokými školami 

a průmyslem, pokud jde o komerční využití 

technologií, v souladu s příslušnými 

pravidly v oblasti důvěrnosti informací 

a pro usnadnění mezinárodní koordinace 

a spolupráce v této oblasti; 

Or. en 
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