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13.1.2016 A8-0371/5 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 4a. úgy véli továbbá, hogy a felhasználói 

bizalomra rá kell szolgálni, és az a 

felhasználók biztonsággal kapcsolatos 

tapasztalatain alapul; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/6 

Módosítás  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 

a GUE/NGL 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. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és 

az összes tagállamnak szigorúan be kell 

tartatnia a hálózatsemlegesség elvét; kéri a 

Bizottságot ezzel összefüggésben, hogy 

őrizze meg az internet mint a 

kommunikáció, a termelés, a részvétel, az 

alkotás, a kulturális sokszínűség és az 

innováció szolgálatában álló globális 

platform nyitottságát, a polgárok és 

fogyasztók, valamint az európai vállalatok 

globális sikere érdekében; 

Or. en 



 

AM\1083378HU.doc  PE575.944v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.1.2016 A8-0371/7 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4.1 alfejezet 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4.1. Az adatgazdaság építése 4.1. Az adatgazdaság építése 

középpontban a polgárokkal 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/8 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

109 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

109. úgy véli, hogy az európai ikt-

szabványosítási tervnek és az 

interoperabilitási keret felülvizsgálatának – 

ideértve a Bizottság európai szabványügyi 

szervezeteknek adott megbízásait – egy 

európai digitális stratégia részét kell 

képezniük, amelynek célja az európai 

vállalatoknál a méretgazdaságosság, a 

költségvetési megtakarítások és a nagyobb 

versenyképesség elérése, az áruk és 

szolgáltatások ágazatok közötti és 

határokon átnyúló interoperabilitásának 

növelése az önkéntes, piacvezérelt, 

globális és a kkv-k által könnyen 

végrehajtható szabványok gyorsabb, nyitott 

és versenyképes módon történő 
meghatározása révén; bátorítja a 

Bizottságot annak biztosítására, hogy a 

szabványosítási folyamatokba bevonják az 

összes érintett érdekeltet, hogy a 

szabványosítás bevonzza a legjobb 

technológiákat, elkerülhetővé tegye a 

monopóliumok vagy zárt értékláncok 

kialakulásának kockázatát, különösen a 

kkv-k és az induló vállalkozások esetében, 

és kéri a Bizottságot, hogy tekintettel az 

ikt-szabványosítás globális jellegére, 

világszerte tevékenyen mozdítsa elő az 

109. úgy véli, hogy az európai ikt-

szabványosítási tervnek és az 

interoperabilitási keret felülvizsgálatának – 

ideértve a Bizottság európai szabványügyi 

szervezeteknek adott megbízásait – egy 

európai digitális stratégia részét kell 

képezniük, amelynek célja az európai 

vállalatoknál a méretgazdaságosság, a 

költségvetési megtakarítások és a nagyobb 

versenyképesség elérése, az áruk és 

szolgáltatások ágazatok közötti és 

határokon átnyúló interoperabilitásának 

növelése a nyitott, minimalista és 

önkéntes, ingyenes szoftverekkel 

kompatibilis és a kkv-k által könnyen 

végrehajtható szabványok gyorsabb 

meghatározása révén; bátorítja a 

Bizottságot annak biztosítására, hogy a 

szabványosítási folyamatokba bevonják az 

összes érintett érdekeltet, hogy a 

szabványosítás bevonzza a legjobb 

technológiákat, elkerülhetővé tegye a 

monopóliumok vagy zárt értékláncok 

kialakulásának kockázatát, különösen a 

kkv-k és az induló vállalkozások esetében, 

és kéri a Bizottságot, hogy tekintettel az 

ikt-szabványosítás globális jellegére, 

világszerte tevékenyen mozdítsa elő az 
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európai szabványokat; európai szabványokat; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/9 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

121 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 121a. hangsúlyozza, hogy az egyszeri 

adatszolgáltatás elvén alapuló, a közszféra 

fokozott hatékonyságát és 

költségcsökkentését célzó e-kormányzati 

cselekvési tervnek figyelembe kell vennie 

a személyes adatok védelme költségeinek 

potenciális emelkedését az egyszeri 

adatszolgáltatás elvének támogatásához 

szükséges rendszerinfrastruktúrában, 

valamint az egyszeri adatszolgáltatás 

elvének kihatásait az általános 

adatvédelmi rendeletjavaslat új, beépített 

biztonsági és adatvédelmi 

követelményeire; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/10 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

124 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

124. aggódik a kutatók és egyetemek 

számára létrehozott felhőinfrastruktúrák 

széttöredezettsége miatt; felhívja a 

Bizottságot, hogy az érintett érdekeltekkel 

együttműködve dolgozzon ki cselekvési 

tervet, amely segítségével 2016 végéig 

létrejöhet az európai nyitott tudományos 

felhő, amelynek zökkenőmentesen kell 

integrálnia a különféle tudományos 

területeken már meglévő hálózatokat, 

adatokat és nagy teljesítményű 

számítástechnikai rendszereket és e-

infrastrukturális szolgáltatásokat, egy 

közös szakpolitikákat, szabványokat és 

beruházásokat magában foglaló 

keretrendszerben működve; úgy véli, hogy 

ez ösztönözné a felhők kialakítását a 

tudománytól eltérő területeken is, valamint 

a szorosabban összekapcsolódó innovációs 

központok, és induló vállalkozásokat 

támogató ökoszisztémák létrejöttét, 

továbbá az egyetemek és az ipar közti 

hatékonyabb együttműködést a technológia 

kereskedelmi hasznosítása terén – 

összhangban a vonatkozó titoktartási 

szabályokkal –, és előmozdítaná az e 

területen folytatott nemzetközi 

koordinációt és együttműködést; 

124. aggódik a kutatók és egyetemek 

számára létrehozott felhőinfrastruktúrák 

széttöredezettsége miatt; felhívja a 

Bizottságot, hogy az érintett érdekeltekkel 

együttműködve dolgozzon ki cselekvési 

tervet, amely segítségével 2016 végéig 

létrejöhet az ingyenes szoftverekkel 

kompatibilis európai nyitott tudományos 

felhő, amelynek zökkenőmentesen kell 

integrálnia a különféle tudományos 

területeken már meglévő hálózatokat, 

adatokat és nagy teljesítményű 

számítástechnikai rendszereket és e-

infrastrukturális szolgáltatásokat, egy 

közös szakpolitikákat, szabványokat és 

beruházásokat magában foglaló 

keretrendszerben működve; úgy véli, hogy 

ez ösztönözné a felhők kialakítását a 

tudománytól eltérő területeken is, valamint 

a szorosabban összekapcsolódó innovációs 

központok, és induló vállalkozásokat 

támogató ökoszisztémák létrejöttét, 

továbbá az egyetemek és az ipar közti 

hatékonyabb együttműködést a technológia 

kereskedelmi hasznosítása terén – 

összhangban a vonatkozó titoktartási 

szabályokkal –, és előmozdítaná az e 

területen folytatott nemzetközi 
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koordinációt és együttműködést; 

Or. en 

 

 


