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13.1.2016 A8-0371/5 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 4a. taip pat mano, kad naudotojų 

pasitikėjimas neturėtų būti laikomas 

savaime suprantamu ir yra grindžiamas 

naudotojų patirtimi apsaugos ir saugumo 

srityje; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/6 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. yra susirūpinęs dėl įvairių 

nacionalinių metodų, kurie iki šiol 

taikomi valstybėse narėse reguliuojant 

internetą ir bendro vartojimo ekonomiką; 

primygtinai ragina Komisiją, atsižvelgiant 

į ES kompetencijas, imtis iniciatyvos 

siekiant remti inovacijas ir sąžiningą 

konkurenciją, panaikinti skaitmeninei 

prekybai kylančias kliūtis, taip pat 

apsaugoti ekonominę ir socialinę 

sanglaudą ir bendrosios rinkos 

vientisumą; taip pat ragina Komisiją 

apsaugoti internetą, kaip atvirą, neutralią, 

saugią, įtraukią pasaulinę ryšių 

palaikymo, gamybos, dalyvavimo, 

kūrybos, kultūrinės įvairovės ir inovacijų 

platformą, kuri yra naudinga piliečiams, 

vartotojams ir Europos įmonių sėkmei 

pasaulyje; 

10. pabrėžia, kad Komisija ir visos 

valstybės narės turėtų griežtai ginti tinklo 

neutralumo principą; atsižvelgdamas į tai, 
taip pat ragina Komisiją apsaugoti 

interneto, kaip atviros, neutralios, 

saugios, įtraukios pasaulinės ryšių 

palaikymo, gamybos, dalyvavimo, 

kūrybos, kultūrinės įvairovės ir inovacijų 

platformos, kuri yra naudinga piliečiams, 

vartotojams ir Europos įmonių sėkmei 

pasaulyje, atvirumą; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/7 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4.1 paantraštė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4.1. Duomenų ekonomikos kūrimas Duomenų ekonomikos formavimas 

svarbiausią dėmesį skiriant piliečiams 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/8 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

109 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

109. mano, kad Europos IRT 

standartizavimo planas ir sąveikumo 

sistemos peržiūra, įskaitant Komisijos 

įgaliojimus Europos standartizacijos 

organizacijoms, turėtų būti Europos 

skaitmeninės strategijos dalis, siekiant 

sukurti masto ekonomiją, sutaupyti 

biudžeto lėšų, pagerinti Europos įmonių 

konkurencingumą, tarpsektorinį ir 

tarpvalstybinį prekių ir paslaugų 

sąveikumą greičiau viešai ir 

konkurencingai apibrėžiant savanoriškus, 

orientuotus į rinką ir pasaulinius 
standartus, kuriuos MVĮ galėtų lengvai 

įgyvendinti; ragina Komisiją užtikrinti, kad 

į standartizacijos procesus būtų įtraukti visi 

susiję suinteresuotieji subjektai, juos 

įgyvendinant būtų taikomos geriausios 

technologijos ir išvengta monopolijų 

kūrimo arba uždarų vertės grandinių 

rizikos, ypač MVĮ ir naujai įsteigtoms 

įmonėms, taip pat aktyviai tarptautiniu 

lygmeniu skatinti taikyti Europos 

standartus, atsižvelgiant į pasaulinį IRT 

standartizacijos iniciatyvų mastą; 

109. mano, kad Europos IRT 

standartizavimo planas ir sąveikumo 

sistemos peržiūra, įskaitant Komisijos 

įgaliojimus Europos standartizacijos 

organizacijoms, turėtų būti Europos 

skaitmeninės strategijos dalis, siekiant 

sukurti masto ekonomiją, sutaupyti 

biudžeto lėšų, pagerinti Europos įmonių 

konkurencingumą, tarpsektorinį ir 

tarpvalstybinį prekių ir paslaugų 

sąveikumą greičiau apibrėžiant atvirus, 

minimalistinius ir savanoriškus standartus, 

kuriuos būtų galima įgyvendinti 

panaudojant nemokamą programinę 

įrangą ir kuriuos MVĮ galėtų lengvai 

įgyvendinti; ragina Komisiją užtikrinti, kad 

į standartizacijos procesus būtų įtraukti visi 

susiję suinteresuotieji subjektai, juos 

įgyvendinant būtų taikomos geriausios 

technologijos ir išvengta monopolijų 

kūrimo arba uždarų vertės grandinių 

rizikos, ypač MVĮ ir naujai įsteigtoms 

įmonėms, taip pat aktyviai tarptautiniu 

lygmeniu skatinti taikyti Europos 

standartus, atsižvelgiant į pasaulinį IRT 

standartizacijos iniciatyvų mastą; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/9 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

121 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 121a. pabrėžia, kad e. valdžios veiksmų 

planu, pagal kurį, siekiant didesnio 

veiksmingumo ir mažinti išlaidas 

viešajame sektoriuje, taikomas principas 

„tik vieną kartą“, taip pat reikėtų 

atsižvelgti į galimą asmens duomenų 

apsaugos kainos didėjimą sistemų 

infrastruktūroje, kurios reikia principui 

„tik vieną kartą“ remti, ir principo „tik 

vieną kartą“ poveikį naujiems specialiai 

pritaikyto privatumo ir saugumo 

reikalavimams siūlomame Bendrajame 

duomenų apsaugos reglamente; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/10 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

124 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

124. yra susirūpinęs dėl to, kad mokslo 

darbuotojams ir universitetams skirta 

debesijos infrastruktūra yra suskaidyta; 

ragina Komisiją, bendradarbiaujant su 

visais atitinkamais suinteresuotaisiais 

subjektais, sukurti veiksmų planą, kuris 

padėtų iki 2016 m. pabaigos sukurti 

Europos atvirą mokslo debesiją, kuri turėtų 

sklandžiai integruoti esamus tinklus, 

duomenų ir itin našias kompiuterines 

sistemas ir infrastruktūros paslaugas 

įvairiose mokslo srityse, atsižvelgiant į 

bendrą politiką, standartus ir investicijas; 

mano, kad šis veiksmų planas turėtų padėti 

skatinti debesijos vystymą ne tik mokslo 

srityje, geriau sujungti inovacijų centrus, 

naujas ekosistemas ir pagerinti universitetų 

ir pramonės atstovų bendradarbiavimą 

kuriant komercines technologijas, laikantis 

atitinkamų konfidencialumo taisyklių, ir 

palengvinti tarptautinį koordinavimą ir 

bendradarbiavimą šioje srityje; 

124. yra susirūpinęs dėl to, kad mokslo 

darbuotojams ir universitetams skirta 

debesijos infrastruktūra yra suskaidyta; 

ragina Komisiją, bendradarbiaujant su 

visais atitinkamais suinteresuotaisiais 

subjektais, sukurti veiksmų planą, kuris 

padėtų iki 2016 m. pabaigos sukurti 

panaudojant nemokamą programinę 

įrangą įgyvendinamą  Europos atvirą 

mokslo debesiją, kuri turėtų sklandžiai 

integruoti esamus tinklus, duomenų ir itin 

našias kompiuterines sistemas ir e. 

infrastruktūros paslaugas įvairiose mokslo 

srityse, atsižvelgiant į bendrą politiką, 

standartus ir investicijas; mano, kad šis 

veiksmų planas turėtų padėti skatinti 

debesijos vystymą ne tik mokslo srityje, 

geriau sujungti inovacijų centrus, naujas 

ekosistemas ir pagerinti universitetų ir 

pramonės atstovų bendradarbiavimą 

kuriant komercines technologijas, laikantis 

atitinkamų konfidencialumo taisyklių, ir 

palengvinti tarptautinį koordinavimą ir 

bendradarbiavimą šioje srityje; 

Or. en 
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