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Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.a uzskata arī, ka lietotāju uzticēšanās 

nebūtu jāpieņem par pašsaprotamu un ka 

tā ir balstīta uz lietotāju pieredzi drošības 

un drošuma ziņā; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/6 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. pauž bažas par to, ka dalībvalstis līdz 

šim ir izmantojušas dažādas pieejas, lai 

regulētu internetu un sadarbīgo patēriņu; 

mudina Komisiju atbilstoši ES 

kompetencēm pieņemt iniciatīvas, kas 

atbalstītu inovāciju un godīgu 

konkurenci, novērstu šķēršļus digitālajai 

tirdzniecībai un saglabātu ekonomisko un 

sociālo kohēziju un vienotā tirgus 

integritāti; aicina Komisiju rīkoties 

iedzīvotāju, patērētāju un Eiropas 

uzņēmumu globālo panākumu interesēs, lai 

internets paliktu atvērta, neitrāla, droša, 

iekļaujoša un globāla platforma saziņai, 

ražošanai, līdzdalībai, jaunradei, kultūras 

daudzveidībai un inovācijai; 

10. uzsver, ka Komisijai un visām 

dalībvalstīm būtu stingri jāaizstāv tīkla 

neitralitātes princips; šajā sakarā aicina 

Komisiju rīkoties iedzīvotāju, patērētāju un 

Eiropas uzņēmumu globālo panākumu 

interesēs, lai internets paliktu atvērta un 

globāla platforma saziņai, ražošanai, 

līdzdalībai, jaunradei, kultūras 

daudzveidībai un inovācijai; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.1. apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4.1. Datu ekonomikas veidošana 4.1. Datu ekonomikas veidošana, galveno 

uzmanību pievēršot iedzīvotājiem 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/8 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

109. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

109. uzskata, ka Eiropas IKT 

standartizācijas plānam un sadarbspējas 

satvara, tostarp Eiropas standartizācijas 

organizācijām iesniegto Komisijas 

pieprasījumu, pārskatīšanai būtu jāietilpst 

Eiropas digitālajā stratēģijā, lai panāktu 

apjomradītus ietaupījumus, budžeta 

ietaupījumus un uzlabotu Eiropas 

uzņēmumu konkurētspēju, kā arī 

palielinātu preču un pakalpojumu 

pārnozaru un pārrobežu sadarbspēju, ātrāk, 

atklāti un konkurencei labvēlīgi nosakot 

brīvprātīgus, uz tirgu balstītus un globālus 

standartus, ko varētu viegli īstenot MVU; 

mudina Komisiju nodrošināt, ka 

standartizācijas procesos tiek iesaistītas 

visas attiecīgās ieinteresētās personas, 

izmantotas labākās tehnoloģijas un 

novērsts monopolu un slēgtu vērtības ķēžu 

izveides risks, īpaši attiecībā uz MVU un 

jaunuzņēmumiem, kā arī aktīvi popularizēt 

Eiropas standartus starptautiskā mērogā, 

ņemot vērā IKT standartizācijas iniciatīvu 

globālo raksturu; 

109. uzskata, ka Eiropas IKT 

standartizācijas plānam un sadarbspējas 

satvara, tostarp Eiropas standartizācijas 

organizācijām iesniegto Komisijas 

pieprasījumu, pārskatīšanai būtu jāietilpst 

Eiropas digitālajā stratēģijā, lai panāktu 

apjomradītus ietaupījumus, budžeta 

ietaupījumus un uzlabotu Eiropas 

uzņēmumu konkurētspēju, kā arī 

palielinātu preču un pakalpojumu 

pārnozaru un pārrobežu sadarbspēju, ātrāk 

nosakot atvērtus, minimālus un 

brīvprātīgus standartus, ko varētu īstenot 

ar bezmaksas programmatūru un ko 
varētu viegli īstenot MVU; mudina 

Komisiju nodrošināt, ka standartizācijas 

procesos tiek iesaistītas visas attiecīgās 

ieinteresētās personas, izmantotas labākās 

tehnoloģijas un novērsts monopolu un 

slēgtu vērtības ķēžu izveides risks, īpaši 

attiecībā uz MVU un jaunuzņēmumiem, kā 

arī aktīvi popularizēt Eiropas standartus 

starptautiskā mērogā, ņemot vērā IKT 

standartizācijas iniciatīvu globālo raksturu; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/9 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

121.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 121.a uzsver, ka e-pārvaldes rīcības plānā, 

kurš būtu balstīts uz principu „tikai 

vienreiz”, lai palielinātu efektivitāti un 

samazinātu izmaksas publiskajā sektorā, 

būtu jāņem vērā arī iespējamais izmaksu 

pieaugums attiecībā uz personas datu 

aizsardzību sistēmu infrastruktūrā, kas 

vajadzīga, lai varētu īstenot principu 

„tikai vienreiz”, kā arī principa „tikai 

vienreiz” ietekme uz jaunajām integrētās 

privātuma aizsardzības un integrētās 

drošības prasībām ierosinātajā Vispārējā 

datu aizsardzības regulā; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/10 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

124. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

124. pauž bažas par to, ka pētniekiem un 

augstskolām paredzētā mākoņdatošanas 

infrastruktūra ir sadrumstalota; aicina 

Komisiju sadarbībā ar relevantajām 

ieinteresētajām personām izstrādāt rīcības 

plānu, kā rezultātā līdz 2016. gada beigām 

tiktu izveidots Eiropas atvērtais zinātnes 

mākonis, kur kopīgu politiku, standartu un 

ieguldījumu sistēmā būtu integrēti esošie 

tīkli, dati un augstas veiktspējas 

skaitļošanas sistēmas un e-infrastruktūras 

pakalpojumi visās zinātnes jomās; uzskata, 

ka tam būtu jāsekmē mākoņu attīstība ne 

tikai zinātnes, bet arī citās jomās, labāki 

inovācijas centru savienojumi, 

jaunuzņēmumu ekosistēmas, labāka 

augstskolu un nozaru sadarbība tehnoloģiju 

komercializācijas jomā atbilstoši 

attiecīgajiem konfidencialitātes 

noteikumiem un starptautiskā koordinācija 

un sadarbība šajā jomā; 

124. pauž bažas par to, ka pētniekiem un 

augstskolām paredzētā mākoņdatošanas 

infrastruktūra ir sadrumstalota; aicina 

Komisiju sadarbībā ar relevantajām 

ieinteresētajām personām izstrādāt rīcības 

plānu, kā rezultātā līdz 2016. gada beigām 

tiktu izveidots Eiropas atvērtais zinātnes 

mākonis, kura pamatā būtu bezmaksas 

programmatūra un kur kopīgu politiku, 

standartu un ieguldījumu sistēmā būtu 

integrēti esošie tīkli, dati un augstas 

veiktspējas skaitļošanas sistēmas un e-

infrastruktūras pakalpojumi visās zinātnes 

jomās; uzskata, ka tam būtu jāsekmē 

mākoņu attīstība ne tikai zinātnes, bet arī 

citās jomās, labāki inovācijas centru 

savienojumi, jaunuzņēmumu ekosistēmas, 

labāka augstskolu un nozaru sadarbība 

tehnoloģiju komercializācijas jomā 

atbilstoši attiecīgajiem konfidencialitātes 

noteikumiem un starptautiskā koordinācija 

un sadarbība šajā jomā; 

Or. en 

 

 

 


