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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Considera igualmente que a 

confiança dos utilizadores não deve ser 

tida como adquirida, baseando-se a 

mesma na experiência dos utilizadores em 

matéria de segurança; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/6 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Manifesta a sua preocupação quanto 

às diferentes abordagens nacionais 

adotadas até à data pelos Estados-

Membros para regulamentar a Internet e 

a economia de partilha; exorta a 

Comissão a promover iniciativas, de 

acordo com as competências da UE, que 

visem apoiar a inovação e a concorrência 

leal, remover as barreiras ao comércio 

digital e manter a coesão económica e 

social e a integridade do mercado único; 

apela à Comissão para que mantenha a 

Internet como uma plataforma aberta, 

neutra, segura, inclusiva e global de 

comunicação, produção, participação, 

criação e de diversidade cultural e 

inovação, no interesse dos cidadãos, 

consumidores, bem como o sucesso das 

empresas europeias a nível mundial; 

10. Acentua que a Comissão e todos os 

Estados-Membros devem defender 

veementemente o princípio da 

neutralidade da Internet; apela à 

Comissão para que, neste contexto, 

mantenha a abertura da Internet como uma 

plataforma global de comunicação, 

produção, participação, criação e de 

diversidade cultural e inovação, no 

interesse dos cidadãos, consumidores, bem 

como o sucesso das empresas europeias a 

nível mundial; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/7 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

Subtítulo 4.1 

 

Proposta de resolução Alteração 

4.1. Criação de uma economia dos dados 4.1. Criação de uma economia dos dados 

centrada nos cidadãos 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/8 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 109 
 

Proposta de resolução Alteração 

109. Considera que o plano europeu de 

normalização das TIC e a revisão do quadro 

de interoperabilidade, incluindo os mandatos 

confiados pela Comissão às organizações 

europeias de normalização, devem constituir 

parte integrante da estratégia digital europeia 

visando criar economias de escala, efetuar 

poupanças orçamentais e aumentar a 

competitividade das empresas europeias e a 

interoperabilidade setorial e transfronteiras 

de bens e serviços através da definição mais 

rápida, de forma aberta e competitiva, de 

normas voluntárias, globais e orientadas 

para as forças do mercado que sejam 

facilmente aplicadas pelas PME; encoraja a 

Comissão a assegurar que os processos de 

normalização incluam todas as partes 

interessadas relevantes, atraiam as melhores 

tecnologias e evitem o risco de criação de 

monopólios ou de cadeias de valor fechadas, 

especialmente para as PME e as empresas 

em fase de arranque («start-ups») e a 

promover ativamente as normas europeias a 

nível internacional à luz da natureza mundial 

das iniciativas de normalização das TIC; 

109. Considera que o plano europeu de 

normalização das TIC e a revisão do quadro 

de interoperabilidade, incluindo os mandatos 

confiados pela Comissão às organizações 

europeias de normalização, devem constituir 

parte integrante da estratégia digital europeia 

visando criar economias de escala, efetuar 

poupanças orçamentais e aumentar a 

competitividade das empresas europeias e a 

interoperabilidade setorial e transfronteiras 

de bens e serviços através da definição mais 

rápida de normas abertas, mínimas e 

voluntárias que possam ser implementadas 

com «software» livre e sejam facilmente 

aplicadas pelas PME; encoraja a Comissão a 

assegurar que os processos de normalização 

incluam todas as partes interessadas 

relevantes, atraiam as melhores tecnologias e 

evitem o risco de criação de monopólios ou 

de cadeias de valor fechadas, especialmente 

para as PME e as empresas em fase de 

arranque («start-ups») e a promover 

ativamente as normas europeias a nível 

internacional à luz da natureza mundial das 

iniciativas de normalização das TIC; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/9 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 121-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 121-A. Salienta que um plano de ação de 

administração pública em linha assente 

no «princípio da declaração única», para 

uma maior eficiência e uma redução dos 

custos no setor público, deve igualmente 

avaliar o potencial aumento dos custos de 

proteção dos dados pessoais nas 

infraestruturas de sistemas necessárias 

para apoiar a «declaração única», bem 

como as implicações da «declaração 

única» para os novos requisitos em 

matéria de vida privada e de segurança 

desde a conceção no âmbito do novo 

Regulamento Geral sobre Proteção de 

Dados proposto; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/10 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 124 

 

Proposta de resolução Alteração 

124. Manifesta a sua apreensão pelo facto de 

as infraestruturas de computação em nuvem 

para investigadores e universidades se 

encontrarem fragmentadas; apela à 

Comissão para que, em cooperação com as 

partes interessadas relevantes, defina um 

plano de ação com vista ao estabelecimento, 

até ao final de 2016, da nuvem ao serviço da 

ciência aberta europeia, que deve integrar 

sem descontinuidades redes, dados, sistemas 

de computação de elevado rendimento já 

existentes, bem como serviços de 

infraestruturas em linha nos vários domínios 

científicos, operando num quadro de 

políticas, normas e investimentos comuns; 

considera que tal deve servir de estímulo ao 

desenvolvimento da computação em nuvem 

na Europa além do domínio da ciência e a 

centros de inovação mais bem articulados, 

ao lançamento de ecossistemas e a uma 

melhor cooperação entre universidades e a 

indústria em matéria de comercialização de 

tecnologias, em conformidade com as regras 

de confidencialidade correspondentes, bem 

como à promoção da coordenação e 

cooperação internacional neste domínio; 

124. Manifesta a sua apreensão pelo facto de 

as infraestruturas de computação em nuvem 

para investigadores e universidades se 

encontrarem fragmentadas; apela à Comissão 

para que, em cooperação com as partes 

interessadas relevantes, defina um plano de 

ação com vista ao estabelecimento, até ao 

final de 2016, da nuvem ao serviço da ciência 

aberta europeia, implementada com 

«software» livre, que deve integrar sem 

descontinuidades redes, dados, sistemas de 

computação de elevado rendimento já 

existentes, bem como serviços de 

infraestruturas em linha nos vários domínios 

científicos, operando num quadro de 

políticas, normas e investimentos comuns; 

considera que tal deve servir de estímulo ao 

desenvolvimento da computação em nuvem 

na Europa além do domínio da ciência e a 

centros de inovação mais bem articulados, ao 

lançamento de ecossistemas e a uma melhor 

cooperação entre universidades e a indústria 

em matéria de comercialização de 

tecnologias, em conformidade com as regras 

de confidencialidade correspondentes, bem 

como à promoção da coordenação e 

cooperação internacional neste domínio; 

Or. en 


