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13.1.2016 A8-0371/5 

Predlog spremembe  5 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis 

Sylikiotis), Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Miguel 

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

Estefanía Torres Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. prav tako meni, da zaupanje 

uporabnikov ne bi smelo biti samoumevno 

in da temelji na njihovih izkušnjah o 

varnosti in zaščiti; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/6 

Predlog spremembe  6 

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

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Curzio Maltese 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. je zaskrbljen zaradi različnih 

nacionalnih pristopov k pravnemu 

urejanju interneta in ekonomije delitve, ki 

so jih doslej sprejele države članice; 

poziva Komisijo, naj v skladu s 

pristojnostmi EU sproži pobude za 

podporo inovacijam in pravični 

konkurenci, odpravi ovire za digitalno 

trgovanje ter ohrani gospodarsko in 

socialno kohezijo ter celovitost enotnega 

trga; poziva jo tudi, naj ohrani internet kot 

odprto, nevtralno, varno, vključujočo in 

globalno platformo za komuniciranje, 

proizvajanje, sodelovanje, ustvarjanje, 

kulturno raznolikost in inovacije v korist 

državljanom in potrošnikom ter za uspeh 

evropskih podjetij na svetovni ravni; 

10. poudarja, da bi morale Komisija in vse 

države članice odločno stopiti v bran 

načelu nevtralnosti omrežja; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj ohrani odprtost 

interneta kot globalne platforme za 

komuniciranje, proizvajanje, sodelovanje, 

ustvarjanje, kulturno raznolikost in 

inovacije v korist državljanom in 

potrošnikom ter za uspeh evropskih 

podjetij na svetovni ravni; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/7 

Predlog spremembe  7 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Miguel Urbán Crespo, Tania 

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

Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Podnaslov 4.1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4.1. Oblikovanje podatkovnega 

gospodarstva 

4.1. Oblikovanje podatkovnega 

gospodarstva z državljani v središču 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/8 

Predlog spremembe  8 

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

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 109 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

109. meni, da bi morala biti evropski 

standardizacijski načrt IKT in pregled 

okvira interoperabilnosti, vključno s 

pooblastili, ki jih Komisija podeljuje 

evropskim organizacijam za 

standardizacijo, del evropske digitalne 

strategije, da bi ustvarili ekonomijo obsega, 

proračunske prihranke in večjo 

konkurenčnost za evropska podjetja ter 

povečali medsektorsko in čezmejno 

interoperabilnost blaga in storitev s 

hitrejšim opredeljevanjem (na odprt in 

konkurenčen način) prostovoljnih, tržno 

spodbujenih in globalnih standardov, ki 

jih bodo mala in srednja podjetja z lahkoto 

izvajala; spodbuja Komisijo, naj zagotovi, 

da bodo postopki standardizacije 

vključevali vse ustrezne deležnike, 

pritegnili najboljšo tehnologijo in 

preprečili tveganje ustvarjanja monopolov 

ali zaprtih vrednostnih verig, zlasti za 

mala, srednja in zagonska podjetja, in naj 

dejavno spodbuja evropske standarde na 

mednarodni ravni ob upoštevanju 

globalnega značaja pobud za 

standardizacijo IKT; 

109. meni, da bi morala biti evropski 

standardizacijski načrt IKT in pregled 

okvira interoperabilnosti, vključno s 

pooblastili, ki jih Komisija podeljuje 

evropskim organizacijam za 

standardizacijo, del evropske digitalne 

strategije, da bi ustvarili ekonomijo obsega, 

proračunske prihranke in večjo 

konkurenčnost za evropska podjetja ter 

povečali medsektorsko in čezmejno 

interoperabilnost blaga in storitev s 

hitrejšim opredeljevanjem minimalističnih 

in prostovoljnih standardov, ki jih bo 

mogoče izvajati z brezplačno programsko 

opremo in ki jih bodo mala in srednja 

podjetja izvajala z lahkoto; spodbuja 

Komisijo, naj zagotovi, da bodo postopki 

standardizacije vključevali vse ustrezne 

deležnike, pritegnili najboljšo tehnologijo 

in preprečili tveganje ustvarjanja 

monopolov ali zaprtih vrednostnih verig, 

zlasti za mala, srednja in zagonska 

podjetja, in naj dejavno spodbuja evropske 

standarde na mednarodni ravni ob 

upoštevanju globalnega značaja pobud za 

standardizacijo IKT; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/9 

Predlog spremembe  9 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis 

Sylikiotis), Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Miguel 

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

Estefanía Torres Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 121 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 121a. poudarja, da bi bilo treba pri 

akcijskem načrtu za e-upravo, ki za večjo 

učinkovitost in zmanjšanje stroškov v 

javnem sektorju predvideva načelo „samo 

enkrat“, upoštevati tudi morebitno 

povečanje stroškov za varstvo osebnih 

podatkov v sistemski infrastrukturi, 

potrebni za podporo načelu „samo 

enkrat“, in posledice tega načela za nove 

zahteve glede vgrajene zasebnosti in 

varnosti v predlagani splošni uredbi o 

varstvu podatkov; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/10 

Predlog spremembe  10 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis 

Sylikiotis), Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Miguel 

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

Estefanía Torres Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 124 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

124. je zaskrbljen, ker je infrastruktura v 

oblaku za raziskovalce in univerze 

razdrobljena; poziva Komisijo, naj v 

sodelovanju z vsemi ustreznimi deležniki 

oblikuje akcijski načrt, ki bo do konca leta 

2016 privedel do vzpostavitve evropskega 

oblaka za odprto znanost, ki bi moral v 

okviru skupnih politik, standardov in 

naložb nemoteno povezovati obstoječa 

omrežja, podatke ter visoko zmogljive 

računalniške sisteme in e-infrastrukturne 

storitve z različnih znanstvenih področjih; 

meni, da bi moral ta načrt služiti kot 

spodbuda za razvoj oblakov, ki presegajo 

področje znanosti, in za med seboj bolje 

povezana inovacijska središča, ekosisteme 

zagonskih podjetij ter izboljšano 

sodelovanje med univerzami in industrijo 

pri trženju tehnologije v skladu z 

ustreznimi pravili o zaupnosti, služiti pa bi 

moral tudi za pospeševanje mednarodnega 

usklajevanja in sodelovanja na tem 

področju; 

124. je zaskrbljen, ker je infrastruktura v 

oblaku za raziskovalce in univerze 

razdrobljena; poziva Komisijo, naj v 

sodelovanju z vsemi ustreznimi deležniki 

oblikuje akcijski načrt, ki bo do konca leta 

2016 privedel do vzpostavitve evropskega 

oblaka za odprto znanost, ki se bo izvajal z 

brezplačno programsko opremo in ki bi 

moral v okviru skupnih politik, standardov 

in naložb nemoteno povezovati obstoječa 

omrežja, podatke ter visoko zmogljive 

računalniške sisteme in e-infrastrukturne 

storitve z različnih znanstvenih področij; 

meni, da bi moral ta načrt služiti kot 

spodbuda za razvoj oblakov, ki presegajo 

področje znanosti, in za med seboj bolje 

povezana inovacijska središča, ekosisteme 

zagonskih podjetij ter izboljšano 

sodelovanje med univerzami in industrijo 

pri trženju tehnologije v skladu z 

ustreznimi pravili o zaupnosti, služiti pa bi 

moral tudi za pospeševanje mednarodnega 

usklajevanja in sodelovanja na tem 

področju; 

Or. en 
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