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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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden 

(2015/2147(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet anser också att 

användarnas förtroende inte bör tas för 

givet och att det bygger på deras 

erfarenheter av trygghet och säkerhet. 

Or. en 
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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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden 

(2015/2147(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet är oroat över de 

olika nationella strategier för reglering av 

internet och delningsekonomin som 

hittills har använts av medlemsstaterna. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

ta initiativ i överensstämmelse med EU:s 

befogenheter för att stödja innovation och 

rättvis konkurrens, avlägsna hinder för 

digital handel, och bevara ekonomisk och 

social sammanhållning samt integriteten i 

den inre marknaden. Parlamentet 

uppmanar också kommissionen att bevara 

internet som en öppen, neutral, säker, 

inkluderande global plattform för 

kommunikation, produktion, delaktighet, 

kreativitet, kulturell mångfald och 

innovation, för medborgarnas och 

konsumenternas skull och för att 

europeiska företag ska bli globalt 

framgångsrika. 

10. Europaparlamentet betonar att 

kommissionen och alla medlemsstater 

med skärpa bör försvara principen om 

nätneutraliten. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att bevara ett öppet internet 

som en global plattform för 

kommunikation, produktion, delaktighet, 

kreativitet, kulturell mångfald och 

innovation, för medborgarnas och 

konsumenternas skull och för att 

europeiska företag ska bli globalt 

framgångsrika. 

Or. en 
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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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden 

(2015/2147(INI)) 

Förslag till resolution 

Rubrik 4.1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4.1. Att bygga en datadriven ekonomi 4.1. Att bygga en datadriven ekonomi med 

medborgaren i centrum 

Or. en 
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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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden 

(2015/2147(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 109 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

109. Europaparlamentet anser att den 

europeiska planen för IKT-standardisering 

och översynen av ramverket för 

interoperabilitet, inklusive kommissionens 

mandat till europeiska 

standardiseringsorganisationer, bör ingå i 

en europeisk digital strategi för att skapa 

stordriftsfördelar, budgetbesparingar och 

ökad konkurrenskraft för europeiska 

företag, och för att öka interoperabiliteten 

mellan sektorer och över gränser av varor 

och tjänster genom att snabbare, och på ett 

öppet och konkurrenskraftigt sätt, 
fastställa frivilliga, marknadsdrivna och 

globala standarder som lätt kan 

genomföras av små och medelstora företag. 

Parlamentet uppmuntrar kommissionen att 

se till att involvera alla berörda parter i 

standardiseringsprocessen, attrahera den 

bästa tekniken och undvika risken att skapa 

monopol eller slutna värdekedjor, särskilt 

för små och medelstora företag och 

nystartade företag, och att aktivt främja 

europeiska standarder internationellt med 

tanke på att initiativen för IKT-

standardisering är av global karaktär. 

109. Europaparlamentet anser att den 

europeiska planen för IKT-standardisering 

och översynen av ramverket för 

interoperabilitet, inklusive kommissionens 

mandat till europeiska 

standardiseringsorganisationer, bör ingå i 

en europeisk digital strategi för att skapa 

stordriftsfördelar, budgetbesparingar och 

ökad konkurrenskraft för europeiska 

företag, och för att öka interoperabiliteten 

mellan sektorer och över gränser av varor 

och tjänster genom att snabbare fastställa 

öppna, minimalistiska och frivilliga 

standarder som är genomförbara genom 

fri programvara och lätt kan genomföras 

av små och medelstora företag. 

Parlamentet uppmuntrar kommissionen att 

se till att involvera alla berörda parter i 

standardiseringsprocessen, attrahera den 

bästa tekniken och undvika risken att skapa 

monopol eller slutna värdekedjor, särskilt 

för små och medelstora företag och 

nystartade företag, och att aktivt främja 

europeiska standarder internationellt med 

tanke på att initiativen för IKT-

standardisering är av global karaktär. 

Or. en 
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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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden 

(2015/2147(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 121a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 121a. Europaparlamentet framhåller att 

man i en handlingsplan för e-förvaltning 

som bygger på ”engångsprinciper” för 

ökad effektivitet och kostnadsminskningar 

inom den offentliga sektorn även bör ta 

hänsyn till att kostnaderna för 

personuppgiftsskydd i den 

systeminfrastruktur som behövs för att 

stödja ”engångsprinciperna” kan komma 

att öka. Likaså bör man beakta vilka 

konsekvenser för de nya kraven på 

inbyggt integritets- och säkerhetsskydd i 

den föreslagna allmänna 

uppgiftsskyddsförordningen som dessa 

principer ger upphov till. 

Or. en 
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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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden 

(2015/2147(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 124 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

124. Europaparlamentet oroar sig över att 

molninfrastrukturen för forskare och 

universitet är fragmenterad. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att tillsammans 

med berörda aktörer upprätta en 

handlingsplan som ska leda till att ett öppet 

europeiskt forskningsmoln inrättas senast i 

slutet av 2016, vilket utan problem bör 

integrera befintliga nätverk, uppgifter, 

datasystem med hög prestanda och e-

infrastrukturtjänster över olika 

forskningsområden, inom en ram med 

gemensam politik, gemensamma 

standarder och investeringar. Parlamentet 

menar att detta bör fungera som incitament 

för att utveckla moln bortom forskningen, 

förbättra sammankopplingen av 

innovationscentrum, ekosystem för 

nystartade företag och förbättrat samarbete 

mellan universitet och industrier när det 

gäller att marknadsföra tekniken, i enlighet 

med relevanta sekretessbestämmelser, och 

att underlätta internationell samordning 

och samarbete på detta område. 

124. Europaparlamentet oroar sig över att 

molninfrastrukturen för forskare och 

universitet är fragmenterad. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att tillsammans 

med berörda aktörer upprätta en 

handlingsplan som ska leda till att ett öppet 

europeiskt forskningsmoln, som 

genomförs genom fri programvara, 
inrättas senast i slutet av 2016, vilket utan 

problem bör integrera befintliga nätverk, 

uppgifter, datasystem med hög prestanda 

och e-infrastrukturtjänster över olika 

forskningsområden, inom en ram med 

gemensam politik, gemensamma 

standarder och investeringar. Parlamentet 

menar att detta bör fungera som incitament 

för att utveckla moln bortom forskningen, 

förbättra sammankopplingen av 

innovationscentrum, ekosystem för 

nystartade företag och förbättrat samarbete 

mellan universitet och industrier när det 

gäller att marknadsföra tekniken, i enlighet 

med relevanta sekretessbestämmelser, och 

att underlätta internationell samordning 

och samarbete på detta område. 

Or. en 


