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13.1.2016 A8-0371/5 

Изменение  5 

Корнелия Ернст, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, 

Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Барбара Спинели, Костас Хрисогонос, 

Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, 

Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4a. счита също така, че доверието на 

потребителите не трябва да се 

приема за даденост, а се основава на 

опита на потребителите в областта 

на сигурността и безопасността; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/6 

Изменение  6 

Корнелия Ернст, Рина Роня Кари, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Барбара 

Спинели, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Мигел Урбан 

Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, 

Естефания Торес Мартинес, Курцио Малтезе 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява загриженост относно 

различните национални подходи, 

прилагани досега от държавите 
членки към регулирането на 

интернет и икономиката на 

споделянето; настоятелно призовава 

Комисията да предприеме инициативи, 

в съответствие със сферите на 

компетентност на ЕС, за да подкрепи 

иновациите и лоялната конкуренция, 

да премахне бариерите пред 

цифровата търговия и да запази 

икономическото и социалното 

сближаване и целостта на единния 

пазар; призовава Комисията също така 

за запазване на интернет като отворена, 

неутрална, осигурена, приобщаваща, 
световна платформа за комуникация, 

производство, участие, творчество, 

културно разнообразие и иновации в 

интерес на гражданите, потребителите и 

успеха на европейските дружества в 

световен мащаб; 

10. подчертава, че Комисията и 

всички държави членки следва строго 

да защитават принципа на 

неутралност на мрежата; във връзка 

с това призовава Комисията също така 

за запазване на откритостта на 

интернет като световна платформа за 

комуникация, производство, участие, 

творчество, културно разнообразие и 

иновации в интерес на гражданите, 

потребителите и успеха на европейските 

дружества в световен мащаб; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/7 

Изменение  7 

Корнелия Ернст, Рина Роня Кари, Неоклис Силикиотис, Иржи Мащалка, 

Катержина Конечна, Барбара Спинели, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, 

Стелиос Кулоглу, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито 

Силуага, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Towards a Digital Single Market Act 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 4.1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4.1. Изграждане на основана на данни 

икономика 

4.1. Изграждане на основана на данни 

икономика, в която централно място 

заемат гражданите 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/8 

Изменение  8 

Корнелия Ернст, Рина Роня Кари, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Барбара 

Спинели, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Мигел Урбан 

Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, 

Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 109 

 

Предложение за резолюция Изменение 

109. счита, че Европейският план за 

стандартизация в областта на ИКТ и 

преразглеждането на рамката за 

оперативна съвместимост, включително 

на мандатите на Комисията към 

европейските организации за 

стандартизация, следва да бъдат част от 

европейска стратегия за цифрови 

технологии за реализиране на икономии 

от мащаба и на бюджетни икономии и 

за подобряване на 

конкурентоспособността на 

европейските дружества и на 

междусекторната и трансграничната 

оперативна съвместимост на стоките и 

услугите чрез по-бързото определяне, 

по открит и конкурентен начин, на 
доброволни, пазарно ориентирани и 

глобални стандарти, които могат лесно 

да бъдат прилагани от МСП; насърчава 

Комисията да гарантира, че процесите 

на стандартизация включват всички 

съответни заинтересовани страни, 

привличат най-добрите технологии и 

водят до избягване на риска от 

създаване на монополи или затворени 

вериги за създаване на стойност, 

особено за МСП и стартиращите 

109. счита, че Европейският план за 

стандартизация в областта на ИКТ и 

преразглеждането на рамката за 

оперативна съвместимост, включително 

на мандатите на Комисията към 

европейските организации за 

стандартизация, следва да бъдат част от 

европейска стратегия за цифрови 

технологии за реализиране на икономии 

от мащаба и на бюджетни икономии и 

за подобряване на 

конкурентоспособността на 

европейските дружества и на 

междусекторната и трансграничната 

оперативна съвместимост на стоките и 

услугите чрез по-бързото определяне на 

открити, минималистични и 

доброволни стандарти, които могат да 

се използват с безплатен софтуер и 

да бъдат прилагани лесно от МСП; 

насърчава Комисията да гарантира, че 

процесите на стандартизация включват 

всички съответни заинтересовани 

страни, привличат най-добрите 

технологии и водят до избягване на 

риска от създаване на монополи или 

затворени вериги за създаване на 

стойност, особено за МСП и 
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предприятия, и активно да подкрепя 

европейските стандарти в 

международен план с оглед на 

глобалния характер на инициативите за 

стандартизация в областта на ИКТ; 

стартиращите предприятия, и активно 

да подкрепя европейските стандарти в 

международен план с оглед на 

глобалния характер на инициативите за 

стандартизация в областта на ИКТ; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/9 

Изменение  9 

Корнелия Ернст, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, 

Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Барбара Спинели, Костас Хрисогонос, 

Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, 

Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 121 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 121a. подчертава, че планът за 

действие за електронно управление, 

основаващ се на „принципите на 

еднократност“ за повишаване на 

ефективността и намаляване на 

разходите в публичния сектор, следва 

също така да отчита 

потенциалното увеличаване на 

разходите за защита на личните 

данни в инфраструктурата на 

системите, необходими за подкрепа 

на „принципа на еднократност“, и 

последиците от този принцип за 

новите изисквания за заложена още 

при проектирането защита на 

личните данни и сигурност в 

предложения Общ регламент за 

защита на данните; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/10 

Изменение  10 

Корнелия Ернст, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, 

Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Барбара Спинели, Костас Хрисогонос, 

Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, 

Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 124 

 

Предложение за резолюция Изменение 

124. изразява загриженост, че 

инфрастуктурите за компютърни услуги 

„в облак“ за изследователите и 

университетите са разпокъсани; 

призовава Комисията, в сътрудничество 

с всички съответни заинтересовани 

страни, да разработи план за действие, 

който да доведе до създаването на 

европейски облак за отворена наука до 

края на 2016 г., обединяващ в едно 

съществуващите мрежи, данни и 

високоефективни изчислителни системи 

и услуги в областта на електронните 

инфраструктури във всички научни 

области, в рамка на споделени 

политики, стандарти и инвестиции; 

счита, че той трябва да служи като 

стимул за развитието на облаци в 

Европа извън науката, за създаването на 

по-добри взаимовръзки между 

центровете за иновации и на екосистеми 

за стартиращи предприятия и за 

подобряването на сътрудничеството 

между университетите и 

промишлеността по отношение на 

търговската реализация на 

технологиите, в съответствие със 

съответните правила за поверителност, 

124. изразява загриженост, че 

инфрастуктурите за компютърни услуги 

„в облак“ за изследователите и 

университетите са разпокъсани; 

призовава Комисията, в сътрудничество 

с всички съответни заинтересовани 

страни, да разработи план за действие, 

който да доведе до създаването на 

европейски облак за отворена наука, 

осъществяван с безплатен софтуер, 
до края на 2016 г., обединяващ в едно 

съществуващите мрежи, данни и 

високоефективни изчислителни системи 

и услуги в областта на електронните 

инфраструктури във всички научни 

области, в рамка на споделени 

политики, стандарти и инвестиции; 

счита, че той трябва да служи като 

стимул за развитието на облаци в 

Европа извън науката, за създаването на 

по-добри взаимовръзки между 

центровете за иновации и на екосистеми 

за стартиращи предприятия и за 

подобряването на сътрудничеството 

между университетите и 

промишлеността по отношение на 

търговската реализация на 

технологиите, в съответствие със 
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и за улесняване на международното 

съгласуване и сътрудничество в тази 

област; 

съответните правила за поверителност, 

и за улесняване на международното 

съгласуване и сътрудничество в тази 

област; 

Or. en 

 

 


