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Betænkning A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

2015/2147(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 4a. mener ligeledes, at brugernes tillid 

ikke bør tages for givet, og at denne er 

baseret på brugernes erfaringer med 

beskyttelse og sikkerhed; 

Or. en 
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Betænkning A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

2015/2147(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. er bekymret over de forskellige 

nationale tilgange til regulering af 

internettet og deleøkonomien, som 

medlemsstaterne indtil videre har 

vedtaget; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til i overensstemmelse med 

EU’s beføjelser at tage initiativer til at 

støtte innovation og fair konkurrence, 

fjerne hindringerne for digital handel og 

bevare den økonomiske og sociale 

samhørighed og det indre markeds 

integritet; opfordrer Kommissionen til 

også at bevare internettet som en åben, 

neutral, sikker, inklusiv og global platform 

for kommunikation, produktion, deltagelse, 

kreativitet, kulturel mangfoldighed og 

innovation, til gavn for borgere, forbrugere 

og europæiske virksomheders succes på 

verdensplan; 

10. understreger, at Kommissionen og alle 

medlemsstater strengt bør forsvare 

princippet om netneutralitet; opfordrer i 

denne forbindelse Kommissionen til at 

bevare internettets åbenhed som en global 

platform for kommunikation, produktion, 

deltagelse, kreativitet, kulturel 

mangfoldighed og innovation, til gavn for 

borgere, forbrugere og europæiske 

virksomheders succes på verdensplan; 

Or. en 
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Estefanía Torres Martínez 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

2015/2147(INI) 

Forslag til beslutning 

Overskrift afsnit 4,1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4.1. Opbygning af en dataøkonomi 4.1. Opbygning af en dataøkonomi med 

borgerne i centrum 

Or. en 
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Betænkning A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

2015/2147(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 109 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

109. mener, at den europæiske IKT-

standardiseringsplan og revisionen af den 

europæiske interoperabilitetsramme, 

herunder Kommissionens mandater til de 

europæiske standardiseringsorganer, bør 

indgå i en europæisk digital strategi med 

henblik på at skabe stordriftsfordele, 

budgetbesparelser og en forbedret 

konkurrenceevne for EU’s virksomheder 

og på at øge varers og tjenesteydelsers 

tværsektorielle og grænseoverskridende 

interoperabilitet gennem en hurtigere 

udformning, på en åben og 

konkurrencedygtig måde, af frivillige, 

markedsorienterede og globale 

standarder, som er lette for SMV’er at 

indføre; opfordrer Kommissionen til at 

sikre, at standardiseringsprocesser omfatter 

alle relevante interessenter, tiltrækker de 

bedste teknologier og undgår risikoen for, 

at der opstår monopoler eller lukkede 

værdikæder, navnlig for SMV’er og 

nystartede virksomheder, og til, i lyset af 

den globale karakter af initiativer til 

standardisering af IKT, aktivt at fremme 

europæiske standarder internationalt; 

109. mener, at den europæiske IKT-

standardiseringsplan og revisionen af den 

europæiske interoperabilitetsramme, 

herunder Kommissionens mandater til de 

europæiske standardiseringsorganer, bør 

indgå i en europæisk digital strategi med 

henblik på at skabe stordriftsfordele, 

budgetbesparelser og en forbedret 

konkurrenceevne for EU’s virksomheder 

og på at øge varers og tjenesteydelsers 

tværsektorielle og grænseoverskridende 

interoperabilitet gennem en hurtigere 

udformning af åbne, minimalistiske og 

frivillige standarder, som kan 

gennemføres med gratis software, og er 

lette for SMV’er at indføre; opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at 

standardiseringsprocesser omfatter alle 

relevante interessenter, tiltrækker de bedste 

teknologier og undgår risikoen for, at der 

opstår monopoler eller lukkede 

værdikæder, navnlig for SMV’er og 

nystartede virksomheder, og til, i lyset af 

den globale karakter af initiativer til 

standardisering af IKT, aktivt at fremme 

europæiske standarder internationalt; 

Or. en 
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Betænkning A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

2015/2147(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 121 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 121a. understreger, at en handlingsplan 

for e-forvaltning, der beror på "kun én 

gang"-princippet for at øge effektiviteten i 

den offentlige sektor og nedbringe 

omkostningerne, også bør tage hensyn til 

de potentielt større udgifter til beskyttelse 

af personoplysninger i den 

systeminfrastruktur, der er nødvendig for 

at gennemføre "kun én gang"-princippet, 

og til virkningerne af "kun én gang"-

princippet for så vidt angår de nye 

bestemmelser om privatlivets fred og 

indbygget sikkerhed i det foreslåede 

generelle databeskyttelsesdirektiv; 

Or. en 
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På vej mod en akt for det digitale indre marked 
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Forslag til beslutning 

Punkt 124 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

124. er bekymret over at "cloud"-

infrastrukturer for forskere og universiteter 

er fragmenterede; opfordrer Kommissionen 

til i samarbejde med alle relevante 

interessenter at udarbejde en 

handlingsplan, som inden udgangen af 

2016 skal føre til oprettelsen af "European 

Open Science Cloud", som inden for en 

ramme af fælles politikker, standarder og 

investeringer skal sikre smidig integration 

af eksisterende netværk, data, højtydende 

computersystemer og e-

infrastrukturtjenester på tværs af 

videnskabelige områder; mener, at den bør 

tjene som incitament til udvikling af skyer 

på andre områder end videnskab, bedre 

indbyrdes forbundne innovationscentre, 

bedre økosystemer for nystartede 

virksomheder og forbedret samarbejde 

mellem universiteter og erhvervslivet om 

kommercialisering af teknologi i 

overensstemmelse med de relevante 

fortrolighedsregler, og til at fremme 

international samordning og samarbejde på 

dette område; 

124. er bekymret over at "cloud"-

infrastrukturer for forskere og universiteter 

er fragmenterede; opfordrer Kommissionen 

til i samarbejde med alle relevante 

interessenter at udarbejde en 

handlingsplan, som inden udgangen af 

2016 skal føre til oprettelsen af "European 

Open Science Cloud", som gennemføres 

med gratis software, og inden for en 

ramme af fælles politikker, standarder og 

investeringer skal sikre smidig integration 

af eksisterende netværk, data, højtydende 

computersystemer og e-

infrastrukturtjenester på tværs af 

videnskabelige områder; mener, at den bør 

tjene som incitament til udvikling af skyer 

på andre områder end videnskab, bedre 

indbyrdes forbundne innovationscentre, 

bedre økosystemer for nystartede 

virksomheder og forbedret samarbejde 

mellem universiteter og erhvervslivet om 

kommercialisering af teknologi i 

overensstemmelse med de relevante 

fortrolighedsregler, og til at fremme 

international samordning og samarbejde på 

dette område; 

Or. en 
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