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13.1.2016 A8-0371/5 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. katsoo myös, että käyttäjien 

luottamusta ei saa pitää 

itsestäänselvyytenä ja että se perustuu 

käyttäjien kokemuksiin turvallisuudesta; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/6 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. on huolestunut jäsenvaltioiden tähän 

mennessä toteuttamista internetin ja 

jakamistalouden sääntelyyn liittyvistä 

erilaisista kansallisista toimintamalleista; 

kehottaa komissiota käynnistämään 

unionin toimivallan mukaisesti aloitteita, 

joilla tuetaan innovointia ja 

oikeudenmukaista kilpailua, poistetaan 

digitaalisen kaupan esteet ja vaalitaan 

taloudellista ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta sekä sisämarkkinoiden 

eheyttä; kehottaa komissiota huolehtimaan 

myös siitä, että internet pysyy avoimena, 

neutraalina, suojattuna, osallistavana ja 
globaalina foorumina, jolla edistetään 

viestintää, tuotantoa, osallistumista, 

luovuutta, kulttuurista monimuotoisuutta ja 

innovointia kansalaisten ja kuluttajien 

etujen mukaisesti ja jolla autetaan 

eurooppalaisia yrityksiä menestymään 

maailmanlaajuisesti; 

10. korostaa, että komission ja kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi puolustettava tiukasti 

verkon neutraaliuden periaatetta; kehottaa 

komissiota huolehtimaan tässä yhteydessä 

myös siitä, että internet pysyy avoimena 

globaalina foorumina, jolla edistetään 

viestintää, tuotantoa, osallistumista, 

luovuutta, kulttuurista monimuotoisuutta ja 

innovointia kansalaisten ja kuluttajien 

etujen mukaisesti ja jolla autetaan 

eurooppalaisia yrityksiä menestymään 

maailmanlaajuisesti; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/7 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Alaotsikko 4.1 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4.1. Datavetoisen talouden kehittäminen 4.1. Kansalaiskeskeisen datavetoisen 

talouden kehittäminen 

Or. en 



 

AM\1083378FI.doc  PE575.944v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.1.2016 A8-0371/8 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

109 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

109. katsoo, että Euroopan digistrategian 

yhtenä osana olisi oltava Euroopan tieto- ja 

viestintätekniikan standardointisuunnitelma 

ja yhteentoimivuusjärjestelmän 

tarkistaminen, jonka yhteydessä komissio 

antaa toimeksiantoja Euroopan 

standardointijärjestöille, jotta 

eurooppalaisille yrityksille saadaan 

mittakaavaetuja ja budjettisäästöjä ja 

niiden kilpailukykyä voidaan parantaa ja 

jotta voidaan lisätä tavaroiden ja palvelujen 

yhteentoimivuutta eri alojen välillä ja 

rajojen yli määrittelemällä nopeammin 

sekä avoimella ja kilpailukykyisellä 

tavalla vapaaehtoisia, markkinavetoisia ja 

globaaleja standardeja, joita pk-yritykset 

kykenevät noudattamaan helposti; 

kannustaa komissiota varmistamaan, että 

standardointiprosesseissa ovat mukana 

kaikki asianomaiset sidosryhmät ja että 

prosesseihin saadaan parasta teknologiaa ja 

niissä vältetään monopolien 

muodostumisen tai suljettujen arvoketjujen 

riskiä etenkin pk-yritysten ja aloittelevien 

yritysten suojelemiseksi ja että 

eurooppalaisia standardeja edistetään 

aktiivisesti kansainvälisellä tasolla, kun 

otetaan huomioon tieto- ja 

109. katsoo, että Euroopan digistrategian 

yhtenä osana olisi oltava Euroopan tieto- ja 

viestintätekniikan standardointisuunnitelma 

ja yhteentoimivuusjärjestelmän 

tarkistaminen, jonka yhteydessä komissio 

antaa toimeksiantoja Euroopan 

standardointijärjestöille, jotta 

eurooppalaisille yrityksille saadaan 

mittakaavaetuja ja budjettisäästöjä ja 

niiden kilpailukykyä voidaan parantaa ja 

jotta voidaan lisätä tavaroiden ja palvelujen 

yhteentoimivuutta eri alojen välillä ja 

rajojen yli määrittelemällä nopeammin 

avoimia, minimalistisia ja vapaaehtoisia 

standardeja, jotka voidaan ottaa käyttöön 

ilmaisen ohjelmiston avulla ja joita pk-

yritykset kykenevät noudattamaan helposti; 

kannustaa komissiota varmistamaan, että 

standardointiprosesseissa ovat mukana 

kaikki asianomaiset sidosryhmät ja että 

prosesseihin saadaan parasta teknologiaa ja 

niissä vältetään monopolien 

muodostumisen tai suljettujen arvoketjujen 

riskiä etenkin pk-yritysten ja aloittelevien 

yritysten suojelemiseksi ja että 

eurooppalaisia standardeja edistetään 

aktiivisesti kansainvälisellä tasolla, kun 

otetaan huomioon tieto- ja 
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viestintätekniikan standardointialoitteiden 

globaali luonne; 

viestintätekniikan standardointialoitteiden 

globaali luonne; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/9 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

121 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 121a. korostaa, että julkisen sektorin 

tehokkuuden parantamiseksi ja 

kustannusten vähentämiseksi 

laadittavassa kertaluonteisuuden 

periaatteisiin perustuvassa sähköisen 

hallinnon toimintasuunnitelmassa olisi 

otettava huomioon myös mahdolliset 

lisäkustannukset, joita voi aiheutua 

henkilötietojen suojelemisesta 

kertaluonteisuuden tukemista varten 

tarvittavassa 

järjestelmäinfrastruktuurissa, ja 

kertaluonteisuuden vaikutukset ehdotetun 

yleisen tietosuoja-asetuksen 

sisäänrakennettua yksityisyydensuojaa ja 

turvallisuutta koskeville uusille 

vaatimuksille; 

Or. en 



 

AM\1083378FI.doc  PE575.944v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.1.2016 A8-0371/10 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

124 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

124. on huolestunut siitä, että tutkijoiden ja 

yliopistojen pilvipalveluinfrastruktuurit 

ovat edelleen hajanaisia; kehottaa 

komissiota laatimaan yhteistyössä kaikkien 

asianomaisten sidosryhmien kanssa 

toimintasuunnitelman, joka johtaa 

eurooppalaisten avoimen tieteen 

pilvipalvelujen käyttöön ottamiseen 

vuoden 2016 loppuun mennessä ja johon 

olisi integroitava saumattomasti nykyiset 

verkot, data ja suurtehoiset 

tietotekniikkajärjestelmät ja sähköistä 

infrastruktuuria koskevat palvelut tieteen 

eri aloilla järjestelmässä, jossa politiikka, 

standardit ja investoinnit ovat yhteisiä; 

katsoo, että sen olisi toimittava 

kimmokkeena pilvipalvelujen 

kehittämiselle tieteen ulkopuolella, entistä 

paremmin yhteenliitetyille 

innovaatiokeskuksille ja aloittelevien 

yritysten ekosysteemeille sekä tehostetulle 

yhteistyölle korkeakoulujen ja 

elinkeinoelämän välillä tekniikan 

kaupallistamiseksi, samalla kun 

noudatetaan asiaa koskevia 

luottamuksellisuusmääräyksiä ja edistetään 

alan kansainvälistä koordinointia ja 

yhteistyötä; 

124. on huolestunut siitä, että tutkijoiden ja 

yliopistojen pilvipalveluinfrastruktuurit 

ovat edelleen hajanaisia; kehottaa 

komissiota laatimaan yhteistyössä kaikkien 

asianomaisten sidosryhmien kanssa 

toimintasuunnitelman, joka johtaa ilmaisen 

ohjelmiston avulla käyttöön otettavien 

eurooppalaisten avoimen tieteen 

pilvipalvelujen käyttöön ottamiseen 

vuoden 2016 loppuun mennessä ja johon 

olisi integroitava saumattomasti nykyiset 

verkot, data ja suurtehoiset 

tietotekniikkajärjestelmät ja sähköistä 

infrastruktuuria koskevat palvelut tieteen 

eri aloilla järjestelmässä, jossa politiikka, 

standardit ja investoinnit ovat yhteisiä; 

katsoo, että sen olisi toimittava 

kimmokkeena pilvipalvelujen 

kehittämiselle tieteen ulkopuolella, entistä 

paremmin yhteenliitetyille 

innovaatiokeskuksille ja aloittelevien 

yritysten ekosysteemeille sekä tehostetulle 

yhteistyölle korkeakoulujen ja 

elinkeinoelämän välillä tekniikan 

kaupallistamiseksi, samalla kun 

noudatetaan asiaa koskevia 

luottamuksellisuusmääräyksiä ja edistetään 

alan kansainvälistä koordinointia ja 
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yhteistyötä; 

Or. en 

 

 


