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13.1.2016 A8-0371/5 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. is voorts van mening dat het 

vertrouwen van gebruikers niet als 

vanzelfsprekend mag worden beschouwd 

en gebaseerd is op hun ervaring met 

bescherming en veiligheid; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/6 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is bezorgd over de verschillende 

nationale aanpakken die de lidstaten tot 

dusver hebben gevolgd voor de regulering 

van het internet en de deeleconomie; 

dringt er bij de Commissie op aan 

overeenkomstig de bevoegdheden van de 

EU maatregelen te nemen ter 

ondersteuning van innovatie en eerlijke 

concurrentie, belemmeringen voor de 

digitale handel weg te nemen, en de 

sociaal-economische cohesie en de 

integriteit van de interne markt te 

handhaven; dringt er bij de Commissie op 

aan het internet als open, neutraal, veilig, 

inclusief mondiaal platform voor 

communicatie, productie, participatie, 

creatie, culturele verscheidenheid en 

innovatie te behouden, ten dienste van 

burgers, consumenten en het succes van 

Europese bedrijven op mondiaal niveau; 

10. benadrukt dat de Commissie en alle 

lidstaten het beginsel van netneutraliteit 

strikt moeten verdedigen; dringt er in dit 

verband bij de Commissie op aan de 

openheid van het internet als mondiaal 

platform voor communicatie, productie, 

participatie, creatie, culturele 

verscheidenheid en innovatie te behouden, 

ten dienste van burgers, consumenten en 

het succes van Europese bedrijven op 

mondiaal niveau; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/7 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Kopje 4.1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4.1. Totstandbrenging van een data-

economie 

4.1. Totstandbrenging van een data-

economie waarbij de burger centraal staat  

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/8 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 109 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

109. is van mening dat het Europese ICT-

normalisatieplan en de herziening van het 

Europese interoperabiliteitskader, met 

inbegrip van de mandaten van de 

Commissie bij Europese 

normalisatieorganisaties, deel moeten 

uitmaken van een Europese digitale 

strategie om te zorgen voor 

schaalvoordelen, besparingen en een groter 

concurrentievermogen voor Europese 

bedrijven, en om de sectoroverschrijdende 

en internationale interoperabiliteit van 

goederen en diensten te verbeteren door 

middel van een snellere vaststelling, op 

open en concurrerende wijze, van 

vrijwillige, marktgestuurde en 

wereldwijde normen die eenvoudig door 

kmo's kunnen worden toegepast; moedigt 

de Commissie aan ervoor te zorgen dat bij 

de normaliseringsprocessen alle relevante 

belanghebbenden worden betrokken, de 

beste technologieën worden gebruikt en het 

risico wordt voorkomen van het opkomen 

van monopolies of gesloten waardeketens, 

met name voor kmo's en starters, en om 

Europese normen internationaal actief te 

promoten, tegen de achtergrond van het 

wereldwijde karakter van initiatieven voor 

109. is van mening dat het Europese ICT-

normalisatieplan en de herziening van het 

Europese interoperabiliteitskader, met 

inbegrip van de mandaten van de 

Commissie bij Europese 

normalisatieorganisaties, deel moeten 

uitmaken van een Europese digitale 

strategie om te zorgen voor 

schaalvoordelen, besparingen en een groter 

concurrentievermogen voor Europese 

bedrijven, en om de sectoroverschrijdende 

en internationale interoperabiliteit van 

goederen en diensten te verbeteren door 

middel van een snellere vaststelling van 

open, minimalistische en vrijwillige 

normen die met gratis software kunnen 

worden omgezet en eenvoudig door kmo's 

kunnen worden toegepast; moedigt de 

Commissie aan ervoor te zorgen dat bij de 

normaliseringsprocessen alle relevante 

belanghebbenden worden betrokken, de 

beste technologieën worden gebruikt en het 

risico wordt voorkomen van het opkomen 

van monopolies of gesloten waardeketens, 

met name voor kmo's en starters, en om 

Europese normen internationaal actief te 

promoten, tegen de achtergrond van het 

wereldwijde karakter van initiatieven voor 
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ICT-normalisering; ICT-normalisering; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

13.1.2016 A8-0371/9 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 121 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 121 bis. benadrukt dat in een actieplan 

inzake e-overheid op basis van 

eenmaligheidsbeginselen voor een hogere 

efficiëntie en kostenbesparing in de 

publieke sector ook rekening moet worden 

gehouden met de mogelijke extra kosten 

van het beschermen van 

persoonsgegevens in de 

systeeminfrastructuur die nodig is ter 

ondersteuning van de "eenmaligheid" en 

met de gevolgen van "eenmaligheid" voor 

de nieuwe vereisten voor privacy en 

beveiliging door ontwerp van de 

voorgestelde algemene verordening voor 

gegevensbescherming; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/10 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 124 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

124. is bezorgd over het feit dat 

cloudinfrastructuren voor onderzoekers en 

universiteiten versnipperd zijn; roept de 

Commissie op om in samenwerking met 

alle relevante belanghebbenden een 

actieplan op te stellen voor de 

verwezenlijking van een Europese open 

wetenschapscloud tegen het einde van 

2016, waarbinnen naadloze integratie kan 

plaatsvinden van bestaande netwerken, 

gegevens en krachtige 

infrastructuursystemen en e-

infrastructuurdiensten voor uiteenlopende 

takken van wetenschap, binnen een kader 

van bestaand beleid, bestaande normen en 

investeringen; meent dat dit een stimulans 

moet zijn voor de ontwikkeling van clouds 

voor meer dan wetenschap, alsook voor 

beter onderling verbonden innovatiecentra, 

ecosystemen voor startende bedrijven en 

betere samenwerking tussen universiteiten 

en de industrie bij de commercialisering 

van technologie, met naleving van de 

relevante vertrouwelijkheidsregels, en voor 

het mogelijk maken van internationale 

coördinatie en samenwerking op dit 

gebied; 

124. is bezorgd over het feit dat 

cloudinfrastructuren voor onderzoekers en 

universiteiten versnipperd zijn; roept de 

Commissie op om in samenwerking met 

alle relevante belanghebbenden een 

actieplan op te stellen voor de 

verwezenlijking met gratis software van 

een Europese open wetenschapscloud 

tegen het einde van 2016, waarbinnen 

naadloze integratie kan plaatsvinden van 

bestaande netwerken, gegevens en 

krachtige infrastructuursystemen en e-

infrastructuurdiensten voor uiteenlopende 

takken van wetenschap, binnen een kader 

van bestaand beleid, bestaande normen en 

investeringen; meent dat dit een stimulans 

moet zijn voor de ontwikkeling van clouds 

voor meer dan wetenschap, alsook voor 

beter onderling verbonden innovatiecentra, 

ecosystemen voor startende bedrijven en 

betere samenwerking tussen universiteiten 

en de industrie bij de commercialisering 

van technologie, met naleving van de 

relevante vertrouwelijkheidsregels, en voor 

het mogelijk maken van internationale 

coördinatie en samenwerking op dit 

gebied; 
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Or. en 

 

 


