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13.1.2016 A8-0371/5 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. uważa również, że zaufanie 

użytkowników nie powinno być 

traktowane jako oczywistość oraz że 

opiera się ono na doświadczeniach 

użytkowników związanych z 

bezpieczeństwem i ochroną; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/6 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. jest zaniepokojony poszczególnymi 

podejściami przyjętymi dotychczas przez 

państwa członkowskie w zakresie 

regulacji internetu i gospodarki dzielenia 

się; apeluje do Komisji, aby w granicach 

kompetencji UE podjęła inicjatywy 

służące wsparciu innowacyjności i 

uczciwej konkurencji, eliminacji barier w 

handlu cyfrowym oraz ochronie spójności 

społeczno-gospodarczej i integralności 

jednolitego rynku; wzywa również 

Komisję do ochrony internetu jako 

otwartej, neutralnej, bezpiecznej, 

pluralistycznej i ogólnoświatowej 

płaszczyzny komunikacji, produkcji, 

uczestnictwa, twórczości, różnorodności 

kulturowej i innowacyjności, co leży w 

interesie obywateli, konsumentów i 

europejskich przedsiębiorstw, które dążą 

do odniesienia sukcesu w skali 

ogólnoświatowej; 

10. podkreśla, że Komisja i wszystkie 

państwa członkowskie powinny 

rygorystycznie bronić zasady neutralności 

sieci; wzywa w związku z tym Komisję do 

ochrony otwartości internetu jako 

ogólnoświatowej płaszczyzny komunikacji, 

produkcji, uczestnictwa, twórczości, 

różnorodności kulturowej i 

innowacyjności, co leży w interesie 

obywateli, konsumentów i europejskich 

przedsiębiorstw, które dążą do odniesienia 

sukcesu w skali ogólnoświatowej; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/7 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 4.1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4.1. Tworzenie gospodarki opartej na 

danych 

4.1. Tworzenie gospodarki opartej na 

danych z centralną pozycją obywatela 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

13.1.2016 A8-0371/8 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 109 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

109. uważa, że europejski plan 

normalizacji ICT oraz przegląd ram 

interoperacyjności, w tym mandaty 

Komisji dotyczące prac europejskich 

organów normalizacji, powinny znaleźć się 

w europejskiej strategii cyfrowej, by 

uzyskać oszczędności skali, oszczędności 

budżetowe i większą konkurencyjność 

europejskich przedsiębiorstw, a także by 

zwiększyć międzysektorową i 

transgraniczną interoperacyjność towarów i 

usług dzięki szybszemu, otwartemu i 

konkurencyjnemu określaniu 

dobrowolnych, inspirowanych przez 

rynek, globalnych norm, łatwych do 

wdrożenia przez MŚP; zachęca Komisję do 

zapewnienia w procesach normalizacji 

udziału wszystkich odpowiednich 

zainteresowanych stron, przyciągnięcia 

najlepszych technologii i uniknięcia ryzyka 

tworzenia monopoli lub zamkniętych 

łańcuchów wartości, zwłaszcza w 

odniesieniu do MŚP oraz przedsiębiorstw 

typu start-up, a także do aktywnego 

propagowania norm europejskich na arenie 

międzynarodowej w świetle globalnego 

charakteru inicjatyw dotyczących 

normalizacji ICT; 

109. uważa, że europejski plan 

normalizacji ICT oraz przegląd ram 

interoperacyjności, w tym mandaty 

Komisji dotyczące prac europejskich 

organów normalizacji, powinny znaleźć się 

w europejskiej strategii cyfrowej, by 

uzyskać oszczędności skali, oszczędności 

budżetowe i większą konkurencyjność 

europejskich przedsiębiorstw, a także by 

zwiększyć międzysektorową i 

transgraniczną interoperacyjność towarów i 

usług dzięki szybszemu określaniu 

otwartych, minimalistycznych i 

dobrowolnych norm, które mogą być 

wdrażane w ramach wolnego 

oprogramowania i które są łatwe do 

wdrożenia przez MŚP; zachęca Komisję do 

zapewnienia w procesach normalizacji 

udziału wszystkich odpowiednich 

zainteresowanych stron, przyciągnięcia 

najlepszych technologii i uniknięcia ryzyka 

tworzenia monopoli lub zamkniętych 

łańcuchów wartości, zwłaszcza w 

odniesieniu do MŚP oraz przedsiębiorstw 

typu start-up, a także do aktywnego 

propagowania norm europejskich na arenie 

międzynarodowej w świetle globalnego 

charakteru inicjatyw dotyczących 
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Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/9 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 121 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 121a. podkreśla, że plan działań na rzecz 

administracji elektronicznej oparty na 

zasadzie jednorazowości w celu 

zwiększenia wydajności i zmniejszenia 

kosztów w sektorze publicznym powinien 

także uwzględniać potencjalny wzrost 

kosztów ochrony danych osobowych w 

infrastrukturze systemów potrzebnych do 

propagowania zasady jednorazowości oraz 

skutki zasady jednorazowości dla nowych 

wymogów w zakresie prywatności i 

bezpieczeństwa na etapie projektowania w 

proponowanym ogólnym rozporządzeniu o 

ochronie danych; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/10 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 124 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

124. jest zaniepokojony fragmentaryzacją 

infrastruktury chmur obliczeniowych dla 

badaczy i uczelni; wzywa Komisję, by we 

współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi stronami opracowała 

plan działań mający doprowadzić do 

powstania europejskiej otwartej chmury do 

celów naukowych, która powinna sprawnie 

łączyć istniejące sieci, dane i wysoce 

wydajne systemy obliczeniowe oraz 

elektroniczne usługi infrastrukturalne w 

poszczególnych dziedzinach nauki, w 

ramach wspólnej polityki i wspólnych 

norm oraz dzięki wspólnym inwestycjom; 

uważa, że powinna ona służyć za bodziec 

do rozwoju chmur obliczeniowych nie 

tylko do celów naukowych, lepszych 

połączeń wzajemnych między ośrodkami 

innowacji, ekosystemów dla 

przedsiębiorstw typu start-up oraz 

ściślejszej współpracy między uczelniami i 

przemysłem w zakresie wprowadzania 

technologii na rynek zgodnie z 

odpowiednimi zasadami poufności, a także 

do ułatwiania międzynarodowej 

koordynacji i współpracy w tej dziedzinie; 

124. jest zaniepokojony fragmentaryzacją 

infrastruktury chmur obliczeniowych dla 

badaczy i uczelni; wzywa Komisję, by we 

współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi stronami opracowała 

plan działań mający doprowadzić do 

powstania europejskiej otwartej chmury, 

która zostanie wdrożona przy 

wykorzystaniu wolnego oprogramowania, 
do celów naukowych, która powinna 

sprawnie łączyć istniejące sieci, dane i 

wysoce wydajne systemy obliczeniowe 

oraz elektroniczne usługi infrastrukturalne 

w poszczególnych dziedzinach nauki, w 

ramach wspólnej polityki i wspólnych 

norm oraz dzięki wspólnym inwestycjom; 

uważa, że powinna ona służyć za bodziec 

do rozwoju chmur obliczeniowych nie 

tylko do celów naukowych, lepszych 

połączeń wzajemnych między ośrodkami 

innowacji, ekosystemów dla 

przedsiębiorstw typu start-up oraz 

ściślejszej współpracy między uczelniami i 

przemysłem w zakresie wprowadzania 

technologii na rynek zgodnie z 

odpowiednimi zasadami poufności, a także 

do ułatwiania międzynarodowej 

koordynacji i współpracy w tej dziedzinie; 
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