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13.1.2016 A8-0371/5 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4a. afirmă, de asemenea, că încrederea 

utilizatorilor nu ar trebui să fie 

considerată un dat, deoarece aceasta se 

bazează pe sentimentul de securitate și 

siguranță al utilizatorilor; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/6 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. își exprimă preocuparea cu privire la 

diferitele abordări naționale adoptate 

până acum de statele membre față de 

reglementarea internetului și a economiei 

colaborative; îndeamnă Comisia să ia 

inițiative, în conformitate cu competențele 

UE, de a susține inovarea și concurența 

loială, de a elimina obstacolele din calea 

comerțului digital și de a menține 

coeziunea și integritatea economică și 

socială a pieței unice; invită Comisia să 

mențină, de asemenea, natura internetului 

de platformă globală deschisă, neutră, 

sigură și favorabilă incluziunii de 

comunicare, producție, participare, creare, 

diversitate culturală și inovare, în interesul 

cetățenilor, al consumatorilor și al 

succesului societăților europene la nivel 

general; 

10. evidențiază că atât Comisia, cât și 

toate statele membre ar trebui să apere 

ferm principiul neutralității rețelei; invită 

Comisia să mențină, în acest context, 

caracterul deschis al internetului ca 

platformă globală de comunicare, 

producție, participare, creare, diversitate 

culturală și inovare, în interesul cetățenilor, 

al consumatorilor și al succesului 

societăților europene la nivel general; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/7 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 4.1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4.1. Construirea unei economii bazate pe 

date 

4.1. Construirea unei economii bazate pe 

date și centrate pe cetățeni 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/8 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 109 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

109. consideră că planul european de 

standardizare a TIC și revizuirea cadrului 

de interoperabilitate, inclusiv mandatele 

Comisiei în cadrul organizațiilor europene 

de standardizare, ar trebui să facă parte 

dintr-o strategie digitală europeană menită 

să creeze economii de scară, să ducă la 

economii la buget și să îmbunătățească 

competitivitatea întreprinderilor europene, 

sporind interoperabilitatea transectorială și 

transfrontalieră a bunurilor și serviciilor 

prin definirea mai rapidă, într-o manieră 

deschisă și competitivă, a standardelor 
voluntare, bazate pe piață și globale, ușor 

de implementat de către IMM-uri; 

încurajează Comisia să se asigure că 

procesele de standardizare vizează toate 

părțile interesate relevante, atrag cele mai 

bune tehnologii și evită riscul de crearea a 

monopolurilor sau a unor lanțuri valorice 

închise, în special în ceea ce privește IMM-

urile și întreprinderile nou-înființate, și 

promovează în mod activ standardele 

europene la nivel internațional, având în 

vedere caracterul global al inițiativelor de 

standardizare a TIC; 

109. consideră că planul european de 

standardizare a TIC și revizuirea cadrului 

de interoperabilitate, inclusiv mandatele 

Comisiei în cadrul organizațiilor europene 

de standardizare, ar trebui să facă parte 

dintr-o strategie digitală europeană menită 

să creeze economii de scară, să ducă la 

economii la buget și să îmbunătățească 

competitivitatea întreprinderilor europene, 

sporind interoperabilitatea transectorială și 

transfrontalieră a bunurilor și serviciilor 

prin definirea mai rapidă a unor standarde 

cu caracter deschis, minimalist și 

voluntar, care să poată fi puse în aplicare 

cu ajutorul unor programe informatice 

gratuite și care să fie ușor de implementat 

de către IMM-uri; încurajează Comisia să 

se asigure că procesele de standardizare 

vizează toate părțile interesate relevante, 

atrag cele mai bune tehnologii și evită 

riscul de crearea a monopolurilor sau a 

unor lanțuri valorice închise, în special în 

ceea ce privește IMM-urile și 

întreprinderile nou-înființate, și 

promovează în mod activ standardele 

europene la nivel internațional, având în 

vedere caracterul global al inițiativelor de 

standardizare a TIC; 
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13.1.2016 A8-0371/9 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 121 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 121a. subliniază că un plan de acțiune 

privind guvernarea electronică care se 

bazează pe principiul „doar o singură 

dată” în scopul creșterii eficienței și 

reducerii costurilor în sectorul public ar 

trebui să țină seama, de asemenea, de 

posibila creștere a costurilor asociate 

protecției datelor cu caracter personal în 

cadrul infrastructurii de sisteme necesare 

pentru a sprijini principiul „doar o 

singură dată”, precum și de implicațiile 

acestui principiu pentru noile cerințe 

privind confidențialitatea și securitatea de 

la stadiul conceperii incluse în cuprinsul 

Regulamentului general privind protecția 

datelor; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/10 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 124 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

124. este preocupat de faptul că 

infrastructurile de tip cloud pentru 

cercetători și universități sunt în continuare 

fragmentate; invită Comisia ca, în 

cooperare cu toate părțile interesate 

relevante, să elaboreze, până la sfârșitul lui 

2016, un plan de acțiune care să ducă la 

crearea Cloudului european deschis în 

domeniul științei, care ar trebui să 

integreze perfect rețelele, datele și 

sistemele informatice extrem de 

performante existente și serviciile legate de 

infrastructură din diferite domenii 

științifice într-un cadru de politici, 

standarde și investiții comune; consideră că 

acesta ar trebui să stimuleze dezvoltarea de 

clouduri și în alte domenii decât știința, să 

contribuie la o mai bună interconectare a 

centrelor de inovare și a ecosistemelor de 

întreprinderi nou-înființate, precum și să 

îmbunătățească cooperarea între 

universități și industrie în vederea 

comercializării tehnologiei, în conformitate 

cu normele relevante privind 

confidențialitatea, și a facilitării 

coordonării și cooperării internaționale în 

domeniu; 

124. este preocupat de faptul că 

infrastructurile de tip cloud pentru 

cercetători și universități sunt în continuare 

fragmentate; invită Comisia ca, în 

cooperare cu toate părțile interesate 

relevante, să elaboreze, până la sfârșitul lui 

2016, un plan de acțiune care să ducă la 

crearea Cloudului european deschis în 

domeniul științei, care să poată fi pus în 

aplicare cu ajutorul unor programe 

informatice gratuite și care ar trebui să 

integreze perfect rețelele, datele și 

sistemele informatice extrem de 

performante existente și serviciile legate de 

infrastructura electronică din diferite 

domenii științifice într-un cadru de politici, 

standarde și investiții comune; consideră că 

acesta ar trebui să stimuleze dezvoltarea de 

clouduri și în alte domenii decât știința, să 

contribuie la o mai bună interconectare a 

centrelor de inovare și a ecosistemelor de 

întreprinderi nou-înființate, precum și să 

îmbunătățească cooperarea între 

universități și industrie în vederea 

comercializării tehnologiei, în conformitate 

cu normele relevante privind 

confidențialitatea, facilitând coordonarea 

și cooperarea internațională în domeniu; 
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