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13.1.2016 A8-0371/5 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. taktiež sa domnieva, že dôveru 

používateľov nemožno považovať za 

samozrejmosť a že sa zakladá na 

skúsenostiach používateľov so 

zabezpečením a bezpečnosťou; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/6 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. je znepokojený doterajšími 

rozdielnymi vnútroštátnymi prístupmi 

členských štátov k regulácii internetu a 

hospodárstva spoločného využívania 

zdrojov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v 

súlade s právomocami EÚ prijala 

opatrenia na podporu inovácií a 

spravodlivej hospodárskej súťaže, 

odstránenie prekážok digitálneho 

obchodu, ako aj na zachovanie 

hospodárskej a sociálnej súdržnosti a 

integrity jednotného trhu; vyzýva 

Komisiu, aby prijala opatrenia na 

zachovanie internetu ako otvorenej, 

neutrálnej, zabezpečenej, inkluzívnej, 
globálnej platformy pre komunikáciu, 

výrobu, zapojenie sa, tvorbu, kultúrnu 

diverzitu a inovácie v záujme občanov a 

spotrebiteľov a s cieľom prispieť k úspechu 

európskych podnikov na celom svete; 

10. zdôrazňuje, že Komisia a členské štáty 

by mali dôsledne brániť zásadu neutrality 

siete; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu na 

zachovanie otvorenosti internetu ako 

globálnej platformy pre komunikáciu, 

výrobu, zapojenie sa, tvorbu, kultúrnu 

diverzitu a inovácie v záujme občanov a 

spotrebiteľov a s cieľom prispieť k úspechu 

európskych podnikov na celom svete; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/7 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 4.1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4.1. Budovanie dátového hospodárstva 4.1. Budovanie dátového hospodárstva s 

občanom ako stredobodom 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

13.1.2016 A8-0371/8 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 109 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

109. domnieva sa, že európsky plán 

normalizácie IKT a revízia rámca 

interoperability vrátane poverení Komisie 

pre európske normalizačné organizácie, by 

mali byť súčasťou európskej digitálnej 

stratégie na dosiahnutie úspor z rozsahu, 

úspor v rozpočte a zlepšenia 

konkurencieschopnosti európskych 

spoločností a zvýšenie medziodvetvovej a 

cezhraničnej interoperability tovarov a 

služieb prostredníctvom rýchlejšieho 

zadefinovania dobrovoľných, trhovo 

orientovaných a globálnych noriem 

otvoreným a konkurencieschopným 

spôsobom, ktoré dokážu MSP ľahko 

realizovať; vyzýva Komisiu, aby 

zabezpečila, aby procesy štandardizácie 

zahŕňali všetky príslušné zainteresované 

strany, pritiahli najlepšie technológie a 

zabránili riziku vytvárania monopolov 

alebo uzavretých hodnotových reťazcov, 

najmä pre MSP a začínajúce podniky, a 

aby na medzinárodnej úrovni aktívne 

podporovala európske normy vzhľadom na 

globálny charakter iniciatív normalizácie 

IKT; 

109. domnieva sa, že európsky plán 

normalizácie IKT a revízia rámca 

interoperability vrátane poverení Komisie 

pre európske normalizačné organizácie by 

mali byť súčasťou európskej digitálnej 

stratégie na dosiahnutie úspor z rozsahu, 

úspor v rozpočte a zlepšenia 

konkurencieschopnosti európskych 

spoločností a zvýšenie medziodvetvovej a 

cezhraničnej interoperability tovarov a 

služieb prostredníctvom rýchlejšieho 

zadefinovania otvorených, 

minimalistických a dobrovoľných noriem, 

ktoré možno implementovať pomocou 

voľne dostupného softvéru a ktoré dokážu 

ľahko realizovať MSP; vyzýva Komisiu, 

aby zabezpečila, aby procesy 

štandardizácie zahŕňali všetky príslušné 

zainteresované strany, pritiahli najlepšie 

technológie a zabránili riziku vytvárania 

monopolov alebo uzavretých hodnotových 

reťazcov, najmä pre MSP a začínajúce 

podniky, a aby na medzinárodnej úrovni 

aktívne podporovala európske normy 

vzhľadom na globálny charakter iniciatív 

normalizácie IKT; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/9 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 121 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 121a. zdôrazňuje, že v akčnom pláne pre 

elektronickú verejnú správu, ktorý sa na 

účely zvýšenia efektivity a zníženia 

nákladov vo verejnom sektore spolieha na 

zásadu „len raz“, by sa mal tiež zvážiť 

potenciálny nárast nákladov na ochranu 

osobných údajov v infraštruktúre 

systémov potrebných na podporu zásady 

„len raz“, ako aj dôsledky zásady „len 

raz“ pre nové požiadavky navrhovaného 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov 

týkajúce sa súkromia a bezpečnosti ako 

súčastí návrhu; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/10 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 124 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

124. je znepokojený tým, že cloudové 

infraštruktúry pre výskumných 

pracovníkov a univerzity sú rozdrobené; 

vyzýva Komisiu, aby v spolupráci so 

všetkými príslušnými zainteresovanými 

stranami vypracovala akčný plán, ktorý by 

viedol k vytvoreniu otvoreného a 

jednotného cloudu pre vedu do konca roka 

2016, ktorý by mal plynulo integrovať už 

existujúce siete, dátové a vysokovýkonné 

počítačové systémy a služby elektronickej 

infraštruktúry naprieč vedeckými 

oblasťami v rámci spoločných politík, 

noriem a investícií;; domnieva sa, že tento 

cloud by mal slúžiť ako stimul na rozvoj 

cloudov aj v iných oblastiach, než je veda, 

na lepšie prepojenie inovačných centier a 

ekosystémov pre začínajúce podniky a na 

zlepšenie spolupráce medzi univerzitami a 

priemyslom pri komerčnom využívaní 

technológií, v súlade s príslušnými 

pravidlami v oblasti dôvernosti informácií 

a na uľahčenie medzinárodnej koordinácie 

a spolupráce v tejto oblasti; 

124. je znepokojený tým, že cloudové 

infraštruktúry pre výskumných 

pracovníkov a univerzity sú rozdrobené; 

vyzýva Komisiu, aby v spolupráci so 

všetkými príslušnými zainteresovanými 

stranami vypracovala akčný plán, ktorý by 

viedol k vytvoreniu otvoreného a 

jednotného cloudu pre vedu pomocou 

voľne dostupného softvéru do konca roka 

2016, ktorý by mal plynulo integrovať už 

existujúce siete, dátové a vysokovýkonné 

počítačové systémy a služby elektronickej 

infraštruktúry naprieč vedeckými 

oblasťami v rámci spoločných politík, 

noriem a investícií;; domnieva sa, že tento 

cloud by mal slúžiť ako stimul na rozvoj 

cloudov aj v iných oblastiach, než je veda, 

na lepšie prepojenie inovačných centier a 

ekosystémov pre začínajúce podniky a na 

zlepšenie spolupráce medzi univerzitami a 

priemyslom pri komerčnom využívaní 

technológií, v súlade s príslušnými 

pravidlami v oblasti dôvernosti informácií, 

a na uľahčenie medzinárodnej koordinácie 

a spolupráce v tejto oblasti; 

Or. en 
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