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BG Единство в многообразието BG 

7.3.2016 B8-0308/1 

Изменение  1 

Корнелия Ернст, Неоклис Силикиотис, Катержина Конечна, Мат Карти, Рина 

Роня Кари, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0308/2016 

Йежи Бузек 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Към просперираща икономика, основана на данни 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. призовава Комисията да осигури 

финансиране за изследвания на 

последиците от използването на 

данни по определени начини, 

включително риска от достигане до 

погрешни заключения въз основа на 

чисто случайни корелации, и за 

изследвания на етични и морални 

въпроси, като статистическото 

„нормализиране“ на някои видове 

поведение и въздействието върху 

индивидуалните свободи и 

потребителския избор; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/2 

Изменение  2 

Корнелия Ернст, Неоклис Силикиотис, Катержина Конечна, Мат Карти, Рина 

Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0308/2016 

Йежи Бузек 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Към просперираща икономика, основана на данни 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4a. изразява загриженост, че някои 

технологии, посочени в контекста на 

големите информационни масиви, 

биха могли да се използват за 

засилване на корпоративното и 

държавното наблюдение; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/3 

Изменение  3 

Корнелия Ернст, Неоклис Силикиотис, Катержина Конечна, Мат Карти, Рина 

Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0308/2016 

Йежи Бузек 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Към просперираща икономика, основана на данни 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  9a. призовава за подобряване на 

подкрепата и стимулите за 

кооперативни и общински 

инвестиции в широколентова 

инфраструктура, което също така 

ще улесни широколентовото 

покритие в селските райони; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/4 

Изменение  4 

Корнелия Ернст, Катержина Конечна, Мат Карти, Рина Роня Кари, Костадинка 

Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0308/2016 

Йежи Бузек 

от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

Към просперираща икономика, основана на данни 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. признава значението на 

оперативната съвместимост и на 

стандартите за засилване на 

конкурентоспособността в сектора на 

ИКТ и значението на проактивната роля 

на Комисията при възлагането на 

мандати на стандартизиращи органи; 

изисква от Комисията да разработи 

стратегия за стандарти за големите 

информационни масиви с цел 

установяването на пропуски в 

стандартите в европейската 

промишленост за големи 

информационни масиви, включително 

по отношение на МСП и ключови 

европейски сектори; подкрепя 

разработването на пазарно ориентирани, 

доброволни, технологично неутрални, 

прозрачни, международно съвместими и 

съобразени с пазара стандарти;  

10. признава значението на 

оперативната съвместимост и на 

стандартите за засилване на 

конкурентоспособността в сектора на 

ИКТ и значението на проактивната роля 

на Комисията при възлагането на 

мандати на стандартизиращите органи; 

изисква от Комисията да разработи 

стратегия за стандарти за големите 

информационни масиви с цел 

установяването на пропуски в 

стандартите в европейската 

промишленост за големи 

информационни масиви, включително 

по отношение на МСП и ключови 

европейски сектори; подкрепя 

разработването на пазарно ориентирани, 

доброволни, технологично неутрални, 

прозрачни, международно съвместими, 

съобразени с пазара и отворени 

стандарти;  

Or. en 

 

 


