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7.3.2016 B8-0308/1 

Pozměňovací návrh  1 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Cesta k prosperující ekonomice založené na datech  

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. vyzývá Komisi, aby zajistila 

financování výzkumu, jenž by se zabýval 

důsledky využívání dat určitými způsoby, 

včetně rizika vyvozování chybných závěrů 

na základě pouze náhodných korelací, 

jakož i etickými a morálními otázkami, 

jako je statisticky podložená 

„normalizace“ určitých typů chování a 

dopad na svobodu jednotlivce a volbu 

spotřebitelů; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/2 

Pozměňovací návrh  2 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Cesta k prosperující ekonomice založené na datech  

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. je znepokojen skutečností, že některé 

technologie uváděné v souvislosti s daty 

velkého objemu by mohly být použity ke 

zvýšení dohledu ze strany podniků a vlád; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/3 

Pozměňovací návrh  3 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Cesta k prosperující ekonomice založené na datech  

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. vyzývá k větší podpoře a pobídkám, 

pokud jde o investice družstev a obcí do 

širokopásmové infrastruktury, což rovněž 

usnadní širokopásmové pokrytí ve 

venkovských oblastech; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/4 

Pozměňovací návrh  4 

Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Cesta k prosperující ekonomice založené na datech  

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. uznává důležitost interoperability a 

norem pro posílení konkurenceschopnosti 

v odvětví IKT a rovněž aktivní úlohy, 

kterou by Komise měla hrát při pověřování 

orgánů provádějících normalizaci; žádá 

Komisi, aby vypracovala strategii pro 

zjišťování nedostatků v normách v 

evropském odvětví dat velkého objemu, 

mimo jiné pokud jde o malé a střední 

podniky a důležitá evropská odvětví; 

podporuje vypracování tržně 

orientovaných, dobrovolných, 

technologicky neutrálních, transparentních 

mezinárodně slučitelných norem, které 

budou relevantní pro trh;  

10. uznává důležitost interoperability a 

norem pro posílení konkurenceschopnosti 

v odvětví IKT a rovněž aktivní úlohy, 

kterou by Komise měla hrát při pověřování 

orgánů provádějících normalizaci; žádá 

Komisi, aby vypracovala strategii pro 

zjišťování nedostatků v normách v 

evropském odvětví dat velkého objemu, 

mimo jiné pokud jde o malé a střední 

podniky a důležitá evropská odvětví; 

podporuje vypracování tržně 

orientovaných, dobrovolných, 

technologicky neutrálních, transparentních 

mezinárodně slučitelných a otevřených 

norem, které budou relevantní pro trh;  

Or. en 

 

 


