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Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. opfordrer Kommissionen til at sikre 

finansieringen af forskning i følgerne af 

at anvende data på bestemte måder, 

herunder risikoen for at drage forkerte 

konklusioner alene på basis af tilfældige 

korrelationer, og i etiske og moralske 

spørgsmål såsom statistisk baseret 

"normalisering" af visse former for 

adfærd og indvirkningen på den enkeltes 

frihed og forbrugernes valgmuligheder; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. er bekymret over, at visse teknologier, 

som er nævnt i forbindelse med big data, 

kan blive anvendt til at øge overvågningen 

fra virksomheders og offentlige 

myndigheders side; 

Or. en 
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Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9a. opfordrer til forbedret støtte og 

forbedrede incitamenter til kooperative og 

kommunale investeringer i 

bredbåndsinfrastruktur, der også vil 

fremme bredbåndsdækningen i 

landdistrikter; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. erkender betydningen af 

interoperabilitet og standarder med hensyn 

til at styrke konkurrenceevnen i IKT-

sektoren og af Kommissionens proaktive 

rolle med hensyn til at stille krav til 

standardiseringsorganer; anmoder 

Kommissionen om at udvikle en strategi 

for big data-standarder med henblik på at 

kortlægge standardmangler inden for den 

europæiske big data-industri, inklusive 

med hensyn til SMV'er og vigtige 

europæiske sektorer; støtter udviklingen af 

markedsdrevne, frivillige, 

teknologineutrale, gennemsigtige, 

internationalt kompatible og 

markedsrelevante standarder;  

10. erkender betydningen af 

interoperabilitet og standarder med hensyn 

til at styrke konkurrenceevnen i IKT-

sektoren og af Kommissionens proaktive 

rolle med hensyn til at stille krav til 

standardiseringsorganer; anmoder 

Kommissionen om at udvikle en strategi 

for big data-standarder med henblik på at 

kortlægge standardmangler inden for den 

europæiske big data-industri, inklusive 

med hensyn til SMV'er og vigtige 

europæiske sektorer; støtter udviklingen af 

markedsdrevne, frivillige, 

teknologineutrale, gennemsigtige, 

internationalt kompatible, 

markedsrelevante og åbne standarder;  

Or. en 

 

 


