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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

7.3.2016 B8-0308/1 

Τροπολογία  1 

Cornelia Ernst, Νεοκλής Σσλικιώτης, Kateřina Konečná, Matt Carthy, Rina Ronja 

Kari, Στέλιος Κούλογλοσ, Kostadinka Kuneva 

 εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Ελέξγεηαο 

ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε ζε κηα αθκάδνπζα νηθνλνκία βαζηδόκελε ζηα δεδνκέλα 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  3α. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα δηαζθαιίζεη ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε 

ηηο επηπηώζεηο ηεο ρξήζεο δεδνκέλσλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδύλνπ 

εμαγσγήο εζθαικέλσλ ζπκπεξαζκάησλ 

απνθιεηζηηθά κε βάζε ηπραίεο 

ζπζρεηίζεηο, θαζώο θαη ζρεηηθά κε 

δενληνινγηθά θαη εζηθά δεηήκαηα, όπσο 

είλαη ε «θαλνληθνπνίεζε» νξηζκέλσλ 

ζπκπεξηθνξώλ βάζεη ζηαηηζηηθώλ θαη ν 

αληίθηππνο ζηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη 

ηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηώλ·  

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/2 

Τροπολογία  2 

Cornelia Ernst, Νεοκλής Σσλικιώτης, Kateřina Konečná, Matt Carthy, Rina Ronja 

Kari, Paloma López Bermejo, Στέλιος Κούλογλοσ, Kostadinka Kuneva 

 εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Ελέξγεηαο 

ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε ζε κηα αθκάδνπζα νηθνλνκία βαζηδόκελε ζηα δεδνκέλα 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 4α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  4α. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλόο όηη 

νξηζκέλεο ηερλνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην πιαίζην ησλ δεδνκέλσλ κεγάιεο 

θιίκαθαο, ζα κπνξνύζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα απμήζνπλ ηελ 

εηαηξηθή θαη θπβεξλεηηθή 

παξαθνινύζεζε·  

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/3 

Τροπολογία  3 

Cornelia Ernst, Νεοκλής Σσλικιώτης, Kateřina Konečná, Matt Carthy, Rina Ronja 

Kari, Paloma López Bermejo, Στέλιος Κούλογλοσ, Kostadinka Kuneva 

 εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Ελέξγεηαο 

ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε ζε κηα αθκάδνπζα νηθνλνκία βαζηδόκελε ζηα δεδνκέλα 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 9α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  9α. δεηεί απμεκέλε ζηήξημε θαη θίλεηξα 

γηα ζπλεξγαηηθέο επελδύζεηο θαη 

επελδύζεηο ζε επίπεδν ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζηηο επξπδσληθέο 

ππνδνκέο, νη νπνίεο ζα δηεπθνιύλνπλ 

επίζεο ηελ επξπδσληθή θάιπςε ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο· 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/4 

Τροπολογία  4 

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

 εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Ελέξγεηαο 

ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε ζε κηα αθκάδνπζα νηθνλνκία βαζηδόκελε ζηα δεδνκέλα 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 10 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

10. αλαγλωξίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηωλ πξνηύπωλ γηα 

ηελ ηόλωζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ζηνλ 

ηνκέα ηωλ ΤΠΕ, θαη ηνπ πξννξαηηθνύ 

ξόινπ ηεο Επηηξνπήο λα αλαζέηεη εληνιέο 

ζηνπο θνξείο ηππνπνίεζεο· δεηεί από ηελ 

Επηηξνπή λα αλαπηύμεη κηα ζηξαηεγηθή γηα 

ηα πξόηππα ηωλ καδηθώλ δεδνκέλωλ κε 

ζθνπό ηνλ εληνπηζκό θελώλ ζηα πξόηππα 

ηνπ επξωπαϊθνύ θιάδνπ καδηθώλ 

δεδνκέλωλ, πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο ΜΜΕ 

θαη θνκβηθνύο επξωπαϊθνύο ηνκείο· 

ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε πξνηύπωλ 

πξνζαλαηνιηζκέλωλ ζηελ αγνξά ηα νπνία 

λα εθαξκόδνληαη επί  εζεινύζηαο βάζεο, 

λα είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξα, δηαθαλή, 

δηεζλώο ζπκβαηά θαη λα αθνξνύλ ηελ 

αγνξά· 

10. αλαγλωξίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηωλ πξνηύπωλ γηα 

ηελ ηόλωζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ζηνλ 

ηνκέα ηωλ ΤΠΕ, θαη ηνπ πξννξαηηθνύ 

ξόινπ ηεο Επηηξνπήο λα αλαζέηεη εληνιέο 

ζηνπο θνξείο ηππνπνίεζεο· δεηεί από ηελ 

Επηηξνπή λα αλαπηύμεη κηα ζηξαηεγηθή γηα 

ηα πξόηππα ηωλ καδηθώλ δεδνκέλωλ κε 

ζθνπό ηνλ εληνπηζκό θελώλ ζηα πξόηππα 

ηνπ επξωπαϊθνύ θιάδνπ καδηθώλ 

δεδνκέλωλ, πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο ΜΜΕ 

θαη θνκβηθνύο επξωπαϊθνύο ηνκείο· 

ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε πξνηύπωλ 

πξνζαλαηνιηζκέλωλ ζηελ αγνξά ηα νπνία 

λα εθαξκόδνληαη επί  εζεινύζηαο βάζεο, 

λα είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξα, δηαθαλή, 

δηεζλώο ζπκβαηά, αλνηθηά θαη λα αθνξνύλ 

ηελ αγνξά· 

Or. en 

 

 


