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7.3.2016 B8-0308/1 

Tarkistus  1 

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

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta 

Kohti menestyvää datavetoista taloutta 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. kehottaa komissiota varmistamaan 

rahoituksen tutkimukselle, jossa 

perehdytään tiettyjen datan käytön 

muotojen seurauksiin, muun muassa 

pelkkiin satunnaisiin 

vastaavuussuhteisiin perustuvien väärien 

johtopäätösten riskiin, sekä eettisiin ja 

moraalisiin kysymyksiin, kuten tiettyjen 

toimintatapojen tilastopohjaiseen 

”normalisointiin” ja yksilönvapauksiin ja 

kuluttajien valintamahdollisuuksiin 

kohdistuviin vaikutuksiin; 

Or. en 



 

AM\1088841FI.doc  PE579.734v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.3.2016 B8-0308/2 

Tarkistus  2 

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

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta 

Kohti menestyvää datavetoista taloutta 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  4 a. on huolissaan siitä, että joitakin 

massadatan yhteydessä mainittuja 

teknologioita voidaan käyttää lisäämään 

yritysten ja valtion suorittamaa valvontaa; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/3 

Tarkistus  3 

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

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta 

Kohti menestyvää datavetoista taloutta 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  9 a. kehottaa lisäämään tukea ja 

kannustimia laajakaistainfrastruktuuriin 

tehtäville osuustoiminnallisille ja 

kunnallisille investoinneille, joiden avulla 

myös parannetaan laajakaistan 

saatavuutta maaseutualueilla; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/4 

Tarkistus  4 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta 

Kohti menestyvää datavetoista taloutta 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. on tietoinen yhteentoimivuuden ja 

standardien merkityksestä TVT-alan 

kilpailukyvyn tehostamisessa ja siitä, että 

komission on tärkeä toimia ennakoivasti 

standardointielinten valtuuttamisessa; 

pyytää komissiota laatimaan massadatan 

standardeja koskevan strategian, jonka 

avulla voidaan havaita eurooppalaisen 

massadata-alan standardeja koskevat 

puutteet, myös pk-yritysten ja keskeisten 

eurooppalaisten alojen osalta; tukee 

markkinavetoisten, vapaaehtoisten, 

teknologianeutraalien, avointen, 

kansainvälisesti yhteensopivien ja 

markkinarelevanttien standardien 

kehittämistä; 

10. on tietoinen yhteentoimivuuden ja 

standardien merkityksestä TVT-alan 

kilpailukyvyn tehostamisessa ja siitä, että 

komission on tärkeä toimia ennakoivasti 

standardointielinten valtuuttamisessa; 

pyytää komissiota laatimaan massadatan 

standardeja koskevan strategian, jonka 

avulla voidaan havaita eurooppalaisen 

massadata-alan standardeja koskevat 

puutteet, myös pk-yritysten ja keskeisten 

eurooppalaisten alojen osalta; tukee 

markkinavetoisten, vapaaehtoisten, 

teknologianeutraalien, läpinäkyvien, 

kansainvälisesti yhteensopivien, 

markkinarelevanttien ja avointen 

standardien kehittämistä; 

Or. en 

 

 


