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7.3.2016 B8-0308/1 

Pakeitimas 1 

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

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Klestinčios, duomenimis grindžiamos ekonomikos kūrimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. ragina Komisiją užtikrinti 

finansavimą tam tikrų duomenų 

naudojimo būdų pasekmių, įskaitant 

riziką padaryti klaidingas išvadas, 

pagrįstas tik atsitiktinėmis koreliacijomis, 

ir etinius bei moralinius klausimus, pvz., 

statistiniais duomenimis grindžiamą tam 

tikrų formų elgsenos normavimą ir 

poveikį asmeninėms laisvėms ir vartotojų 

pasirinkimams, moksliniams tyrimams; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/2 

Pakeitimas 2 

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

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Klestinčios, duomenimis grindžiamos ekonomikos kūrimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 4a. nerimauja, kad kai kurios didžiųjų 

duomenų kontekste minimos 

technologijos galėtų būti naudojamos 

įmonių ir vyriausybės stebėjimui didinti; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/3 

Pakeitimas 3 

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

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Klestinčios, duomenimis grindžiamos ekonomikos kūrimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9a. ragina teikti didesnę paramą 

bendrovių ir savivaldybių investicijoms ir 

jų iniciatyvas plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūroje – tai taip pat palengvins 

plačiajuosčio ryšio aprėptį kaimo 

vietovėse; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/4 

Pakeitimas 4 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu 

Klestinčios, duomenimis grindžiamos ekonomikos kūrimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. pripažįsta sąveikumo ir standartų 

svarbą didinant IRT sektoriaus 

konkurencingumą ir aktyvų Komisijos 

vaidmenį teikiant įgaliojimus 

standartizavimo įstaigoms; prašo 

Komisijos parengti Didžiųjų duomenų 

standartų strategiją tipinėms Europos 

didžiųjų duomenų pramonės, įskaitant MVĮ 

ir kitus svarbiausius Europos sektorius, 

standartų spragoms nustatyti; pritaria tam, 

kad būtų kuriami į rinką orientuoti, 

savanoriškai taikomi, technologijų požiūriu 

neutralūs, skaidrūs, tarptautiniu lygmeniu 

suderinami ir rinkai aktualūs standartai;  

10. pripažįsta sąveikumo ir standartų 

svarbą didinant IRT sektoriaus 

konkurencingumą ir aktyvų Komisijos 

vaidmenį teikiant įgaliojimus 

standartizavimo įstaigoms; prašo 

Komisijos parengti Didžiųjų duomenų 

standartų strategiją tipinėms Europos 

didžiųjų duomenų pramonės, įskaitant MVĮ 

ir kitus svarbiausius Europos sektorius, 

standartų spragoms nustatyti; pritaria tam, 

kad būtų kuriami į rinką orientuoti, 

savanoriškai taikomi, technologijų požiūriu 

neutralūs, skaidrūs, tarptautiniu lygmeniu 

suderinami, rinkai aktualūs ir atviri 

standartai;  

Or. en 

 

 


