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7.3.2016 B8-0308/1 

Amendement  1 

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

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

Naar een bloeiende data-economie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. verzoekt de Commissie te zorgen 

voor de financiering van onderzoek naar 

welke gevolgen het heeft als gegevens op 

bepaalde manieren worden gebruikt, 

waaronder het risico op het trekken van 

verkeerde conclusies op basis van louter 

willekeurige verbanden, en naar ethische 

en morele kwesties, zoals op statistieken 

gebaseerde "normalisering" van bepaalde 

gedragsvormen en het effect op de 

individuele vrijheden en keuzevrijheid van 

de consument; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/2 

Amendement  2 

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

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

Naar een bloeiende data-economie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 bis. is bezorgd dat sommige in het kader 

van "big data" genoemde technologieën 

kunnen worden gebruikt om het bedrijfs- 

en regeringstoezicht uit te breiden; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/3 

Amendement  3 

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

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

Naar een bloeiende data-economie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  9 bis. roept op tot betere steun en 

stimulansen voor coöperatieve en 

gemeentelijke investeringen in 

breedbandinfrastructuur, hetgeen ook 

bevorderlijk is voor de breedbanddekking 

in plattelandsgebieden; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/4 

Amendement  4 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

Naar een bloeiende data-economie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. erkent het belang van interoperabiliteit 

en normen ter bevordering van het 

concurrentievermogen in de ict-sector en 

van een proactieve rol van de Commissie 

bij de mandatering van normalisatie-

instellingen; vraagt de Commissie een 

strategie inzake "big data"-normen te 

ontwikkelen voor de identificatie van 

normkloven in de Europese "big data"-

industrie, inclusief kmo's en belangrijke 

Europese sectoren; steunt de ontwikkeling 

van door de markt aangezwengelde, 

vrijwillige, technologisch neutrale, 

transparante, internationaal compatibele en 

voor de markt relevante normen;  

10. erkent het belang van interoperabiliteit 

en normen ter bevordering van het 

concurrentievermogen in de ict-sector en 

van een proactieve rol van de Commissie 

bij de mandatering van normalisatie-

instellingen; vraagt de Commissie een 

strategie inzake "big data"-normen te 

ontwikkelen voor de identificatie van 

normkloven in de Europese "big data"-

industrie, inclusief kmo's en belangrijke 

Europese sectoren; steunt de ontwikkeling 

van door de markt aangezwengelde, 

vrijwillige, technologisch neutrale, 

transparante, internationaal compatibele, 

voor de markt relevante en open 

standaards;  

Or. en 

 

 


