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7.3.2016 B8-0308/1 

Poprawka  1 

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

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

w sprawie dążenia ku dobrze prosperującej gospodarce opartej na danych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. wzywa Komisję do zapewnienia 

funduszy na badania naukowe nad 

skutkami korzystania z danych w 

określony sposób, w tym nad ryzykiem 

wyciągnięcia nieprawidłowych wniosków 

opartych jedynie na wyrywkowych 

korelacjach, oraz do zbadania zagadnień 

moralnych i etycznych, takich jak 

statystyczna „normalizacja” niektórych 

rodzajów zachowań i wpływ na 

indywidualne wolności i decyzje 

konsumentów; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/2 

Poprawka  2 

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

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

w sprawie dążenia ku dobrze prosperującej gospodarce opartej na danych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4a. jest zaniepokojony faktem, że niektóre 

technologie, o których mowa w kontekście 

dużych zbiorów danych, mogą być 

wykorzystywane do zwiększenia nadzoru 

ze strony biznesu i rządu; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/3 

Poprawka  3 

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

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

w sprawie dążenia ku dobrze prosperującej gospodarce opartej na danych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9a. apeluje o większe wsparcie i więcej 

zachęt do inwestycji ze strony kooperatyw 

i samorządów w infrastrukturę 

szerokopasmową, które umożliwią także 

dostęp do łączności szerokopasmowej na 

obszarach wiejskich; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/4 

Poprawka  4 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

w sprawie dążenia ku dobrze prosperującej gospodarce opartej na danych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. docenia znaczenie interoperacyjności i 

norm w kontekście wzmacniania 

konkurencyjności w sektorze ICT, a także 

znaczenie proaktywnej roli Komisji w 

nadawaniu uprawnień organom 

normalizacyjnym; zwraca się do Komisji o 

opracowanie strategii dotyczącej norm w 

zakresie dużych zbiorów danych w celu 

rozpoznawania luk normalizacyjnych w 

europejskiej branży dużych zbiorów 

danych, w tym w odniesieniu do MŚP i 

kluczowych sektorów europejskich; 

popiera rozwój norm dostosowanych do 

rynku, dobrowolnych, neutralnych pod 

względem technologicznym, przejrzystych, 

możliwych do stosowania na poziomie 

międzynarodowym i odpowiadających 

potrzebom rynku;  

10. docenia znaczenie interoperacyjności i 

norm w kontekście wzmacniania 

konkurencyjności w sektorze ICT, a także 

znaczenie proaktywnej roli Komisji w 

nadawaniu uprawnień organom 

normalizacyjnym; zwraca się do Komisji o 

opracowanie strategii dotyczącej norm w 

zakresie dużych zbiorów danych w celu 

rozpoznawania luk normalizacyjnych w 

europejskiej branży dużych zbiorów 

danych, w tym w odniesieniu do MŚP i 

kluczowych sektorów europejskich; 

popiera rozwój norm dostosowanych do 

rynku, dobrowolnych, neutralnych pod 

względem technologicznym, przejrzystych, 

możliwych do stosowania na poziomie 

międzynarodowym, odpowiadających 

potrzebom rynku i otwartych;  

Or. en 

 

 


