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Amendamentul  1 

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

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

Către o economie de succes bazată pe date 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. invită Comisia să asigure finanțarea 

cercetării cu privire la consecințele 

utilizării datelor în anumite moduri, 

inclusiv riscul de a trage concluzii greșite 

întemeiate doar pe corelații aleatorii și pe 

chestiuni etice și morale, cum ar fi 

„standardizarea” bazată pe statistici a 

anumitor forme de comportament și 

impactul asupra libertăților individuale și 

alegerilor consumatorilor; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/2 

Amendamentul  2 

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

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

Către o economie de succes bazată pe date 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4a. este preocupat de faptul că unele 

tehnologii menționate în contextul 

volumelor mari de date ar putea fi 

utilizate pentru a mări supravegherea 

întreprinderilor și a administrației 

publice; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/3 

Amendamentul  3 

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

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

Către o economie de succes bazată pe date 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9a. solicită sprijin și stimulente mai mari 

pentru investiții de tip cooperativ și 

municipale în infrastructuri de bandă 

largă, ceea ce va facilita, de asemenea, 

utilizarea infrastructurilor de bandă largă 

în zonele rurale; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/4 

Amendamentul  4 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

Către o economie de succes bazată pe date 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. recunoaște importanța 

interoperabilității și a standardelor în 

stimularea competitivității în sectorul TIC 

și a unui rol proactiv al Comisiei în 

mandatarea organismelor de standardizare; 

solicită Comisiei să elaboreze o strategie 

privind standardele pentru volumele mari 

de date cu scopul de a identifica diferențele 

în materie de standarde din industria 

europeană în domeniul volumelor mari de 

date, inclusiv în IMM-uri și în sectoarele 

europene importante; sprijină dezvoltarea 

unor standarde orientate către piață, cu 

aplicare voluntară, neutre din punctul de 

vedere al tehnologiei, transparente și 

compatibile la nivel internațional și 

relevante pe piață;  

10. recunoaște importanța 

interoperabilității și a standardelor în 

stimularea competitivității în sectorul TIC 

și a unui rol proactiv al Comisiei în 

mandatarea organismelor de standardizare; 

solicită Comisiei să elaboreze o strategie 

privind standardele pentru volumele mari 

de date cu scopul de a identifica diferențele 

în materie de standarde din industria 

europeană în domeniul volumelor mari de 

date, inclusiv în IMM-uri și în sectoarele 

europene importante; sprijină dezvoltarea 

unor standarde orientate către piață, cu 

aplicare voluntară, neutre din punctul de 

vedere al tehnologiei, transparente și 

compatibile la nivel internațional, relevante 

pe piață și deschise;  

Or. en 

 

 


