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7.3.2016 B8-0308/1 

Ändringsförslag  1 

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

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

för utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

Mot en blomstrande datadriven ekonomi 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europarlamentet uppmanar 

kommissionen att säkra finansieringen av 

forskning om konsekvenserna av att 

använda data på vissa sätt, bland annat 

om risken för felaktiga slutsatser utifrån 

slumpmässiga samband samt om etiska 

och moraliska frågor, t.ex. 

statistikbaserad normalisering av vissa 

beteenden och inverkan på individens 

friheter och utbudet för konsumenter. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/2 

Ändringsförslag  2 

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

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

för utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

Mot en blomstrande datadriven ekonomi 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4a. Europaparlamentet ser med oro på att 

viss teknik som nämns i samband med 

stordata skulle kunna användas för att 

öka övervakningen från företagens och 

statens sida. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/3 

Ändringsförslag  3 

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

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

för utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

Mot en blomstrande datadriven ekonomi 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9a. Europaparlamentet efterlyser bättre 

stöd och incitament för 

samarbetsbaserade och kommunala 

investeringar i bredbandsinfrastruktur, 

vilket även kommer att främja 

bredbandstäckning på landsbygden. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0308/4 

Ändringsförslag  4 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0308/2016 

Jerzy Buzek 

för utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

Mot en blomstrande datadriven ekonomi 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet inser att 

interoperabilitet och standarder är viktiga 

för att stärka IKT-sektorns konkurrenskraft 

och att kommissionen behöver arbeta 

proaktivt när det gäller att ställa krav på 

standardiseringsorganen. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att utarbeta en 

strategi för stordatastandarder för att 

kartlägga luckor i standardiseringen av den 

europeiska stordatabranschen, även vad 

beträffar små och medelstora företagen och 

viktiga sektorer i EU. Parlamentet stöder 

framtagandet av marknadsdrivna, frivilliga, 

teknikneutrala, transparenta, internationellt 

kompatibla och marknadsrelevanta 

standarder.  

10. Europaparlamentet inser att 

interoperabilitet och standarder är viktiga 

för att stärka IKT-sektorns konkurrenskraft 

och att kommissionen behöver arbeta 

proaktivt när det gäller att ställa krav på 

standardiseringsorganen. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att utarbeta en 

strategi för stordatastandarder för att 

kartlägga luckor i standardiseringen av den 

europeiska stordatabranschen, även vad 

beträffar små och medelstora företagen och 

viktiga sektorer i EU. Parlamentet stöder 

framtagandet av marknadsdrivna, frivilliga, 

teknikneutrala, transparenta, internationellt 

kompatibla, marknadsrelevanta och öppna 

standarder.  

Or. en 

 

 


