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22.3.2021 B9-0211/1

Tarkistus 1
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Komission kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta kaksi vuotta sen 
soveltamisen aloittamisesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että kaksi vuotta sen 
jälkeen, kun yleistä tietosuoja-asetusta 
alettiin soveltaa, voidaan todeta sen olleen 
kaiken kaikkiaan menestys, ja on 
komission kanssa samaa mieltä siitä, että 
tässä vaiheessa ei ole tarpeen päivittää tai 
tarkistaa lainsäädäntöä;

2. panee merkille komission arvion, 
että kaksi vuotta sen jälkeen, kun yleistä 
tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa, 
voidaan todeta sen olleen kaiken kaikkiaan 
menestys; viittaa kuitenkin sidosryhmien 
havaitsemiin ja komission vahvistamiin 
ongelmiin ja puutteisiin; on siksi 
komission kanssa eri mieltä siitä, että tässä 
vaiheessa ei ole tarpeen päivittää tai 
tarkistaa lainsäädäntöä, ja kehottaa 
toteuttamaan kiireellisen, kohdennetun 
tarkistuksen, jonka tavoitteena on korjata 
havaitut ongelmat ja puutteet;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/2

Tarkistus 2
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Komission kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta kaksi vuotta sen 
soveltamisen aloittamisesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 2 a. korostaa, että vaikka yleisestä 
tietosuoja-asetuksesta on – joillakin 
aloilla – tulossa EU:lle kilpailukykytekijä, 
se ei ole helpottanut uusien yksilöllisten 
oikeuksien käyttöä, kuten alun perin 
ennakoitiin, ja se on vesittämässä työmme 
globaalissa kilpajuoksussa tulevaisuuden 
strategisista teknologioista, joilla on 
yhteiskunnalle suuri lisäarvo, sillä se 
rajoittaa tarpeettomasti yrityksiä 
saatavilla olevien tietojen käytössä; 
pyytääkin tietosuojaneuvostoa 
selventämään lainsäädäntöä, jotta näillä 
uusilla teknologioilla olisi siitä huolimatta 
mahdollisuus menestyä;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/3

Tarkistus 3
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Komission kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta kaksi vuotta sen 
soveltamisen aloittamisesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että komission seuraavaan 
arviointiin saakka on keskityttävä edelleen 
täytäntöönpanon parantamiseen sekä 
toimiin, joilla lujitetaan yleisen tietosuoja-
asetuksen noudattamisen valvontaa;

3. toteaa, että komission seuraavaan 
arviointiin saakka on keskityttävä edelleen 
täytäntöönpanon parantamiseen sekä 
toimiin, joilla lujitetaan yleisen tietosuoja-
asetuksen noudattamisen valvontaa; 
kehottaa sillä välin komissiota tutkimaan 
yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutuksia 
Euroopassa valmistettaviin innovatiivisiin 
ja kehittyviin teknologioihin, mukaan 
lukien mahdolliset tahattomat esteet, joita 
se on saattanut luoda lohkoketjun, 
tekoälyn ja esineiden internetin kaltaisten 
teknologioiden kehittämiselle, ja kehottaa 
sitä myös poistamaan kaikki 
lainsäädännössä olevat puutteet ja 
esittämään suunnitelmia lainsäädännön 
kattavammasta tarkistuksesta;

Or. en



AM\1227393FI.docx PE690.743v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

22.3.2021 B9-0211/4

Tarkistus 4
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Komission kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta kaksi vuotta sen 
soveltamisen aloittamisesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että yleisen tietosuoja-
asetuksen soveltamisen alkamisesta lähtien 
”suostumuksella” on tarkoitettu mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja yksiselitteistä rekisteröidyn 
tahdonilmaisua; korostaa, että tämä koskee 
myös sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiiviä; toteaa, että pätevän 
suostumuksen antamista vaarantavat 
vieläkin ns. pimeiden kaavojen käyttö, 
kaikkialle ulottuva seuranta ja muut 
epäeettiset käytännöt; on huolestunut siitä, 
että ihmisiin kohdistuu usein taloudellinen 
paine antaa suostumus alennuksia tai muita 
kaupallisia tarjouksia vastaan tai että heidät 
pakotetaan antamaan suostumus 
kytkemällä palvelun käyttö tiettyjen 
sopimusehtojen noudattamiseen, mikä on 
vastoin yleisen tietosuoja-asetuksen 7 
artiklaa; palauttaa mieliin 
tietosuojaneuvoston yhdenmukaistetut 
säännöt siitä, mitä pätevällä 
suostumuksella tarkoitetaan, ja toteaa, että 
niillä korvataan monien kansallisten 
tietosuojaviranomaisten erilaiset tulkinnat 
ja vältetään hajanaisuus digitaalisilla 
sisämarkkinoilla; palauttaa mieliin myös 
tietosuojaneuvoston ja komission 
suuntaviivat, joissa todetaan, että kun 
rekisteröity on alun perin antanut 
suostumuksensa mutta henkilötietoja 

6. muistuttaa, että yleisen tietosuoja-
asetuksen soveltamisen alkamisesta lähtien 
”suostumuksella” on tarkoitettu mitä 
tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista 
ja yksiselitteistä rekisteröidyn 
tahdonilmaisua; korostaa, että tämä koskee 
myös sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiiviä; toteaa, että pätevän 
suostumuksen antamista vaarantavat 
vieläkin ns. pimeiden kaavojen käyttö, 
kaikkialle ulottuva seuranta ja muut 
epäeettiset käytännöt; on huolestunut siitä, 
että ihmisiin kohdistuu usein taloudellinen 
paine antaa suostumus alennuksia tai muita 
kaupallisia tarjouksia vastaan tai että heidät 
pakotetaan antamaan suostumus 
kytkemällä palvelun käyttö tiettyjen 
sopimusehtojen noudattamiseen, mikä on 
vastoin yleisen tietosuoja-asetuksen 7 
artiklaa; tuo esille tarpeen tarkastella 
uudelleen ”tietoon perustuvan 
suostumuksen” käsitettä, jotta voidaan 
löytää toimiva ratkaisu kehittyville 
teknologioille, kuten tekoälylle, jossa on 
toisiinsa liittyviä ja autonomisia osia, 
varsinkin sellaisissa skenaarioissa, joissa 
tietoja käsitellään yhtä tai useampaa 
erityistä tarkoitusta varten, kuten 
suurtaajuusviestintä usean toimijan 
välillä, laitteiden välinen viestintä (M2M) 
tai ajoneuvojen ja ympäristön välinen 



AM\1227393FI.docx PE690.743v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

käsitellään myöhemmin eri tarkoitukseen 
kuin se, johon rekisteröity on antanut 
suostumuksensa, alkuperäinen suostumus 
ei voi oikeuttaa myöhempää käsittelyä, 
sillä suostumus voi olla pätevä vain, jos se 
perustuu tietoon ja koskee tiettyä 
käsittelytoimea; panee merkille 
tietosuojaneuvoston tulevat suuntaviivat, 
jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä 
tieteellistä tutkimusta varten ja joilla 
täsmennetään yleisen tietosuoja-asetuksen 
johdanto-osan 50 kappaleen merkitystä;

viestintä (V2X), ja joissa pätevän 
suostumuksen saaminen voi muuten 
osoittautua mahdottomaksi; palauttaa 
mieliin tietosuojaneuvoston 
yhdenmukaistetut säännöt siitä, mitä 
pätevällä suostumuksella tarkoitetaan, ja 
toteaa, että niillä korvataan monien 
kansallisten tietosuojaviranomaisten 
erilaiset tulkinnat ja vältetään hajanaisuus 
digitaalisilla sisämarkkinoilla; palauttaa 
mieliin myös tietosuojaneuvoston ja 
komission suuntaviivat, joissa todetaan, 
että kun rekisteröity on alun perin antanut 
suostumuksensa mutta henkilötietoja 
käsitellään myöhemmin eri tarkoitukseen 
kuin se, johon rekisteröity on antanut 
suostumuksensa, alkuperäinen suostumus 
ei voi oikeuttaa myöhempää käsittelyä, 
sillä suostumus voi olla pätevä vain, jos se 
perustuu tietoon ja koskee tiettyä 
käsittelytoimea; panee merkille 
tietosuojaneuvoston tulevat suuntaviivat, 
jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä 
tieteellistä tutkimusta varten ja joilla 
täsmennetään yleisen tietosuoja-asetuksen 
johdanto-osan 50 kappaleen merkitystä; 
kehottaa tietosuojaneuvostoa antamaan 
ohjeita sellaista käyttäjäystävällistä ja 
läpinäkyvää lupaprosessia varten, jolla 
vähennetään palveluntarjoajien ja 
loppukäyttäjien välistä vuorovaikutusta 
(”evästeväsymys”) ja samalla luodaan 
tasapaino rekisteröityjen suojelun ja 
pseudonymisoituun tietojenkäsittelyyn 
perustuvan viestintätietojen suojatun 
käsittelyn välillä;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/5

Tarkistus 5
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Komission kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta kaksi vuotta sen 
soveltamisen aloittamisesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa yhden luukun järjestelmän 
merkitystä oikeusvarmuuden tarjoamisessa 
ja niin yritysten kuin kansalaistenkin 
hallinnollisen taakan keventämisessä; 
ilmaisee kuitenkin syvän huolensa tämän 
järjestelmän toimivuudesta, kun on kyse 
etenkin Irlannin ja Luxemburgin 
tietosuojaviranomaisten roolista; toteaa, 
että nämä tietosuojaviranomaiset 
vastaavat suuren tapausmäärän 
käsittelystä, koska monet 
teknologiayritykset ovat rekisteröineet 
EU:n pääkonttorinsa Irlantiin tai 
Luxemburgiin; on erityisen huolissaan 
siitä, että Irlannin 
tietosuojaviranomainen yleensä päättää 
useimmat tapaukset sovitteluratkaisuun 
määräämättä seuraamuksia ja että 
Irlannille vuonna 2018 siirretyt tapaukset 
eivät ole edenneet edes yleisen tietosuoja-
asetuksen 60 artiklan 3 kohdan 
mukaiseen päätösehdotusvaiheeseen; 
kehottaa näitä tietosuojaviranomaisia 
nopeuttamaan merkittävistä tapauksista 
käynnissä olevia tutkimuksia, jotta EU:n 
kansalaisille voidaan osoittaa, että 
tietosuoja on täytäntöönpanokelpoinen 
oikeus EU:ssa; huomauttaa, että yhden 
luukun järjestelmän onnistuminen riippuu 
siitä, miten paljon aikaa ja vaivaa 
tietosuojaviranomaiset voivat käyttää 

20. korostaa yhden luukun järjestelmän 
merkitystä oikeusvarmuuden tarjoamisessa 
ja niin yritysten kuin kansalaistenkin 
hallinnollisen taakan keventämisessä; 
kehottaa tietosuojaviranomaisia 
nopeuttamaan merkittävistä tapauksista 
käynnissä olevia tutkimuksia, jotta EU:n 
kansalaisille voidaan osoittaa, että 
tietosuoja on täytäntöönpanokelpoinen 
oikeus EU:ssa; huomauttaa, että yhden 
luukun järjestelmän onnistuminen riippuu 
siitä, miten paljon aikaa ja vaivaa 
tietosuojaviranomaiset voivat käyttää 
yksittäisten rajatylittävien tapausten 
käsittelyyn ja niitä koskevaan yhteistyöhön 
tietosuojaneuvostossa, ja että resurssien 
puuttumisella on välittömiä seurauksia sen 
suhteen, missä määrin järjestelmä voi 
toimia asianmukaisesti;
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yksittäisten rajatylittävien tapausten 
käsittelyyn ja niitä koskevaan yhteistyöhön 
tietosuojaneuvostossa, ja että poliittisen 
tahdon ja resurssien puuttumisella on 
välittömiä seurauksia sen suhteen, missä 
määrin järjestelmä voi toimia 
asianmukaisesti;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/6

Tarkistus 6
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Komission kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta kaksi vuotta sen 
soveltamisen aloittamisesta

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa tietosuojaneuvostoa 
yhdenmukaistamaan tietosuojavaatimusten 
täytäntöönpanoa käytännössä laatimalla 
suuntaviivoja, joissa käsitellään muun 
muassa tarvetta arvioida riskit, jotka 
liittyvät tietojenkäsittelyä koskevien 
tietojen antamiseen rekisteröidyille (12–14 
artikla), rekisteröityjen oikeuksien 
käyttöön (15–18 ja 20–21 artikla) ja 
osoitusvelvollisuutta koskevan periaatteen 
täytäntöönpanoon; kehottaa 
tietosuojaneuvostoa antamaan 
suuntaviivoja, joissa luokitellaan erilaiset 
profiloinnin oikeutettua käyttöä koskevat 
tapaukset niiden rekisteröityjen oikeuksiin 
ja vapauksiin kohdistuvien riskien mukaan 
sekä annetaan suosituksia asianmukaisista 
teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä 
ja määritellään selvästi laitonta käyttöä 
koskevat tapaukset; kehottaa 
tietosuojaneuvostoa tarkastelemaan 10. 
huhtikuuta 2014 annettua 
tietosuojatyöryhmän lausuntoa 05/2014 
anonymisointitekniikoista ja laatimaan 
luettelon yksiselitteisistä kriteereistä 
anonymisoinnin toteuttamiseksi; kannustaa 
tietosuojaneuvostoa selventämään 
henkilöresursseja koskevia tarkoituksia 
varten tapahtuvaa tietojenkäsittelyä; panee 
merkille tietosuojaneuvoston päätelmän, 
että yleisessä tietosuoja-asetuksessa 

26. kehottaa tietosuojaneuvostoa 
yhdenmukaistamaan tietosuojavaatimusten 
täytäntöönpanoa käytännössä laatimalla 
suuntaviivoja, joissa käsitellään muun 
muassa tarvetta arvioida riskit, jotka 
liittyvät tietojenkäsittelyä koskevien 
tietojen antamiseen rekisteröidyille (12–14 
artikla), rekisteröityjen oikeuksien 
käyttöön (15–18 ja 20–21 artikla) ja 
osoitusvelvollisuutta koskevan periaatteen 
täytäntöönpanoon; kehottaa 
tietosuojaneuvostoa antamaan 
suuntaviivoja, joissa luokitellaan erilaiset 
profiloinnin oikeutettua käyttöä koskevat 
tapaukset niiden rekisteröityjen oikeuksiin 
ja vapauksiin kohdistuvien riskien mukaan 
sekä annetaan suosituksia asianmukaisista 
teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä 
ja määritellään selvästi laitonta käyttöä 
koskevat tapaukset; kehottaa 
tietosuojaneuvostoa tarkastelemaan 10. 
huhtikuuta 2014 annettua 
tietosuojatyöryhmän lausuntoa 05/2014 
anonymisointitekniikoista ja laatimaan 
luettelon yksiselitteisistä kriteereistä 
anonymisoinnin toteuttamiseksi; kannustaa 
tietosuojaneuvostoa selventämään 
henkilöresursseja koskevia tarkoituksia 
varten tapahtuvaa tietojenkäsittelyä; panee 
merkille tietosuojaneuvoston päätelmän, 
että yleisessä tietosuoja-asetuksessa 
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säädetty vaatimus tietojenkäsittelyyn 
liittyvien riskien arvioimisesta olisi 
säilytettävä, sillä rekisteröidyille aiheutuvat 
riskit eivät liity rekisterinpitäjien kokoon; 
kehottaa hyödyntämään tehokkaammin 
mekanismia, jonka mukaisesti komissio voi 
pyytää tietosuojaneuvostolta neuvoa 
yleisen tietosuoja-asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa;

säädetty vaatimus tietojenkäsittelyyn 
liittyvien riskien arvioimisesta olisi 
säilytettävä, sillä rekisteröidyille aiheutuvat 
riskit eivät liity rekisterinpitäjien kokoon; 
kehottaa hyödyntämään tehokkaammin 
mekanismia, jonka mukaisesti komissio voi 
pyytää tietosuojaneuvostolta neuvoa 
yleisen tietosuoja-asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa; 
kehottaa täydentämään 
tietosuojaneuvostoa tutkimuksen, 
teollisuuden, kuluttajajärjestöjen ja 
muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
sekä uskonnollisten yhdistysten 
sidosryhmistä koostuvalla elimellä;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/7

Tarkistus 7
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Komission kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta kaksi vuotta sen 
soveltamisen aloittamisesta

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 26 a. kehottaa tietosuojaneuvostoa 
arvioimaan kriittisesti omaa rooliaan ja 
suuntaviivojensa vaikutusta teollisuuteen 
ja koko datatalouteen määrittämällä alat, 
joilla sen tulkinta ulottuu yleisen 
tietosuoja-asetuksen kirjainta ja 
lainsäätäjän aikomusta pidemmälle; 
kannustaa tietosuojaneuvostoa toimimaan 
myös palveluntarjoajana, joka 
mahdollistaa innovoinnin kaikkialla 
Euroopassa;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/8

Tarkistus 8
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Komission kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta kaksi vuotta sen 
soveltamisen aloittamisesta

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 26 b. toteaa, että yleinen tietosuoja-
asetus ei kata erityisiä alakohtaisia 
huolenaiheita, mikä on johtanut 
tilanteeseen, jossa yleisen tietosuoja-
asetuksen konkreettinen soveltaminen 
eräillä aloilla on edelleen epäselvää; 
kehottaa tietosuojaneuvostoa esittämään 
selkeitä alakohtaisia ohjeita esimerkiksi 
terveydenhuolto- ja 
rahoituspalvelualoille; huomauttaa, että 
käytännesääntöjen käyttö voisi myös 
auttaa ratkaisemaan oikeudellista 
epävarmuutta;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/9

Tarkistus 9
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Komission kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta kaksi vuotta sen 
soveltamisen aloittamisesta

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. huomauttaa, että covid-19-
pandemia on korostanut tarvetta saada 
tietosuojaviranomaisilta ja 
tietosuojaneuvostolta selkeitä ohjeita 
yleisen tietosuoja-asetuksen 
asianmukaisesta täytäntöönpanosta ja sen 
valvonnasta kansanterveystoimissa; 
palauttaa tässä yhteydessä mieliin 
suuntaviivat 03/2020 terveyttä koskevien 
tietojen käsittelystä tieteellisiin 
tutkimustarkoituksiin covid-19-pandemian 
yhteydessä ja suuntaviivat 04/2020 
sijaintitietojen käytöstä ja kontaktien 
jäljitysvälineistä covid-19-pandemian 
yhteydessä; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että yhteisen 
eurooppalaisen terveysdata-avaruuden 
perustamisen yhteydessä noudatetaan 
kaikilta osin yhteistä tietosuoja-asetusta;

27. huomauttaa, että covid-19-
pandemia on korostanut tarvetta saada 
tietosuojaviranomaisilta ja 
tietosuojaneuvostolta selkeitä ohjeita 
yleisen tietosuoja-asetuksen 
asianmukaisesta täytäntöönpanosta ja sen 
valvonnasta kansanterveystoimissa; 
palauttaa tässä yhteydessä mieliin 
suuntaviivat 03/2020 terveyttä koskevien 
tietojen käsittelystä tieteellisiin 
tutkimustarkoituksiin covid-19-pandemian 
yhteydessä ja suuntaviivat 04/2020 
sijaintitietojen käytöstä ja kontaktien 
jäljitysvälineistä covid-19-pandemian 
yhteydessä; korostaa, että myös voittoa 
tavoittelevat yritykset tekevät merkittävää 
tieteellistä tutkimusta; kehottaakin 
tulkitsemaan laajasti ”tieteellistä 
tutkimusta” koskevaa säännöstä ja 
soveltamaan johdonmukaista 
lähestymistapaa arkaluonteisten 
henkilötietojen käyttöön;

Or. en
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Tarkistus 10
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Komission kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta kaksi vuotta sen 
soveltamisen aloittamisesta

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 27 a. korostaa, että covid-19-pandemian 
yhteydessä on tärkeää mahdollistaa 
tietojen toissijainen käyttö 
terveydenhuollossa, ja kehottaa sen 
vuoksi tulkitsemaan suostumusta 
laajemmin siten, että se mahdollistaisi 
muita kuin alun perin suunniteltuja 
käyttötarkoituksia; korostaa lisäksi, että 
tehostettu yhdenmukaistaminen 
henkilötietojen käsittelyn alalla on 
ratkaisevan tärkeää tutkimuksessa; 
kehottaa komissiota esittämään 
terveystietoja koskevia sääntöjä, jotta 
voidaan tasapainottaa keskenään 
henkilötietojen suoja ja se, että 
eurooppalaisissa data-avaruuksissa 
voidaan kouluttaa eurooppalaista 
tekoälyä, harjoittaa terveysalan 
tutkimusta ja parantaa kansalaisten 
terveyspalveluja;

Or. en


