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Pozměňovací návrh 1
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o evropské 
strategii pro data (COM(2020)0066) a 
podporuje její cíl zlepšit využívání dat v 
EU a vytvořit jednotný trh pro data,  a 
podpořit tak hospodářský růst, 
konkurenceschopnost, inovace, tvorbu 
pracovních míst a společenský pokrok;

1. vítá sdělení Komise o evropské 
strategii pro data (COM(2020)0066) a 
podporuje její cíl zlepšit využívání dat v 
EU a vytvořit jednotný trh pro neosobní 
data, a podpořit tak hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost v EU podporou 
tvorby pracovních míst, 
konkurenceschopnosti, udržitelného 
rozvoje, výzkumu a inovace a zlepšováním 
kvality života občanů EU při současném 
zachování patřičných záruk na ochranu 
soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o evropské 
strategii pro data (COM(2020)0066) a 
podporuje její cíl zlepšit využívání dat v 
EU a vytvořit jednotný trh pro data,  a 
podpořit tak hospodářský růst, 
konkurenceschopnost, inovace, tvorbu 
pracovních míst a společenský pokrok;

1. vítá sdělení Komise o evropské 
strategii pro data (COM(2020)0066) a 
podporuje její cíl zlepšit využívání dat v 
EU a vytvořit jednotný trh pro data, a 
podpořit tak hospodářský růst, 
konkurenceschopnost, inovace, tvorbu 
pracovních míst a společenský pokrok; 
domnívá se, že by EU měla v případě 
vznikajících technologií, jako je umělá 
inteligence, uplatňovat nástroje „měkkého 
práva“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že pokud jde o rozsáhlé 
shromažďování a analýzu údajů, hraje 
důvěra veřejnosti klíčovou úlohu při 
vytváření plně funkčního legislativního 
rámce; konstatuje, že takový rámec musí 
zaručit vysokou úroveň soukromí a 
odpovědnosti a musí být v souladu s 
nařízením (EU) 2016/679, směrnicí (EU) 
2019/790 i s Listinou základních práv EU 
a jejím článkem 8, který stanoví, že „každý 
má právo na ochranu osobních údajů, 
které se ho týkají; zdůrazňuje, že takovéto 
údaje musí být zpracovány korektně, k 
přesně stanoveným účelům a na základě 
souhlasu dotčené osoby nebo na základě 
jiného oprávněného důvodu stanoveného 
zákonem; zdůrazňuje, že každý má právo 
na přístup k údajům, které o něm byly 
shromážděny, a má právo na jejich 
opravu“.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že aby byl vytvořen 
volný a bezpečný tok osobních údajů, s 
ochranou soukromí ve středu zájmu, je 
nutné zapojení zpracovatelů dat i dobře 
informovaných občanů ve členských 
státech; poukazuje na to, že v současnosti 
existují podstatné rozdíly mezi členskými 

2. připomíná, že aby byl vytvořen 
volný a bezpečný tok osobních údajů, s 
ochranou soukromí ve středu zájmu, je 
nutné zapojení zpracovatelů dat i dobře 
informovaných občanů ve členských 
státech; poukazuje na to, že v současnosti 
existují podstatné rozdíly mezi členskými 
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státy, pokud jde o digitální gramotnost 
jejich občanů; vyzývá Komisi, aby navrhla 
ambiciózní cíle pro digitální gramotnost v 
EU prostřednictvím akčního plánu 
digitálního vzdělávání a aby významně 
podpořila členské státy a pomohla jim  
těchto cílů dosáhnout; požaduje, aby byla 
věnována zvláštní pozornost digitální 
infrastruktuře, pokrytí internetem a 
digitálním nástrojům, aniž by tím byla 
dotčena zásada subsidiarity a 
proporcionality;

státy i v jejich rámci, jakož i rozdíly 
založené na socioekonomickém statusu, 
věkové skupině nebo jiných faktorech, 
pokud jde o digitální gramotnost jejich 
občanů; konstatuje, že Komise navrhla 
ambiciózní cíle v oblasti digitálních 
dovedností v EU prostřednictvím akčního 
plánu digitálního vzdělávání s cílem 
zvyšovat digitální dovednosti v průměru o 
dva procentní body ročně do roku 2025; 
vyzývá Komisi, aby významně podpořila 
členské státy a pomohla jim těchto cílů 
dosáhnout, a zdůrazňuje úlohu facility na 
podporu oživení a odolnosti; požaduje, aby 
byla věnována zvláštní pozornost digitální 
infrastruktuře, pokrytí internetem, 
přiměřenému počítačovému vybavení a 
digitálním nástrojům a zdrojům, aniž by 
tím byla dotčena zásada subsidiarity a 
proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že aby byl vytvořen 
volný a bezpečný tok osobních údajů, s 
ochranou soukromí ve středu zájmu, je 
nutné zapojení zpracovatelů dat i dobře 
informovaných občanů ve členských 
státech; poukazuje na to, že v současnosti 
existují podstatné rozdíly mezi členskými 
státy, pokud jde o digitální gramotnost 
jejich občanů; vyzývá Komisi, aby navrhla 
ambiciózní cíle pro digitální gramotnost v 
EU prostřednictvím akčního plánu 
digitálního vzdělávání a aby významně 
podpořila členské státy a pomohla jim  
těchto cílů dosáhnout; požaduje, aby byla 
věnována zvláštní pozornost digitální 
infrastruktuře, pokrytí internetem a 
digitálním nástrojům, aniž by tím byla 

2. připomíná, že aby byl vytvořen 
volný a bezpečný tok osobních údajů, s 
ochranou soukromí ve středu zájmu, je 
nutné zapojení zpracovatelů dat i dobře 
informovaných občanů ve členských 
státech; poukazuje na to, že v současnosti 
existují podstatné rozdíly mezi členskými 
státy, pokud jde o digitální gramotnost 
jejich občanů; vyzývá Komisi, aby posílila 
digitální gramotnost v EU prostřednictvím 
akčního plánu digitálního vzdělávání, 
mimo jiné podporou vzájemného učení a 
výměny osvědčených postupů mezi 
členskými státy, a aby významně podpořila 
členské státy a pomohla jim dosáhnout 
jejich cílů; požaduje, aby byla věnována 
zvláštní pozornost digitální infrastruktuře, 
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dotčena zásada subsidiarity a 
proporcionality;

pokrytí internetem a digitálním nástrojům, 
aniž by tím byla dotčena zásada 
subsidiarity a proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že aby byl vytvořen 
volný a bezpečný tok osobních údajů, s 
ochranou soukromí ve středu zájmu, je 
nutné zapojení zpracovatelů dat i dobře 
informovaných občanů ve členských 
státech; poukazuje na to, že v současnosti 
existují podstatné rozdíly mezi členskými 
státy, pokud jde o digitální gramotnost 
jejich občanů; vyzývá Komisi, aby navrhla 
ambiciózní cíle pro digitální gramotnost v 
EU prostřednictvím akčního plánu 
digitálního vzdělávání a aby významně 
podpořila členské státy a pomohla jim  
těchto cílů dosáhnout; požaduje, aby byla 
věnována zvláštní pozornost digitální 
infrastruktuře, pokrytí internetem a 
digitálním nástrojům, aniž by tím byla 
dotčena zásada subsidiarity a 
proporcionality;

2. připomíná, že vysoká úroveň 
digitálních dovedností má zásadní význam 
pro to, aby se člověk mohl plně zapojit do 
digitální ekonomiky a společnosti; 
připomíná, že v současnosti existují 
podstatné rozdíly mezi členskými státy, 
pokud jde o digitální gramotnost jejich 
občanů; vyzývá Komisi, aby navrhla 
ambiciózní cíle pro digitální gramotnost v 
EU prostřednictvím akčního plánu 
digitálního vzdělávání a aby významně 
podpořila členské státy a pomohla jim 
těchto cílů dosáhnout; požaduje, aby byla 
věnována zvláštní pozornost rovnému 
přístupu k ekologicky šetrné digitální 
infrastruktuře, pokrytí internetem a 
digitálním nástrojům;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vzala v úvahu využívání fondů a 
programů EU, včetně Evropského 
sociálního fondu plus a programu 
Digitální Evropa, s cílem účinně 
podporovat celoživotní učení a odbornou 
přípravu a zlepšit tak kompetence v oblasti 
analýzy údajů a jejích etických aspektů; 
vyzývá k přednostnímu zaměření na 
začleňování a rozmanitost, jelikož tento 
přístup nejenže přispěje k řešení problému 
nedostatku odborníků v oblasti dat, ale z 
globálnějšího hlediska také umožní zvýšit 
technologickou autonomii a odolnost 
Evropy, přičemž bude klást zásadní důraz 
na evropské hodnoty a dodržování 
základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vítá skutečnost, že Komise plánuje 
přezkum akčního plánu digitálního 
vzdělávání v polovině období; je nadále 
přesvědčen, že tento plán potřebuje 
jasnější správní a koordinační strukturu, 
do které by byl zapojen Evropský 
parlament a jež by umožňovala 
dlouhodobě sledovat jeho průběh a 
výsledky; naléhavě vybízí Komisi k lepší 
integraci digitálního vzdělávání do 
provádění evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marcel Kolaja
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že digitální odvětví 
musí klást zásadní důraz na udržitelnost; 
v této souvislosti připomíná, že ekologická 
i digitální transformace musí jít ruku v 
ruce a že je třeba investovat do výzkumu a 
vývoje technologií, aby se snížila uhlíková 
stopa;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Ioan-Rareş Bogdan, Theodoros 
Zagorakis, Andrea Bocskor, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vybízí členské státy, aby zavedly 
specializované magisterské programy, 
moduly a krátkodobé kurzy odborné 
přípravy v oblasti pokročilých digitálních 
technologií s cílem rozvíjet digitální 
dovednosti v klíčových profesích, které 
zpracovávají údaje, včetně citlivých údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje význam dohod o 
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strategickém partnerství mezi 
univerzitami, zejména v rámci EU, pro 
další podporu spolupráce v oblasti datové 
vědy;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že EU by měla 
upřednostnit digitální gramotnost a 
kompetence ve své politice soudržnosti na 
rok 2021 i v následném období a zaměřit se 
přitom na podporu učitelů a vedoucích 
vzdělávacích institucí při zavádění 
digitálního vzdělávání prostřednictvím 
učebních osnov a na sdílení osvědčených 
postupů a know-how, aniž by tím vznikala 
další administrativní nebo finanční zátěž; 
domnívá se, že by se vzdělávání mělo 
zaměřovat na praktické dovednosti pro 
budoucnost a že by mělo být založeno na 
dlouhodobé a souhrnné analýze potřeb 
trhu práce; vítá návrh Komise na vyvinutí 
společné evropské databáze dovedností;

3. připomíná význam stěžejních 
projektů v rámci nástroje na podporu 
oživení a odolnosti zaměřených na 
„změnu kvalifikace a prohlubování 
dovedností“ - přizpůsobení vzdělávacích 
systémů za účelem podpory digitálních 
dovedností a vzdělávání a odborné 
přípravy pro všechny věkové skupiny; 
domnívá se, že EU by měla také 
upřednostnit digitální gramotnost a 
kompetence ve své politice soudržnosti na 
rok 2021 i v následném období a zaměřit se 
přitom na podporu škol, učitelů a 
vedoucích vzdělávacích institucí při 
zavádění digitálního vzdělávání 
prostřednictvím učebních osnov a na 
sdílení osvědčených postupů a know-how, 
aniž by tím vznikala další administrativní 
nebo finanční zátěž; domnívá se, že 
pandemie COVID-19 nabízí příležitost 
přehodnotit vzdělávací systémy a 
nasměrovat je k uplatňování digitálních 
řešení a kvalitního hybridního modelu 
vzdělávání, který kombinuje prezenční a 
elektronické učení; domnívá se, že by se 
vzdělávání a odborná příprava měly 
zaměřovat na obecné znalosti a průřezové 
dovednosti a současně zohledňovat 
budoucí trendy a potřeby trhu práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že EU by měla 
upřednostnit digitální gramotnost a 
kompetence ve své politice soudržnosti na 
rok 2021 i v následném období a zaměřit se 
přitom na podporu učitelů a vedoucích 
vzdělávacích institucí při zavádění 
digitálního vzdělávání prostřednictvím 
učebních osnov a na sdílení osvědčených 
postupů a know-how, aniž by tím vznikala 
další administrativní nebo finanční zátěž; 
domnívá se, že by se vzdělávání mělo 
zaměřovat na praktické dovednosti pro 
budoucnost a že by mělo být založeno na 
dlouhodobé a souhrnné analýze potřeb 
trhu práce; vítá návrh Komise na vyvinutí 
společné evropské databáze dovedností;

3. zdůrazňuje, že EU by měla 
upřednostnit digitální gramotnost a 
kompetence ve své politice soudržnosti na 
rok 2021 i v následném období a zaměřit se 
přitom na podporu učitelů a vedoucích 
vzdělávacích institucí při zavádění 
digitálního vzdělávání prostřednictvím 
společných učebních osnov a na sdílení 
osvědčených postupů a know-how, aniž by 
tím vznikala další administrativní nebo 
finanční zátěž; zdůrazňuje, že v učebních 
osnovách by měl být podporován 
různorodý software, zejména svobodný 
software a software s otevřeným 
zdrojovým kódem, aby se zabránilo 
prohlubování závislosti na jednom 
prodejci; domnívá se, že vzdělávání je 
celoživotní proces učení zaměřený na 
posilování postavení občanů 
prostřednictvím osobního rozvoje, 
kreativity a spokojenosti; vítá návrh 
Komise na vyvinutí společné evropské 
databáze dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Pina Picierno, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, 
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že EU by měla 
upřednostnit digitální gramotnost a 
kompetence ve své politice soudržnosti na 
rok 2021 i v následném období a zaměřit se 
přitom na podporu učitelů a vedoucích 

3. zdůrazňuje, že EU by měla do 
svých priorit v politice soudržnosti na rok 
2021 i v následném období začlenit 
digitální gramotnost a kompetence a 
zaměřit se přitom na podporu učitelů a 
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vzdělávacích institucí při zavádění 
digitálního vzdělávání prostřednictvím 
učebních osnov a na sdílení osvědčených 
postupů a know-how, aniž by tím vznikala 
další administrativní nebo finanční zátěž; 
domnívá se, že by se vzdělávání mělo 
zaměřovat na praktické dovednosti pro 
budoucnost a že by mělo být založeno na 
dlouhodobé a souhrnné analýze potřeb 
trhu práce; vítá návrh Komise na vyvinutí 
společné evropské databáze dovedností;

vzdělávací komunity jako celku při 
zavádění digitálního vzdělávání 
prostřednictvím učebních osnov a na 
sdílení osvědčených postupů a know-how, 
aniž by tím vznikala další administrativní 
nebo finanční zátěž; domnívá se, že 
vzdělávací politika by měla občanům 
pomoci připravit se na ekonomiku, která 
je stále více založena na datech, a rozvíjet 
jejich schopnost podílet se na digitální 
transformaci a dále utvářet 
demokratickou společnost; vítá návrh 
Komise na vyvinutí společné evropské 
databáze dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, 
Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že EU by měla 
upřednostnit digitální gramotnost a 
kompetence ve své politice soudržnosti na 
rok 2021 i v následném období a zaměřit se 
přitom na podporu učitelů a vedoucích 
vzdělávacích institucí při zavádění 
digitálního vzdělávání prostřednictvím 
učebních osnov a na sdílení osvědčených 
postupů a know-how, aniž by tím vznikala 
další administrativní nebo finanční zátěž; 
domnívá se, že by se vzdělávání mělo 
zaměřovat na praktické dovednosti pro 
budoucnost a že by mělo být založeno na 
dlouhodobé a souhrnné analýze potřeb trhu 
práce; vítá návrh Komise na vyvinutí 
společné evropské databáze dovedností;

3. zdůrazňuje, že EU by měla 
upřednostnit digitální gramotnost a 
kompetence ve své politice soudržnosti na 
rok 2021 i v následném období a zaměřit se 
přitom na podporu učitelů a vedoucích 
vzdělávacích institucí při zavádění 
digitálního vzdělávání prostřednictvím 
učebních osnov a na sdílení osvědčených 
postupů a know-how, aniž by tím vznikala 
další administrativní nebo finanční zátěž; 
domnívá se, že by vzdělávání mělo 
zohledňovat praktické dovednosti pro 
budoucnost, avšak neomezovat se pouze 
na ně, a že by mělo být založeno na 
dlouhodobé a souhrnné analýze potřeb trhu 
práce; vítá návrh Komise na vyvinutí 
společné evropské databáze dovedností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že EU by měla 
upřednostnit digitální gramotnost a 
kompetence ve své politice soudržnosti na 
rok 2021 i v následném období a zaměřit se 
přitom na podporu učitelů a vedoucích 
vzdělávacích institucí při zavádění 
digitálního vzdělávání prostřednictvím 
učebních osnov a na sdílení osvědčených 
postupů a know-how, aniž by tím vznikala 
další administrativní nebo finanční zátěž; 
domnívá se, že by se vzdělávání mělo 
zaměřovat na praktické dovednosti pro 
budoucnost a že by mělo být založeno na 
dlouhodobé a souhrnné analýze potřeb trhu 
práce; vítá návrh Komise na vyvinutí 
společné evropské databáze dovedností;

3. zdůrazňuje, že EU by měla posílit 
digitální gramotnost a kompetence ve své 
politice soudržnosti na rok 2021 i v 
následném období a zaměřit se přitom na 
podporu vzdělávacích institucí při zavádění 
digitálního vzdělávání prostřednictvím 
učebních osnov a na sdílení osvědčených 
postupů a know-how, aniž by tím vznikala 
další administrativní nebo finanční zátěž; 
domnívá se, že by se vzdělávání mělo 
zaměřovat na praktické dovednosti pro 
budoucnost a že by mělo být založeno na 
dlouhodobé a souhrnné analýze potřeb trhu 
práce; vítá návrh Komise na vyvinutí 
společné evropské databáze dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je hluboce znepokojen 
nedostatečnými vysokoškolskými 
programy zaměřenými na umělou 
inteligenci v EU i nedostatkem 
výzkumných pracovníků v oblasti umělé 
inteligence, kteří se věnují akademické 
kariéře na evropských univerzitách; 
domnívá se, že má-li si EU zachovat 
konkurenceschopnost, musí podporovat a 
udržovat velké množství digitálních 
talentů s pokročilými digitálními 
dovednostmi;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na naléhavou potřebu 
zaplnit mezery v digitálních dovednostech 
v EU a domnívá se, že cennými nástroji 
pro dosažení tohoto cíle bude důkladnější 
sledování uplatnění absolventů a sdílení 
údajů o trzích práce; zdůrazňuje, že při 
používání těchto nástrojů je důležité se 
plně řídit pravidly EU pro ochranu 
osobních údajů;

4. poukazuje na naléhavou potřebu 
zaplnit mezery v digitálních dovednostech 
v EU a domnívá se, že anonymizované 
mechanismy na úrovni vzdělávacích 
systémů zaměřené na sledování uplatnění 
absolventů mohou sloužit organizacím, 
které pomáhají novým studentům činit 
informovaná rozhodnutí o tom, co 
studovat, vyučujícím a vedoucím 
pracovníkům institucí jako vstupní 
informace pro tvorbu kurzů a vládním 
orgánům při příjímání informovaných 
rozhodnutí o řízení vzdělávacích systémů; 
zdůrazňuje, že při používání těchto 
nástrojů je důležité se plně řídit pravidly 
EU pro ochranu osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na naléhavou potřebu 
zaplnit mezery v digitálních dovednostech 
v EU a domnívá se, že cennými nástroji 
pro dosažení tohoto cíle bude důkladnější 
sledování uplatnění absolventů a sdílení 
údajů o trzích práce; zdůrazňuje, že při 
používání těchto nástrojů je důležité se 
plně řídit pravidly EU pro ochranu 
osobních údajů;

4. poukazuje na naléhavou potřebu 
zaplnit mezery v digitálních dovednostech 
v EU prostřednictvím provádění a 
sledování jasných strategií na vnitrostátní 
i unijní úrovni založených na skutečném 
celoživotním učení; domnívá se, že 
cennými nástroji k překlenutí nedostatku 
digitálních dovedností bude také 
důkladnější sledování uplatnění absolventů 
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a sdílení údajů o trzích práce; zdůrazňuje, 
že při používání těchto nástrojů je důležité 
se plně řídit pravidly EU pro ochranu 
osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Pina Picierno, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, 
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na naléhavou potřebu 
zaplnit mezery v digitálních dovednostech 
v EU a domnívá se, že cennými nástroji 
pro dosažení tohoto cíle bude důkladnější 
sledování uplatnění absolventů a sdílení 
údajů o trzích práce; zdůrazňuje, že při 
používání těchto nástrojů je důležité se 
plně řídit pravidly EU pro ochranu 
osobních údajů;

4. poukazuje na naléhavou potřebu 
zaplnit mezery v digitálních dovednostech 
v EU a domnívá se, že cennými nástroji 
pro dosažení tohoto cíle bude sdílení údajů 
o dovednostech, kompetencích, 
kvalifikacích a povoláních; zdůrazňuje, že 
při používání těchto nástrojů je důležité se 
plně řídit pravidly EU pro ochranu 
osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že nízká kvalita 
metadat i politická a smluvní omezení 
kulturních institucí stále brání širšímu 
využívání a opakovanému využívání 
digitalizovaných kulturních údajů; 
zdůrazňuje, že je nezbytné vytvořit 
společné, jednotné a strukturované datové 
formáty, které by mohly být vhodné pro 
strojové učení, byly by založeny na 
otevřených standardech a vzájemném 
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uznávání pravidel interoperability;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Michaela 
Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, 
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že zatímco větší 
používání dat transformuje náš vzdělávací 
systém, bude nicméně důležité zachovat na 
člověka orientovaný a personalizovaný 
přístup ke studentům a jejich potřebám; 
domnívá se, že pro úspěšné inovace a vědu 
bude zásadní otevřený přístup ke vzdělání 
a k vědeckým údajům a publikacím 
založený na zásadách pro data FAIR 
(nalezitelná, přístupná, interoperabilní, 
znovu použitelná);

5. zdůrazňuje, že zatímco větší 
používání dat transformuje náš vzdělávací 
systém, bude nicméně důležité zachovat na 
člověka orientovaný a personalizovaný 
přístup ke studentům a jejich potřebám; v 
souvislosti s rozvojem digitálního 
prostředí připomíná, že lidská stránka a 
pedagogické zkušenosti mají pro žáky a 
studenty zásadní význam; dodává rovněž, 
že nejen digitální gramotnost, ale také 
všeobecný rozhled a kritické myšlení mají 
vysokou hodnotu pro schopnost uživatelů 
vyhodnocovat a vybírat si, jak mohou být 
údaje, které vytvářejí, využívány, a proto 
je více než kdy jindy nutné, aby je učitelé 
a další pedagogové předávali mladším 
generacím; domnívá se, že pro úspěšné 
inovace a vědu bude zásadní spravedlivý, 
nediskriminační a rovný přístup ke 
vzdělání a k vědeckým údajům a 
publikacím založený na zásadách pro data 
FAIR (nalezitelná, přístupná, 
interoperabilní, znovu použitelná); 
připomíná, že přístup k údajům není 
binárním konceptem, v němž proti sobě 
stojí uzavřené a otevřené přístupy, ale 
spíše kontinuum různých stupňů přístupu, 
které závisí mimo jiné na udržitelnosti 
výzkumu a tvorby a na citlivosti údajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že zatímco větší 
používání dat transformuje náš vzdělávací 
systém, bude nicméně důležité zachovat na 
člověka orientovaný a personalizovaný 
přístup ke studentům a jejich potřebám; 
domnívá se, že pro úspěšné inovace a vědu 
bude zásadní otevřený přístup ke vzdělání 
a k vědeckým údajům a publikacím 
založený na zásadách pro data FAIR 
(nalezitelná, přístupná, interoperabilní, 
znovu použitelná);

5. zdůrazňuje, že větší používání dat 
sice může umožnit rozvoj našeho 
vzdělávacího systému, je však důležité 
zachovat na člověka orientovaný a 
personalizovaný přístup ke studentům a 
jejich potřebám; konstatuje, že nově 
vznikající vzdělávací technologie učitelům 
pomáhají zvyšovat účinnost díky lepšímu 
pochopení učebních metod a stylů 
studentů, neboť pomáhají identifikovat 
problémy s učením a lépe hodnotit 
dosažený pokrok jednotlivců; domnívá se, 
že pro úspěšné inovace a vědu bude 
zásadní otevřený přístup ke vzdělání a k 
vědeckým údajům a publikacím založený 
na zásadách pro data FAIR (nalezitelná, 
přístupná, interoperabilní, znovu 
použitelná);

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že zatímco větší 
používání dat transformuje náš vzdělávací 
systém, bude nicméně důležité zachovat na 
člověka orientovaný a personalizovaný 
přístup ke studentům a jejich potřebám; 
domnívá se, že pro úspěšné inovace a vědu 
bude zásadní otevřený přístup ke vzdělání 
a k vědeckým údajům a publikacím 
založený na zásadách pro data FAIR 
(nalezitelná, přístupná, interoperabilní, 
znovu použitelná);

5. zdůrazňuje, že zatímco větší 
používání dat transformuje náš vzdělávací 
systém, bude nicméně důležité zachovat na 
člověka orientovaný a personalizovaný 
přístup ke studentům a jejich potřebám; 
připomíná, že digitalizované vzdělávání by 
mělo být volbou, nikoli jedinou dostupnou 
možností pro přístup ke znalostem, a že 
zranitelné skupiny jsou vystaveny většímu 
riziku, že budou omezeny jejich možnosti 
účastnit se tradičních forem vzdělávání a 



AM\1208278CS.docx 17/31 PE653.891v01-00

CS

kultury; domnívá se, že pro úspěšné 
inovace a vědu bude zásadní otevřený 
přístup ke vzdělání a k vědeckým údajům a 
publikacím založený na zásadách pro data 
FAIR (nalezitelná, přístupná, 
interoperabilní, znovu použitelná);

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že zatímco větší 
používání dat transformuje náš vzdělávací 
systém, bude nicméně důležité zachovat na 
člověka orientovaný a personalizovaný 
přístup ke studentům a jejich potřebám; 
domnívá se, že pro úspěšné inovace a vědu 
bude zásadní otevřený přístup ke vzdělání 
a k vědeckým údajům a publikacím 
založený na zásadách pro data FAIR 
(nalezitelná, přístupná, interoperabilní, 
znovu použitelná);

5. zdůrazňuje, že zatímco větší 
používání anonymizovaných dat 
transformuje náš vzdělávací systém, bude 
nicméně důležité zachovat na člověka 
orientovaný a personalizovaný přístup ke 
studentům a jejich potřebám; domnívá se, 
že pro úspěšné inovace a vědu bude 
zásadní otevřený přístup ke vzdělání a k 
vědeckým údajům a publikacím založený 
na zásadách pro data FAIR (nalezitelná, 
přístupná, interoperabilní, znovu 
použitelná);

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že platformy jsou ve 
školách v celé EU stále více využívány a 
stávají se zásadními nástroji pro přípravu 
hodin a pro komunikaci s rodiči; v tomto 
ohledu se domnívá, že využívání údajů o 
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dětech by mělo být omezeno na vzdělávací 
účely a že by za žádných okolností nemělo 
docházet k jejich komerčnímu využití; 
vyzývá Evropskou komisi a členské státy, 
aby podporovaly a přispívaly k rozvoji a 
posilování bezpečných, uživatelsky 
přívětivých a přístupných výukových 
platforem se sídlem v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že zvláště citlivou 
otázkou je ochrana údajů ve školách 
vzhledem k tomu, že se jedná o nezletilé 
osoby; opakuje, že budoucí právní 
předpisy musí zajistit vysokou úroveň 
ochrany údajů jednotlivých žáků; vybízí 
členské státy, aby prováděly informační a 
osvětové kampaně, které by podporovaly 
rodiče a pomáhaly jim lépe pochopit, 
jakým způsobem mohou být údaje o jejich 
dětech využívány;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že kulturní 
odvětví disponuje značným množstvím 
opakovaně použitelných dat, což by v 
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kombinaci s dalšími zdroji, včetně zdrojů 
otevřených dat, a analýzou dat mohlo 
kulturním institucím pomoci, aby ve větší 
míře sdílely znalosti, lépe porozuměly 
svému publiku a oslovily nové publikum, 
identifikovaly nedostatky, které by bylo 
možné řešit prostřednictvím iniciativ, a 
podpořilo by jejich strategická a provozní 
rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyjadřuje politování nad tím, že 
potenciál dat velkého objemu v kultuře 
není dostatečně využíván a kulturní 
odvětví je brzděno nedostatkem 
infrastruktury a dovedností v oblasti 
duševního vlastnictví a analýzy údajů; 
zdůrazňuje, že je třeba uplatňovat 
opatření ke zvýšení digitální vyspělosti 
kulturního odvětví, a vyzývá členské státy, 
aby usnadnily partnerství mezi 
technologickými společnostmi a 
kulturními institucemi, která by mohla 
poskytnout nejnovější přístup k digitálním 
talentům, prostoru, datům, vybavení, 
financování a možnost vzájemného učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. poukazuje na příležitost zvýšit 
mobilitu v Evropském prostoru vzdělávání 
prostřednictvím využívání digitálního 
vzdělávání a dat; zdůrazňuje význam 
automatického vzájemného uznávání 
diplomů na všech úrovních vzdělávání a 
období studia v zahraničí; vyzývá proto k 
podpoře evropského rámce kvalifikací a k 
rozvoji evropské studentské karty s cílem 
zahrnout všechny studenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. upozorňuje na potenciál projektů, 
které usilují o zvýšení kapacity kulturního 
odvětví v oblasti dat velkého objemu tím, 
že spojují velký počet kulturních institucí 
v rámci sdílené datové platformy, která 
jim poskytuje neutrální, bezpečné a 
svrchované ukládání a umožňuje rozvíjet 
analytické a prognostické nástroje, které 
jim pomohou při vytváření strategií a 
rozvoji jejich činností; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby prozkoumaly potenciál 
přeshraničních virtuálních datových 
skladů pro kulturní odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 6



AM\1208278CS.docx 21/31 PE653.891v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že provádění evropské 
strategie pro data by mělo zohledňovat 
specifické potřeby zranitelných skupin; 
připomíná, že téměř 100 milionů lidí s 
postižením v EU naráží na zvláštní 
problémy při přístupu k digitálním 
nástrojům a kvalitnímu vzdělání; vyzývá 
členské státy, aby vyvinuly veškeré úsilí o 
zajištění toho, aby osoby s postižením měly 
plný přístup k digitálním nástrojům a 
infrastruktuře, s cílem využít plný 
potenciál digitalizace a předejít tomu, aby 
se rozšiřovala propast mezi různými částmi 
společnosti, pokud jde o přístup k 
digitálnímu vzdělávání;

6. zdůrazňuje, že provádění evropské 
strategie pro data by mělo zohledňovat 
specifické potřeby různých skupin, jako 
jsou senioři nebo osoby, které žijí v 
odlehlých a venkovských oblastech; 
připomíná, že téměř 100 milionů lidí s 
postižením v EU naráží na zvláštní 
problémy při přístupu k digitálním 
nástrojům, zdrojům a kvalitnímu vzdělání; 
vyzývá členské státy, aby vyvinuly veškeré 
úsilí o zajištění toho, aby výše uvedené 
skupiny a především osoby s postižením 
měly plný přístup k digitálnímu vzdělávání 
a příslušným nástrojům, zdrojům a 
infrastruktuře, s cílem využít plný 
potenciál digitalizace a předejít tomu, aby 
se rozšiřovala propast mezi různými částmi 
společnosti, pokud jde o přístup k 
digitálnímu vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že provádění evropské 
strategie pro data by mělo zohledňovat 
specifické potřeby zranitelných skupin; 
připomíná, že téměř 100 milionů lidí s 
postižením v EU naráží na zvláštní 
problémy při přístupu k digitálním 
nástrojům a kvalitnímu vzdělání; vyzývá 
členské státy, aby vyvinuly veškeré úsilí o 
zajištění toho, aby osoby s postižením měly 
plný přístup k digitálním nástrojům a 
infrastruktuře, s cílem využít plný 
potenciál digitalizace a předejít tomu, aby 
se rozšiřovala propast mezi různými částmi 
společnosti, pokud jde o přístup k 
digitálnímu vzdělávání;

6. zdůrazňuje, že provádění evropské 
strategie pro data by mělo zohledňovat 
specifické potřeby zranitelných skupin; 
připomíná, že téměř 100 milionů lidí s 
postižením v EU naráží na zvláštní 
problémy při přístupu k digitálním 
nástrojům a kvalitnímu vzdělání; vyzývá 
členské státy, aby vyvinuly veškeré úsilí o 
zajištění toho, aby osoby s postižením a 
osoby ze znevýhodněného prostředí měly 
plný přístup k digitálním nástrojům a 
infrastruktuře, s cílem využít plný 
potenciál digitalizace a předejít tomu, aby 
se rozšiřovala propast mezi různými částmi 
společnosti, pokud jde o přístup k 
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digitálnímu vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že provádění evropské 
strategie pro data by mělo zohledňovat 
specifické potřeby zranitelných skupin; 
připomíná, že téměř 100 milionů lidí s 
postižením v EU naráží na zvláštní 
problémy při přístupu k digitálním 
nástrojům a kvalitnímu vzdělání; vyzývá 
členské státy, aby vyvinuly veškeré úsilí o 
zajištění toho, aby osoby s postižením měly 
plný přístup k digitálním nástrojům a 
infrastruktuře, s cílem využít plný 
potenciál digitalizace a předejít tomu, aby 
se rozšiřovala propast mezi různými částmi 
společnosti, pokud jde o přístup k 
digitálnímu vzdělávání;

6. zdůrazňuje, že provádění evropské 
strategie pro data by mělo zohledňovat 
specifické potřeby zranitelných skupin, 
jako jsou osoby s postižením, senioři, lidé 
s menšími příležitostmi, uprchlíci a další; 
vyzývá členské státy, aby vyvinuly veškeré 
úsilí o zajištění toho, aby nikdo nebyl 
opomenut a všichni měli plný přístup k 
digitálním nástrojům a infrastruktuře, s 
cílem využít plný potenciál digitalizace a 
předejít tomu, aby se rozšiřovala propast 
mezi různými částmi společnosti, pokud 
jde o přístup k digitálnímu vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že digitální dovednosti 
by měly být stále více vnímány nejen v 
kontextu trhu práce, ale také v kontextu 
aktivního zapojení do společnosti a 
demokratických procesů; zdůrazňuje 
proto, že podpora vzdělávání v oblasti 
digitálních dovedností by se měla 
zaměřovat na celou populaci, a nikoli 
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pouze na osoby v produktivním věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
potenciální přínosy a oblast působnosti 
vytvoření společného evropského datového 
prostoru pro kulturní a tvůrčí odvětví ve 
velkém měřítku; vyjadřuje přesvědčení, že 
digitalizace kulturního dědictví by měla být 
užitečná a přínosná mnoha způsoby, 
například tím, že usnadní fyzickou ochranu 
a zachová nebo nabídne trojrozměrné 
virtuální aplikace, jež mohou být vhodné 
pro řadu odvětví, včetně cestovního ruchu; 
vyzývá k rozvoji společného evropského 
datového prostoru pro kulturní dědictví, 
jenž by mohl být založen na evropské 
infrastruktuře pro digitální služby.

7. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
potenciální přínosy a oblast působnosti 
vytvoření společného evropského datového 
prostoru pro kulturní a tvůrčí odvětví ve 
velkém měřítku; vyjadřuje přesvědčení, že 
digitalizace kulturního dědictví je nezbytná 
jak pro podporu, tak pro ochranu 
kulturního dědictví a mohla by být 
užitečná a přínosná mnoha způsoby, 
například tím, že usnadní fyzickou ochranu 
a zachová nebo nabídne trojrozměrné 
virtuální aplikace, jež mohou být vhodné 
pro řadu odvětví, včetně cestovního ruchu, 
a v obecnější rovině i tím, že přiblíží 
kulturní dědictví širšímu publiku, zejména 
osobám, které k ní dříve neměly přístup; 
vyzývá k rozvoji společného evropského 
datového prostoru pro kulturní dědictví, 
jenž by mohl být založen na evropské 
infrastruktuře pro digitální služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 7. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
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potenciální přínosy a oblast působnosti 
vytvoření společného evropského datového 
prostoru pro kulturní a tvůrčí odvětví ve 
velkém měřítku; vyjadřuje přesvědčení, že 
digitalizace kulturního dědictví by měla být 
užitečná a přínosná mnoha způsoby, 
například tím, že usnadní fyzickou ochranu 
a zachová nebo nabídne trojrozměrné 
virtuální aplikace, jež mohou být vhodné 
pro řadu odvětví, včetně cestovního ruchu; 
vyzývá k rozvoji společného evropského 
datového prostoru pro kulturní dědictví, 
jenž by mohl být založen na evropské 
infrastruktuře pro digitální služby.

potenciální přínosy a oblast působnosti 
vytvoření společného evropského datového 
prostoru pro kulturní a tvůrčí odvětví ve 
velkém měřítku; vyjadřuje přesvědčení, že 
digitalizace kulturního dědictví nemůže 
zcela nahradit fyzický přístup k 
hmotnému a nehmotnému kulturnímu 
dědictví; domnívá se nicméně, že 
digitalizace v oblasti kulturního dědictví 
by mohla být užitečná a přínosná mnoha 
způsoby, například tím, že usnadní 
fyzickou ochranu a zachová nebo nabídne 
trojrozměrné virtuální aplikace, jež mohou 
být vhodné pro řadu odvětví, včetně 
cestovního ruchu; vyzývá k rozvoji 
společného evropského datového prostoru 
pro kulturní dědictví, jenž by mohl být 
založen na evropské infrastruktuře pro 
digitální služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
potenciální přínosy a oblast působnosti 
vytvoření společného evropského datového 
prostoru pro kulturní a tvůrčí odvětví ve 
velkém měřítku; vyjadřuje přesvědčení, že 
digitalizace kulturního dědictví by měla 
být užitečná a přínosná mnoha způsoby, 
například tím, že usnadní fyzickou 
ochranu a zachová nebo nabídne 
trojrozměrné virtuální aplikace, jež 
mohou být vhodné pro řadu odvětví, 
včetně cestovního ruchu; vyzývá k rozvoji 
společného evropského datového prostoru 
pro kulturní dědictví, jenž by mohl být 
založen na evropské infrastruktuře pro 
digitální služby.

7. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
potenciální přínosy a oblast působnosti 
vytvoření společného evropského datového 
prostoru pro kulturní a tvůrčí odvětví ve 
velkém měřítku; vyjadřuje přesvědčení, že 
digitalizace kulturního dědictví by mohla 
být užitečná a přínosná pro účely výzkumu, 
vzdělávání cestovního ruchu a lingvistiky 
a pro rozvoj znalostí; vyzývá k rozvoji 
společného evropského datového prostoru 
pro kulturní dědictví, jenž by mohl být 
založen na evropské infrastruktuře pro 
digitální služby.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
potenciální přínosy a oblast působnosti 
vytvoření společného evropského datového 
prostoru pro kulturní a tvůrčí odvětví ve 
velkém měřítku; vyjadřuje přesvědčení, že 
digitalizace kulturního dědictví by měla být 
užitečná a přínosná mnoha způsoby, 
například tím, že usnadní fyzickou ochranu 
a zachová nebo nabídne trojrozměrné 
virtuální aplikace, jež mohou být vhodné 
pro řadu odvětví, včetně cestovního ruchu; 
vyzývá k rozvoji společného evropského 
datového prostoru pro kulturní dědictví, 
jenž by mohl být založen na evropské 
infrastruktuře pro digitální služby.

7. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
potenciální přínosy a oblast působnosti 
vytvoření společného evropského datového 
prostoru pro kulturní a tvůrčí odvětví a 
průmysl ve velkém měřítku; vyjadřuje 
přesvědčení, že digitalizace kulturního 
dědictví by měla být užitečná a přínosná 
mnoha způsoby, například tím, že usnadní 
fyzickou ochranu a zachová nebo nabídne 
trojrozměrné virtuální aplikace, jež mohou 
být vhodné pro řadu odvětví, včetně 
cestovního ruchu; vyzývá k rozvoji 
společného evropského datového prostoru 
pro kulturní dědictví, jenž by mohl být 
založen na evropské infrastruktuře pro 
digitální služby a který by měl být 
přístupným všem skupinám ve společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že máme morální 
povinnost vůči budoucím generacím 
chránit naše kulturní dědictví; domnívá 
se, že kromě komplexního stávajícího 
právního rámce, pokud jde o nezákonný 
vývoz a dovoz kulturních statků, mohou 
hrát důležitou úlohu při dalším posilování 
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ochrany kulturního dědictví opatření, jako 
je zřízení databází odcizených cenných 
památek a kulturních statků;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá EU, aby zaujala vedoucí 
postavení v oblasti umělé inteligence, a to 
jak ve veřejném, tak v soukromém 
sektoru; zdůrazňuje příležitost, kterou 
představuje využívání umělé inteligence 
ve vzdělávání; zdůrazňuje, že veškeré nové 
právní předpisy v této oblasti musí být v 
souladu se základními právy, včetně práva 
na ochranu soukromí a osobních údajů, a 
přispívat ke stanovení vysokých etických 
norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že aby se pomohlo 
zabránit nekalé soutěži a vytvořit rovné 
podmínky, je zcela nezbytné zajistit 
mediálním společnostem přístup k 
relevantním údajům (tj. údajům o 
diváckém dosahu a o reklamě) od 
platforem s dominantním postavením na 
trhu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 43
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. připomíná, že kulturní údaje jsou 
jedním z rozhodujících nástrojů pro 
vzdělávání občanů a mládeže, jakož i pro 
proces kulturní demokratizace a 
předávání znalostí; naléhavě proto vyzývá 
Evropskou komisi, aby při vypracovávání 
dalších předpisů, pokud jde o 
shromažďování, analýzu a uchovávání 
údajů, zohlednila specifické potřeby 
kulturních a tvůrčích odvětví; vyzývá 
Evropskou komisi, aby při práci na 
budoucích právních předpisech explicitně 
zachovávala soulad s s rozmanitostí 
kulturních a tvůrčích odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. poukazuje na to, že je třeba 
podporovat výzkumné programy a sítě 
prostřednictvím využívání dat a 
digitálních inovací; zdůrazňuje, že je 
nezbytné vzdělávat, najímat a udržet 
talenty v Evropě, aby bylo možné řešit a 
doplňovat digitální transformaci; 
zdůrazňuje, že přístup k těmto pracovním 
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místům a osnovám musí být genderově 
vyvážený;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Andrea Bocskor, Theodoros Zagorakis

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. konstatuje, že vzhledem k významu 
podnikání v kulturních a tvůrčích 
odvětvích musí být budoucí právní 
předpisy v oblasti údajů jednoduché a 
musí obsahovat jasné pokyny, aby 
regulační prostředí nebylo nebylo spojeno 
s nadměrnou zátěží a regulací; připomíná, 
že mikropodniky a malé a střední podniky, 
včetně kulturních a tvůrčích odvětví, 
budou potřebovat dodatečnou podporu, 
aby splnily budoucí normy v oblasti 
sdílení údajů a regulace ochrany údajů, 
neboť vzhledem ke své velikosti nesou 
nepřiměřenou legislativní zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. zdůrazňuje, že v digitálním odvětví 
existují rozdíly mezi ženami a muži, a to 
jak ve vzdělávání, tak i v oblasti 
zaměstnanosti; vybízí k využívání údajů k 
odstranění těchto rozdílů a k vypracování 
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cílených politik na podporu rovnosti žen a 
mužů ve vzdělávání a profesní dráze v 
digitální oblasti; konstatuje, že důležitou 
součástí těchto politik by mělo být 
povzbuzování a podpora účasti dívek a žen 
na vzdělávání a kariéře v přírodních 
vědách, technologiích, inženýrství, umění 
a matematice (STEAM);

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. zdůrazňuje, že využívání údajů je 
pro evropská kulturní a tvůrčí odvětví a 
průmysl stále důležitější, má-li zůstat 
relevantní a udržitelné na konkurenčním 
a globalizovaném trhu; konstatuje, že 
nedostatečná konkurence v kulturních a 
tvůrčích odvětvích a by mohla ovlivnit 
kulturní rozmanitost, pluralitu názorů a 
přístup k informacím, což jsou všechny 
základní prvky demokracie; vyzývá 
Komisi, aby zvážila pravidla ex ante pro 
dominantní digitální společnosti, jakož i 
pro uzavřené ekosystémy, které vykonávají 
činnosti v oblasti regulace přístupu, s 
cílem řešit tyto dopady.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. vyzývá Komisi, aby kulturní a 
tvůrčí odvětví zohlednila v nadcházející 
evropské strategii pro malé a střední 
podniky a jejich konkrétní potřeby v 
oblasti ekonomiky založené na datech, 
včetně lepšího přístupu k údajům, s cílem 
posílit jejich inovační kapacity a zároveň 
zajistit příznivé prostředí pro růst tohoto 
klíčového odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 7 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7e. zdůrazňuje, že v zájmu podpory 
sdílení údajů je důležité zaručit 
interoperabilitu systémů údajů a jejich 
zpracování, které umožňují toky údajů 
mezi kulturními subjekty a zároveň 
dodržovat přísné normy ochrany osobních 
údajů; domnívá se, že další posílení 
standardů ochrany soukromí, sdílení 
osvědčených postupů, podpora společných 
iniciativ v oblasti prosazování práva a 
společně vypracované kodexy chování 
mohou být nezbytnými prvky pro posílení 
sdílení údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
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Bod 7 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7f. připomíná, že bezpečné sdílení 
údajů je nezbytné k tomu, aby se 
zabránilo případným negativním 
dopadům zvýšené koncentrace kulturních 
údajů v rukou platforem s dominantním 
postavením na trhu nebo na jeho 
podstatné části, díky čemuž by byl zajištěn 
přístup ke skutečné kulturní otevřenosti a 
zaručena tvůrčí svoboda;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis

Návrh stanoviska
Bod 7 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7g. připomíná, že investice do 
dovedností a datové gramotnosti musí 
doprovázet značná finanční podpora, aby 
byla Evropa vybavena silnou průmyslovou 
základnou a infrastrukturou, pokud jde o 
zpracování a uchovávání údajů; v této 
souvislosti vyzývá EU, aby prostřednictvím 
dlouhodobého rozpočtu EU na období 
2021–2027, včetně plánu EU na oživení, 
masivně investovala do bezpečných a 
vysoce kvalitních technologických kapacit 
pro zpracování a uchovávání údajů a 
strategické infrastruktury.

Or. en


