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Amendement 1
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de mededeling 
van de Commissie over een Europese 
datastrategie (COM(2020)0066) en 
onderschrijft de daarin vervatte doelstelling 
om in de EU meer en beter gebruik te 
maken van gegevens en een interne markt 
voor data tot stand te brengen ter 
bevordering van economische groei, 
concurrentievermogen, innovatie, 
werkgelegenheid en maatschappelijke 
vooruitgang;

1. is ingenomen met de mededeling 
van de Commissie over een Europese 
datastrategie (COM(2020)0066) en 
onderschrijft de daarin vervatte doelstelling 
om in de EU meer en beter gebruik te 
maken van gegevens en een interne markt 
voor niet-persoonsgebonden data tot stand 
te brengen ter bevordering van 
economische, sociale en territoriale 
samenhang in de EU door het scheppen 
van werkgelegenheid, het 
concurrentievermogen, duurzame 
ontwikkeling, onderzoek en innovatie te 
ondersteunen en door de levenskwaliteit 
van EU-burgers te verbeteren, terwijl 
passende waarborgen voor de privacy in 
stand worden gehouden;

Or. en

Amendement 2
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de mededeling 
van de Commissie over een Europese 
datastrategie (COM(2020)0066) en 
onderschrijft de daarin vervatte doelstelling 
om in de EU meer en beter gebruik te 
maken van gegevens en een interne markt 
voor data tot stand te brengen ter 
bevordering van economische groei, 
concurrentievermogen, innovatie, 
werkgelegenheid en maatschappelijke 

1. is ingenomen met de mededeling 
van de Commissie over een Europese 
datastrategie (COM(2020)0066) en 
onderschrijft de daarin vervatte doelstelling 
om in de EU meer en beter gebruik te 
maken van gegevens en een interne markt 
voor data tot stand te brengen ter 
bevordering van economische groei, 
concurrentievermogen, innovatie, 
werkgelegenheid en maatschappelijke 
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vooruitgang; vooruitgang; is van mening dat de 
EU-oplossingen in de vorm van zachte 
wetgeving moet gebruiken voor 
opkomende technologieën zoals artificiële 
intelligentie (AI);

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat publiek vertrouwen 
een belangrijke rol speelt bij de 
vaststelling van een volledig functioneel 
wetgevingskader in verband met de 
grootschalige verzameling en analyse van 
gegevens; merkt op dat een dergelijk 
kader een hoog niveau van privacy en 
verantwoording moet waarborgen en in 
overeenstemming moet blijven met 
Verordening (EU) 2016/679, Richtlijn 
(EU) 2019/790 en het EU-Handvest van 
de grondrechten en artikel 8 daarvan, 
waarin is bepaald dat eenieder recht heeft 
op de bescherming van zijn 
persoonsgegevens; onderstreept dat 
dergelijke gegevens op eerlijke wijze 
moeten worden verwerkt, voor bepaalde 
doeleinden en met toestemming van de 
betrokkene of op basis van een andere 
gerechtvaardigde grondslag waarin de wet 
voorziet; onderstreept dat eenieder het 
recht heeft op inzage in de over hem 
verzamelde gegevens en op rectificatie 
daarvan;

Or. en
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Amendement 4
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in alle lidstaten 
gegevensbewuste en goed geïnformeerde 
burgers nodig zijn om een vrije en veilige 
gegevensstroom tot stand te brengen 
waarbij persoonsgegevens en bescherming 
van de privacy centraal staan; stipt aan dat 
er momenteel grote verschillen tussen de 
lidstaten bestaan wat de digitale 
geletterdheid van hun burgers betreft; 
verzoekt de Commissie in het kader van 
het actieplan voor digitaal onderwijs 
ambitieuze doelstellingen voor digitale 
geletterdheid in de EU voor te stellen en 
de lidstaten substantiële steun te verlenen 
om hen te helpen deze doelstellingen te 
bereiken; vraagt dat bijzondere aandacht 
wordt besteed aan gelijke toegang tot 
digitale infrastructuur, internetdekking en 
digitale instrumenten, zonder afbreuk te 
doen aan de beginselen van subsidiariteit 
en evenredigheid;

2. wijst erop dat in alle lidstaten 
gegevensbewuste en goed geïnformeerde 
burgers nodig zijn om een vrije en veilige 
gegevensstroom tot stand te brengen 
waarbij persoonsgegevens en bescherming 
van de privacy centraal staan; stipt aan dat 
er momenteel grote verschillen tussen en 
in de lidstaten en op basis van 
sociaaleconomische status, leeftijdsgroep 
en andere factoren bestaan wat de digitale 
geletterdheid van hun burgers betreft; 
merkt op dat de Commissie in het actieplan 
voor digitaal onderwijs ambitieuze 
doelstellingen voor digitale vaardigheden 
in de EU heeft voorgesteld, die erop 
gericht zijn de digitale vaardigheden 
uiterlijk 2025 met gemiddeld 
2 procentpunten te verbeteren; verzoekt de 
Commissie de lidstaten substantiële steun 
te verlenen om hen te helpen deze 
doelstellingen te bereiken en wijst op de 
rol van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht; vraagt dat bijzondere aandacht 
wordt besteed aan gelijke toegang tot 
digitale infrastructuur, internetdekking, 
toereikende IT-apparatuur en digitale 
instrumenten en hulpmiddelen, zonder 
afbreuk te doen aan de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid;

Or. en

Amendement 5
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in alle lidstaten 
gegevensbewuste en goed geïnformeerde 
burgers nodig zijn om een vrije en veilige 
gegevensstroom tot stand te brengen 
waarbij persoonsgegevens en bescherming 
van de privacy centraal staan; stipt aan dat 
er momenteel grote verschillen tussen de 
lidstaten bestaan wat de digitale 
geletterdheid van hun burgers betreft; 
verzoekt de Commissie in het kader van 
het actieplan voor digitaal onderwijs 
ambitieuze doelstellingen voor digitale 
geletterdheid in de EU voor te stellen en de 
lidstaten substantiële steun te verlenen om 
hen te helpen deze doelstellingen te 
bereiken; vraagt dat bijzondere aandacht 
wordt besteed aan gelijke toegang tot 
digitale infrastructuur, internetdekking en 
digitale instrumenten, zonder afbreuk te 
doen aan de beginselen van subsidiariteit 
en evenredigheid;

2. wijst erop dat in alle lidstaten 
gegevensbewuste en goed geïnformeerde 
burgers nodig zijn om een vrije en veilige 
gegevensstroom tot stand te brengen 
waarbij persoonsgegevens en bescherming 
van de privacy centraal staan; stipt aan dat 
er momenteel grote verschillen tussen de 
lidstaten bestaan wat de digitale 
geletterdheid van hun burgers betreft; 
verzoekt de Commissie in het kader van 
het actieplan voor digitaal onderwijs de 
digitale geletterdheid in de EU te 
versterken, onder meer door middel van 
de verbetering van collegiaal en 
wederzijds leren en de uitwisseling van 
beste praktijken tussen de lidstaten, en de 
lidstaten substantiële steun te verlenen om 
hen te helpen hun doelstellingen te 
bereiken; vraagt dat bijzondere aandacht 
wordt besteed aan gelijke toegang tot 
digitale infrastructuur, internetdekking en 
digitale instrumenten, zonder afbreuk te 
doen aan de beginselen van subsidiariteit 
en evenredigheid;

Or. en

Amendement 6
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat in alle lidstaten 
gegevensbewuste en goed geïnformeerde 
burgers nodig zijn om een vrije en veilige 
gegevensstroom tot stand te brengen 
waarbij persoonsgegevens en 
bescherming van de privacy centraal 
staan; stipt aan dat er momenteel grote 
verschillen tussen de lidstaten bestaan wat 
de digitale geletterdheid van hun burgers 
betreft; verzoekt de Commissie in het 

2. stipt aan dat een hoog niveau van 
digitale vaardigheden cruciaal is voor de 
volledige deelname van personen aan de 
digitale economie en maatschappij; 
herinnert eraan dat er momenteel grote 
verschillen tussen de lidstaten bestaan wat 
de digitale geletterdheid van hun burgers 
betreft; verzoekt de Commissie in het 
kader van het actieplan voor digitaal 
onderwijs ambitieuze doelstellingen voor 
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kader van het actieplan voor digitaal 
onderwijs ambitieuze doelstellingen voor 
digitale geletterdheid in de EU voor te 
stellen en de lidstaten substantiële steun te 
verlenen om hen te helpen deze 
doelstellingen te bereiken; vraagt dat 
bijzondere aandacht wordt besteed aan 
gelijke toegang tot digitale infrastructuur, 
internetdekking en digitale instrumenten, 
zonder afbreuk te doen aan de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid;

digitale geletterdheid in de EU voor te 
stellen en de lidstaten substantiële steun te 
verlenen om hen te helpen deze 
doelstellingen te bereiken; vraagt dat 
bijzondere aandacht wordt besteed aan 
gelijke toegang tot digitale infrastructuur, 
internetdekking en digitale instrumenten 
die vanwege hun ontwerp 
milieuvriendelijk zijn;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Europese Commissie 
het gebruik van EU-fondsen en -
programma’s, waaronder het Europees 
Sociaal Fonds Plus en het programma 
Digitaal Europa, te overwegen om de 
opleiding gedurende het gehele leven 
doeltreffend te ondersteunen ter 
bevordering van de vaardigheden op het 
gebied van gegevensanalyse en de 
ethische aspecten ervan; vraagt erom dat 
prioriteit wordt verleend aan inclusie en 
diversiteit, wat niet alleen zal bijdragen tot 
het aanpakken van het probleem van het 
tekort aan expertise op het gebied van 
gegevens, maar ook, vanuit een globaler 
perspectief, de mogelijkheid zal bieden de 
technologische autonomie en veerkracht 
van Europa te verbeteren, waarbij onze 
Europese waarden en de eerbiediging van 
de grondrechten centraal worden gesteld;

Or. en
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Amendement 8
Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is verheugd over de geplande 
tussentijdse evaluatie van het actieplan 
voor digitaal onderwijs door de 
Commissie; blijft ervan overtuigd dat het 
plan een duidelijkere governance- en 
coördinatiestructuur nodig heeft, waarbij 
het Europees Parlement wordt betrokken, 
om de ontwikkelingen en prestaties 
voortdurend te monitoren; dringt er bij de 
Commissie op aan om digitaal onderwijs 
beter te integreren in het Europees 
Semester;

Or. en

Amendement 9
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat duurzaamheid 
centraal moet komen te staan in de 
digitale sector; herinnert er in dit opzicht 
aan dat de groene en de digitale 
transformatie hand in hand moeten gaan 
en dat investeringen in onderzoek en de 
ontwikkeling van technologieën nodig zijn 
om de koolstofvoetafdruk te beperken;

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. moedigt de lidstaten aan 
toegespitste masterprogramma’s, modules 
en opleidingscursussen voor de korte 
termijn inzake geavanceerde digitale 
technologieën te creëren om digitale 
vaardigheden te ontwikkelen voor 
belangrijke beroepen waarbij gegevens, 
met inbegrip van vertrouwelijke gegevens, 
moeten worden verwerkt;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. wijst op de waarde van 
strategische 
partnerschapsovereenkomsten tussen 
universiteiten, met name binnen de EU, 
om de samenwerking op het gebied van 
gegevenswetenschap verder te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 12
Dace Melbārde



PE653.891v01-00 10/35 AM\1208278NL.docx

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de EU in haar 
cohesiebeleid voor 2021 en daarna 
prioriteit moet geven aan digitale 
geletterdheid en competenties, met 
bijzondere aandacht voor de ondersteuning 
van leerkrachten en de hoofden van 
onderwijsinstellingen bij de invoering van 
digitaal onderwijs in de leerprogramma’s 
en voor het delen van goede praktijken en 
knowhow, zonder extra administratieve of 
financiële lasten te creëren; is van mening 
dat onderwijs gericht moet zijn op 
praktische vaardigheden voor de toekomst 
en gebaseerd moet zijn op een uitgebreide 
langetermijnanalyse van de behoeften op 
de arbeidsmarkt; is verheugd over het 
voorstel van de Commissie om een 
gemeenschappelijke Europese 
talentendatabank op te zetten;

3. wijst op het belang van 
vlaggenschipprojecten inzake om- en 
bijscholing – de aanpassing van 
onderwijssystemen ter ondersteuning van 
digitale vaardigheden en onderwijs en 
beroepsopleidingen op digitaal gebied 
voor alle leeftijden – in het kader van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht; is van 
mening dat de EU in haar cohesiebeleid 
voor 2021 en daarna ook prioriteit moet 
geven aan digitale geletterdheid en 
competenties, met bijzondere aandacht 
voor de ondersteuning van scholen, 
leerkrachten en de hoofden van 
onderwijsinstellingen bij de invoering van 
digitaal onderwijs in de leerprogramma’s 
en voor het delen van goede praktijken en 
knowhow, zonder extra administratieve of 
financiële lasten te creëren; is van mening 
dat COVID-19 een kans biedt om 
onderwijsstelsels te overdenken en deze af 
te stemmen op het gebruik van digitale 
oplossingen en een kwalitatief 
hoogwaardig hybride onderwijsmodel, 
waarin oplossingen voor persoonlijk leren 
en e-learning worden gecombineerd; is 
van mening dat onderwijs en opleidingen 
gericht moeten zijn op algemene kennis en 
overkoepelende vaardigheden, waarbij ook 
de toekomstige trends en de behoeften op 
de arbeidsmarkt in aanmerking moeten 
worden genomen;

Or. en

Amendement 13
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de EU in haar 
cohesiebeleid voor 2021 en daarna 
prioriteit moet geven aan digitale 
geletterdheid en competenties, met 
bijzondere aandacht voor de ondersteuning 
van leerkrachten en de hoofden van 
onderwijsinstellingen bij de invoering van 
digitaal onderwijs in de leerprogramma’s 
en voor het delen van goede praktijken en 
knowhow, zonder extra administratieve of 
financiële lasten te creëren; is van mening 
dat onderwijs gericht moet zijn op 
praktische vaardigheden voor de toekomst 
en gebaseerd moet zijn op een uitgebreide 
langetermijnanalyse van de behoeften op 
de arbeidsmarkt; is verheugd over het 
voorstel van de Commissie om een 
gemeenschappelijke Europese 
talentendatabank op te zetten;

3. benadrukt dat de EU in haar 
cohesiebeleid voor 2021 en daarna 
prioriteit moet geven aan digitale 
geletterdheid en competenties, met 
bijzondere aandacht voor de ondersteuning 
van leerkrachten en de hoofden van 
onderwijsinstellingen bij de invoering van 
digitaal onderwijs in de 
gemeenschappelijke leerprogramma’s en 
voor het delen van goede praktijken en 
knowhow, zonder extra administratieve of 
financiële lasten te creëren; benadrukt dat 
diverse software, en met name vrije 
software en opensourcesoftware (FOSS), 
moet worden bevorderd in 
leerprogramma’s om een verergering van 
de afhankelijkheid van één ontwikkelaar 
te voorkomen; is van mening dat onderwijs 
een proces voor een leven lang leren is, 
dat erop gericht is burgers mondiger te 
maken door middel van persoonlijke 
ontwikkeling, creativiteit en welzijn; is 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie om een gemeenschappelijke 
Europese talentendatabank op te zetten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de EU in haar 
cohesiebeleid voor 2021 en daarna 
prioriteit moet geven aan digitale 
geletterdheid en competenties, met 
bijzondere aandacht voor de ondersteuning 
van leerkrachten en de hoofden van 
onderwijsinstellingen bij de invoering van 
digitaal onderwijs in de leerprogramma’s 

3. benadrukt dat de EU in haar 
cohesiebeleid voor 2021 en daarna digitale 
geletterdheid en competenties moet 
opnemen onder haar prioriteiten, met 
bijzondere aandacht voor de ondersteuning 
van leerkrachten en de 
onderwijsgemeenschap in haar geheel bij 
de invoering van digitaal onderwijs in de 
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en voor het delen van goede praktijken en 
knowhow, zonder extra administratieve of 
financiële lasten te creëren; is van mening 
dat onderwijs gericht moet zijn op 
praktische vaardigheden voor de toekomst 
en gebaseerd moet zijn op een uitgebreide 
langetermijnanalyse van de behoeften op 
de arbeidsmarkt; is verheugd over het 
voorstel van de Commissie om een 
gemeenschappelijke Europese 
talentendatabank op te zetten;

leerprogramma’s en voor het delen van 
goede praktijken en knowhow, waarbij 
extra administratieve of financiële lasten 
worden vermeden; is van mening dat het 
onderwijsbeleid burgers moet helpen 
voorbereid te zijn op een steeds meer op 
gegevens gebaseerde economie en hun 
vermogen te ontwikkelen om deel te 
nemen aan de digitale transformatie en 
verder vorm te geven aan democratische 
samenlevingen; is verheugd over het 
voorstel van de Commissie om een 
gemeenschappelijke Europese 
talentendatabank op te zetten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de EU in haar 
cohesiebeleid voor 2021 en daarna 
prioriteit moet geven aan digitale 
geletterdheid en competenties, met 
bijzondere aandacht voor de ondersteuning 
van leerkrachten en de hoofden van 
onderwijsinstellingen bij de invoering van 
digitaal onderwijs in de leerprogramma’s 
en voor het delen van goede praktijken en 
knowhow, zonder extra administratieve of 
financiële lasten te creëren; is van mening 
dat onderwijs gericht moet zijn op 
praktische vaardigheden voor de toekomst 
en gebaseerd moet zijn op een uitgebreide 
langetermijnanalyse van de behoeften op 
de arbeidsmarkt; is verheugd over het 
voorstel van de Commissie om een 
gemeenschappelijke Europese 
talentendatabank op te zetten;

3. benadrukt dat de EU in haar 
cohesiebeleid voor 2021 en daarna 
prioriteit moet geven aan digitale 
geletterdheid en competenties, met 
bijzondere aandacht voor de ondersteuning 
van leerkrachten en de hoofden van 
onderwijsinstellingen bij de invoering van 
digitaal onderwijs in de leerprogramma’s 
en voor het delen van goede praktijken en 
knowhow, zonder extra administratieve of 
financiële lasten te creëren; is van mening 
dat onderwijs rekening moet houden met 
praktische vaardigheden voor de toekomst, 
zonder hiertoe te worden beperkt, en 
gebaseerd moet zijn op een uitgebreide 
langetermijnanalyse van de behoeften op 
de arbeidsmarkt; is verheugd over het 
voorstel van de Commissie om een 
gemeenschappelijke Europese 
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talentendatabank op te zetten;

Or. en

Amendement 16
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de EU in haar 
cohesiebeleid voor 2021 en daarna 
prioriteit moet geven aan digitale 
geletterdheid en competenties, met 
bijzondere aandacht voor de ondersteuning 
van leerkrachten en de hoofden van 
onderwijsinstellingen bij de invoering van 
digitaal onderwijs in de leerprogramma’s 
en voor het delen van goede praktijken en 
knowhow, zonder extra administratieve of 
financiële lasten te creëren; is van mening 
dat onderwijs gericht moet zijn op 
praktische vaardigheden voor de toekomst 
en gebaseerd moet zijn op een uitgebreide 
langetermijnanalyse van de behoeften op 
de arbeidsmarkt; is verheugd over het 
voorstel van de Commissie om een 
gemeenschappelijke Europese 
talentendatabank op te zetten;

3. benadrukt dat de EU in haar 
cohesiebeleid voor 2021 en daarna digitale 
geletterdheid en competenties moet 
versterken, met bijzondere aandacht voor 
de ondersteuning van onderwijsinstellingen 
bij de invoering van digitaal onderwijs in 
de leerprogramma’s en voor het delen van 
goede praktijken en knowhow, zonder 
extra administratieve of financiële lasten te 
creëren; is van mening dat onderwijs 
gericht moet zijn op praktische 
vaardigheden voor de toekomst en 
gebaseerd moet zijn op een uitgebreide 
langetermijnanalyse van de behoeften op 
de arbeidsmarkt; is verheugd over het 
voorstel van de Commissie om een 
gemeenschappelijke Europese 
talentendatabank op te zetten;

Or. en

Amendement 17
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ernstig bezorgd over het gebrek 
aan AI-specifieke hoger-
onderwijsprogramma’s in de EU, evenals 
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over het gebrek aan AI-onderzoekers die 
een academische loopbaan aan Europese 
universiteiten nastreven; is van mening 
dat de EU een grote kweekvijver van 
digitaal talent met geavanceerde digitale 
vaardigheden moet bevorderen en in 
stand moet houden om te kunnen blijven 
concurreren;

Or. en

Amendement 18
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de kloof op het 
gebied van digitale vaardigheden in de EU 
dringend moet worden gedicht, en is van 
mening dat het beter volgen van 
afgestudeerden en een betere uitwisseling 
van arbeidsmarktgegevens daartoe van 
onschatbare waarde zijn; beklemtoont hoe 
belangrijk het is dat de EU-regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens hierbij 
volledig worden nageleefd;

4. benadrukt dat de kloof op het 
gebied van digitale vaardigheden in de EU 
dringend moet worden gedicht, en is van 
mening dat geanonimiseerde 
mechanismen voor het volgen van 
afgestudeerden op het niveau van 
onderwijsstelsels kunnen worden gebruikt 
door diensten die nieuwe studenten 
helpen geïnformeerde studiekeuzes te 
maken, door onderwijspersoneel en het 
management van instellingen als input 
voor het ontwerp van vakken en door 
overheidsinstanties om beslissingen op te 
baseren over de manier waarop de 
onderwijsstelsels moeten worden 
gestuurd; beklemtoont hoe belangrijk het 
is dat de EU-regels inzake de bescherming 
van persoonsgegevens hierbij volledig 
worden nageleefd;

Or. en

Amendement 19
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de kloof op het 
gebied van digitale vaardigheden in de EU 
dringend moet worden gedicht, en is van 
mening dat het beter volgen van 
afgestudeerden en een betere uitwisseling 
van arbeidsmarktgegevens daartoe van 
onschatbare waarde zijn; beklemtoont hoe 
belangrijk het is dat de EU-regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens hierbij 
volledig worden nageleefd;

4. benadrukt dat de kloof op het 
gebied van digitale vaardigheden in de EU 
dringend moet worden gedicht door 
duidelijke strategieën uit te voeren en tot 
een goed einde te brengen op zowel 
nationaal als EU-niveau aan de hand van 
een echte benadering voor een leven lang 
leren; is van mening dat het beter volgen 
van afgestudeerden en een betere 
uitwisseling van arbeidsmarktgegevens ook 
van onschatbare waarde zijn om de 
digitale-vaardighedenkloof te dichten; 
beklemtoont hoe belangrijk het is dat de 
EU-regels inzake de bescherming van 
persoonsgegevens hierbij volledig worden 
nageleefd;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de kloof op het 
gebied van digitale vaardigheden in de EU 
dringend moet worden gedicht, en is van 
mening dat het beter volgen van 
afgestudeerden en een betere uitwisseling 
van arbeidsmarktgegevens daartoe van 
onschatbare waarde zijn; beklemtoont hoe 
belangrijk het is dat de EU-regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens hierbij 
volledig worden nageleefd;

4. benadrukt dat de kloof op het 
gebied van digitale vaardigheden in de EU 
dringend moet worden gedicht, en is van 
mening dat het uitwisselen van gegevens 
over vaardigheden, competenties, 
kwalificaties en beroepen daartoe van 
onschatbare waarde is; beklemtoont hoe 
belangrijk het is dat de EU-regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens hierbij 
volledig worden nageleefd;

Or. en
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Amendement 21
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat een slechte kwaliteit 
van metadata, beleid en contractuele 
belemmeringen van culturele instellingen 
nog steeds een belemmering vormen voor 
een breder gebruik en hergebruik van 
gedigitaliseerde culturele gegevens; 
benadrukt dat het noodzakelijk is om 
gemeenschappelijke, uniforme en 
gestructureerde gegevensformaten te 
ontwikkelen, die geschikt kunnen zijn 
voor machinaal leren en die kunnen 
worden gebaseerd op open standaarden 
en de wederzijdse erkenning van regels 
inzake interoperabiliteit;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat het toegenomen 
gebruik van gegevens onze 
onderwijsstelsels zal veranderen, maar dat 
het niettemin van essentieel belang is 
studenten en hun behoeften mensgericht en 
gepersonaliseerd te blijven benaderen; is 
van mening dat open toegang tot onderwijs 
en tot wetenschappelijke gegevens en 
publicaties op basis van de FAIR-
beginselen (Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable – opspoorbaar, 
toegankelijk, interoperabel, herbruikbaar) 

5. onderstreept dat het toegenomen 
gebruik van gegevens onze 
onderwijsstelsels zal veranderen, maar dat 
het niettemin van essentieel belang is 
studenten en hun behoeften mensgericht en 
gepersonaliseerd te blijven benaderen; 
herinnert er in de context van de 
ontwikkeling van de digitale omgeving 
aan dat menselijk contact en een 
persoonlijke onderwijservaring van 
cruciaal belang zijn voor leerlingen en 
studenten; voegt hieraan ook toe dat niet 
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van essentieel belang is voor succesvolle 
innovatie en wetenschap;

alleen digitale geletterdheid, maar ook 
algemene cultuur en kritisch denken van 
grote waarde zijn voor het vermogen van 
gebruikers om te beoordelen en te kiezen 
hoe de gegevens die zij genereren kunnen 
worden gebruikt, waardoor het 
overbrengen hiervan door leraren aan 
jongere generaties noodzakelijker is dan 
ooit tevoren; is van mening dat een 
eerlijke, niet-discriminerende en 
rechtvaardige toegang tot onderwijs en tot 
wetenschappelijke gegevens en publicaties 
op basis van de FAIR-beginselen 
(Findable, Accessible, Interoperable, 
Reusable – opspoorbaar, toegankelijk, 
interoperabel, herbruikbaar) van essentieel 
belang is voor succesvolle innovatie en 
wetenschap; herinnert eraan dat toegang 
tot gegevens geen binair concept is 
waarbij gesloten en open benaderingen 
tegenover elkaar staan, maar veeleer een 
continuüm van verschillende maten van 
toegang, die onder meer afhankelijk is 
van de duurzaamheid van onderzoek en 
schepping en van de vertrouwelijkheid 
van gegevens;

Or. en

Amendement 23
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat het toegenomen 
gebruik van gegevens onze 
onderwijsstelsels zal veranderen, maar dat 
het niettemin van essentieel belang is 
studenten en hun behoeften mensgericht en 
gepersonaliseerd te blijven benaderen; is 
van mening dat open toegang tot onderwijs 
en tot wetenschappelijke gegevens en 
publicaties op basis van de FAIR-
beginselen (Findable, Accessible, 

5. onderstreept dat het toegenomen 
gebruik van gegevens kan bijdragen tot de 
ontwikkeling van onze onderwijsstelsels, 
maar dat het van essentieel belang is 
studenten en hun behoeften mensgericht en 
gepersonaliseerd te blijven benaderen; 
merkt op dat de opkomende 
onderwijstechnologieën nuttig zijn om 
leraren te helpen hun doeltreffendheid te 
verbeteren dankzij een groter begrip van 
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Interoperable, Reusable – opspoorbaar, 
toegankelijk, interoperabel, herbruikbaar) 
van essentieel belang is voor succesvolle 
innovatie en wetenschap;

de leermethoden en -stijlen van studenten, 
door het helpen vaststellen van 
leerproblemen en een betere beoordeling 
van de geboekte individuele vooruitgang; 
is van mening dat open toegang tot 
onderwijs en tot wetenschappelijke 
gegevens en publicaties op basis van de 
FAIR-beginselen (Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable – opspoorbaar, 
toegankelijk, interoperabel, herbruikbaar) 
van essentieel belang is voor succesvolle 
innovatie en wetenschap;

Or. en

Amendement 24
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat het toegenomen 
gebruik van gegevens onze 
onderwijsstelsels zal veranderen, maar dat 
het niettemin van essentieel belang is 
studenten en hun behoeften mensgericht en 
gepersonaliseerd te blijven benaderen; is 
van mening dat open toegang tot onderwijs 
en tot wetenschappelijke gegevens en 
publicaties op basis van de FAIR-
beginselen (Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable – opspoorbaar, 
toegankelijk, interoperabel, herbruikbaar) 
van essentieel belang is voor succesvolle 
innovatie en wetenschap;

5. onderstreept dat het toegenomen 
gebruik van gegevens onze 
onderwijsstelsels zal veranderen, maar dat 
het niettemin van essentieel belang is 
studenten en hun behoeften mensgericht en 
gepersonaliseerd te blijven benaderen; 
herinnert eraan dat gedigitaliseerd 
onderwijs een keuze moet zijn en niet de 
enige beschikbare mogelijkheid om 
toegang te krijgen tot kennis, en dat 
kwetsbare groepen een groter risico lopen 
op de beperking van hun mogelijkheden 
om deel te nemen aan traditionele vormen 
van onderwijs en cultuur; is van mening 
dat open toegang tot onderwijs en tot 
wetenschappelijke gegevens en publicaties 
op basis van de FAIR-beginselen 
(Findable, Accessible, Interoperable, 
Reusable – opspoorbaar, toegankelijk, 
interoperabel, herbruikbaar) van essentieel 
belang is voor succesvolle innovatie en 
wetenschap;

Or. en
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Amendement 25
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat het toegenomen 
gebruik van gegevens onze 
onderwijsstelsels zal veranderen, maar dat 
het niettemin van essentieel belang is 
studenten en hun behoeften mensgericht en 
gepersonaliseerd te blijven benaderen; is 
van mening dat open toegang tot onderwijs 
en tot wetenschappelijke gegevens en 
publicaties op basis van de FAIR-
beginselen (Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable – opspoorbaar, 
toegankelijk, interoperabel, herbruikbaar) 
van essentieel belang is voor succesvolle 
innovatie en wetenschap;

5. onderstreept dat het toegenomen 
gebruik van geanonimiseerde gegevens 
onze onderwijsstelsels zal veranderen, 
maar dat het niettemin van essentieel 
belang is studenten en hun behoeften 
mensgericht en gepersonaliseerd te blijven 
benaderen; is van mening dat open toegang 
tot onderwijs en tot wetenschappelijke 
gegevens en publicaties op basis van de 
FAIR-beginselen (Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable – opspoorbaar, 
toegankelijk, interoperabel, herbruikbaar) 
van essentieel belang is voor succesvolle 
innovatie en wetenschap;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat platforms steeds 
vaker worden gebruikt in scholen in de 
gehele EU en essentiële instrumenten aan 
het worden zijn om lessen voor te bereiden 
en te communiceren met ouders; is in dit 
opzicht van mening dat het gebruik van de 
gegevens van kinderen moet worden 
beperkt tot onderwijsdoeleinden en in 
geen geval mag leiden tot commercieel 
gebruik; verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten de ontwikkeling en 
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versterking van veilige, 
gebruiksvriendelijke, toegankelijk en in de 
EU gebaseerde leerplatforms te 
ondersteunen en hieraan bij te dragen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat 
gegevensbescherming op scholen een 
bijzonder gevoelig onderwerp is, 
aangezien de betrokken personen 
minderjarig zijn; herhaalt dat in de 
toekomstige wetgeving hoge niveaus van 
bescherming moeten worden gewaarborgd 
voor de gegevens van individuele 
leerlingen; moedigt de lidstaten aan te 
voorzien in voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes die ouders 
zouden ondersteunen en helpen beter te 
begrijpen hoe de gegevens van hun 
kinderen kunnen worden gebruikt;

Or. en

Amendement 28
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat de culturele sector 
beschikt over een aanzienlijke 
hoeveelheid herbruikbare gegevens, die 
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culturele instellingen in combinatie met 
andere bronnen, waaronder open 
databronnen en gegevensanalyse, kunnen 
helpen het delen van kennis uit te breiden, 
hun publiek beter te begrijpen en een 
nieuw publiek te bereiken, 
tekortkomingen vast te stellen die aan de 
hand van initiatieven kunnen worden 
aangepakt en hun strategische en 
operationele beslissingen te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 29
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. betreurt dat het potentieel van big 
data op het gebied van cultuur niet 
voldoende wordt benut en dat de culturele 
sector te maken heeft met belemmeringen 
in verband met een gebrek aan 
infrastructuur en vaardigheden ten 
aanzien van intellectuele eigendom en 
gegevensanalyse; benadrukt dat het 
noodzakelijk is om maatregelen toe te 
passen om de digitale maturiteit van de 
culturele sector te verbeteren en verzoekt 
de lidstaten partnerschappen tussen 
technologiebedrijven en culturele 
instellingen te vergemakkelijken die de 
nieuwste toegang kunnen bieden tot 
talenten, ruimte, gegevens, apparatuur, 
financiering en mogelijkheden voor 
collegiaal leren op digitaal gebied;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst op de mogelijkheid om de 
mobiliteit in de Europese onderwijsruimte 
uit te breiden door middel van het gebruik 
van digitaal onderwijs en gegevens; 
onderstreept dat een automatische 
wederzijdse erkenning van diploma’s op 
alle onderwijsniveaus en van leerperioden 
in het buitenland belangrijk is; verzoekt 
derhalve om de bevordering van het 
Europees kwalificatiekader en de 
ontwikkeling van de Europese 
studentenpas om alle lerenden op te 
nemen;

Or. en

Amendement 31
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. vestigt de aandacht op het 
potentieel van projecten die ernaar 
streven de capaciteit van de culturele 
sector op het gebied van big data uit te 
breiden door een groot aantal culturele 
instellingen samen te brengen op een 
platform voor gedeelde gegevens, dat hen 
voorziet van een neutrale, veilige en 
soevereine opslagplaats en hen in staat 
stelt instrumenten voor de analyse en 
voorspelling te ontwikkelen om hen bij te 
staan bij de ontwikkeling van strategieën 
en de uitbreiding van hun activiteiten; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten het 
potentieel te verkennen van 
grensoverschrijdende virtuele 
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datapakhuizen voor de culturele sector;

Or. en

Amendement 32
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat bij de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
datastrategie rekening moet worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
kwetsbare groepen; wijst erop dat bijna 
100 miljoen mensen met een handicap in 
de EU met bijzondere uitdagingen worden 
geconfronteerd bij de toegang tot digitale 
instrumenten en kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs; verzoekt de lidstaten alles in het 
werk te stellen om ervoor te zorgen dat 
personen met een handicap volledige 
toegang hebben tot digitale instrumenten 
en infrastructuur om het potentieel van 
digitalisering ten volle te benutten en te 
voorkomen dat de kloof tussen de 
verschillende delen van de samenleving 
inzake toegang tot digitaal onderwijs 
toeneemt;

6. benadrukt dat bij de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
datastrategie rekening moet worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
diverse groepen, zoals ouderen en mensen 
die wonen in afgelegen en landelijke 
gebieden; wijst erop dat bijna 100 miljoen 
mensen met een handicap in de EU met 
bijzondere uitdagingen worden 
geconfronteerd bij de toegang tot digitale 
instrumenten, hulpmiddelen en kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs; verzoekt de 
lidstaten alles in het werk te stellen om 
ervoor te zorgen dat de bovengenoemde 
groepen, en met name personen met een 
handicap, volledige toegang hebben tot 
digitaal onderwijs en de relevante 
instrumenten, hulpmiddelen en 
infrastructuur om het potentieel van 
digitalisering ten volle te benutten en te 
voorkomen dat de kloof tussen de 
verschillende delen van de samenleving 
inzake toegang tot digitaal onderwijs 
toeneemt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat bij de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
datastrategie rekening moet worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
kwetsbare groepen; wijst erop dat bijna 
100 miljoen mensen met een handicap in 
de EU met bijzondere uitdagingen worden 
geconfronteerd bij de toegang tot digitale 
instrumenten en kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs; verzoekt de lidstaten alles in het 
werk te stellen om ervoor te zorgen dat 
personen met een handicap volledige 
toegang hebben tot digitale instrumenten 
en infrastructuur om het potentieel van 
digitalisering ten volle te benutten en te 
voorkomen dat de kloof tussen de 
verschillende delen van de samenleving 
inzake toegang tot digitaal onderwijs 
toeneemt;

6. benadrukt dat bij de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
datastrategie rekening moet worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
kwetsbare groepen; wijst erop dat bijna 
100 miljoen mensen met een handicap in 
de EU met bijzondere uitdagingen worden 
geconfronteerd bij de toegang tot digitale 
instrumenten en kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs; verzoekt de lidstaten alles in het 
werk te stellen om ervoor te zorgen dat 
personen met een handicap en personen 
uit kansarme milieus volledige toegang 
hebben tot digitale instrumenten en 
infrastructuur om het potentieel van 
digitalisering ten volle te benutten en te 
voorkomen dat de kloof tussen de 
verschillende delen van de samenleving 
inzake toegang tot digitaal onderwijs 
toeneemt;

Or. en

Amendement 34
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat bij de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
datastrategie rekening moet worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
kwetsbare groepen; wijst erop dat bijna 
100 miljoen mensen met een handicap in 
de EU met bijzondere uitdagingen worden 
geconfronteerd bij de toegang tot digitale 
instrumenten en kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs; verzoekt de lidstaten alles in het 
werk te stellen om ervoor te zorgen dat 
personen met een handicap volledige 
toegang hebben tot digitale instrumenten 

6. benadrukt dat bij de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
datastrategie rekening moet worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
kwetsbare groepen, zoals mensen met een 
handicap, ouderen, kansarme mensen, 
vluchtelingen en anderen; verzoekt de 
lidstaten alles in het werk te stellen om 
ervoor te zorgen dat niemand achterblijft 
en alle mensen volledige toegang hebben 
tot digitale instrumenten en infrastructuur 
om het potentieel van digitalisering ten 
volle te benutten en te voorkomen dat de 
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en infrastructuur om het potentieel van 
digitalisering ten volle te benutten en te 
voorkomen dat de kloof tussen de 
verschillende delen van de samenleving 
inzake toegang tot digitaal onderwijs 
toeneemt;

kloof tussen de verschillende delen van de 
samenleving inzake toegang tot digitaal 
onderwijs toeneemt;

Or. en

Amendement 35
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat digitale vaardigheden 
steeds vaker nodig zijn in het kader van de 
arbeidsmarkt en voor een actieve 
deelname aan de samenleving en 
democratische processen; benadrukt 
derhalve dat de bevordering van het 
verwerven van digitale vaardigheden moet 
worden gericht op alle bevolkingsgroepen 
en niet alleen op de beroepsbevolking;

Or. en

Amendement 36
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
in hoeverre het mogelijk is en welke 
voordelen het zou opleveren een 
gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte voor de culturele en 
creatieve sector in het algemeen tot stand te 
brengen; is van mening dat de 
digitalisering van cultureel erfgoed op 

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
in hoeverre het mogelijk is en welke 
voordelen het zou opleveren een 
gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte voor de culturele en 
creatieve sector in het algemeen tot stand te 
brengen; is van mening dat de 
digitalisering van cultureel erfgoed 
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verschillende manieren nuttig en voordelig 
kan zijn, bijvoorbeeld doordat dit de 
fysieke bescherming en het materiële 
behoud vergemakkelijkt of 
driedimensionale virtuele toepassingen 
mogelijk maakt die geschikt zijn voor een 
aantal sectoren, waaronder het toerisme; 
dringt aan op de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte inzake cultureel erfgoed, 
waarvoor kan worden voortgebouwd op de 
digitale diensteninfrastructuur Europeana.

noodzakelijk is om het cultureel erfgoed te 
bevorderen en te beschermen en op 
verschillende manieren nuttig en voordelig 
kan zijn, bijvoorbeeld doordat dit de 
fysieke bescherming en het materiële 
behoud vergemakkelijkt, driedimensionale 
virtuele toepassingen mogelijk maakt die 
geschikt zijn voor een aantal sectoren, 
waaronder het toerisme en, meer in 
algemene zin, het cultureel erfgoed over te 
brengen aan een groter publiek, en met 
name aan personen die hiertoe eerder 
geen toegang hadden; dringt aan op de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijke 
Europese gegevensruimte inzake cultureel 
erfgoed, waarvoor kan worden 
voortgebouwd op de digitale 
diensteninfrastructuur Europeana.

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
in hoeverre het mogelijk is en welke 
voordelen het zou opleveren een 
gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte voor de culturele en 
creatieve sector in het algemeen tot stand te 
brengen; is van mening dat de 
digitalisering van cultureel erfgoed op 
verschillende manieren nuttig en voordelig 
kan zijn, bijvoorbeeld doordat dit de 
fysieke bescherming en het materiële 
behoud vergemakkelijkt of 
driedimensionale virtuele toepassingen 
mogelijk maakt die geschikt zijn voor een 
aantal sectoren, waaronder het toerisme; 
dringt aan op de ontwikkeling van een 

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
in hoeverre het mogelijk is en welke 
voordelen het zou opleveren een 
gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte voor de culturele en 
creatieve sector in het algemeen tot stand te 
brengen; is van mening dat de 
digitalisering van cultureel erfgoed de 
fysieke toegang tot materieel en 
immaterieel cultureel erfgoed niet volledig 
kan vervangen; is desalniettemin van 
oordeel dat digitalisering op het gebied 
van cultureel erfgoed op verschillende 
manieren nuttig en voordelig kan zijn, 
bijvoorbeeld doordat dit de fysieke 
bescherming en het materiële behoud 
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gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte inzake cultureel erfgoed, 
waarvoor kan worden voortgebouwd op de 
digitale diensteninfrastructuur Europeana.

vergemakkelijkt of driedimensionale 
virtuele toepassingen mogelijk maakt die 
geschikt zijn voor een aantal sectoren, 
waaronder het toerisme; dringt aan op de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijke 
Europese gegevensruimte inzake cultureel 
erfgoed, waarvoor kan worden 
voortgebouwd op de Europese digitale 
diensteninfrastructuur.

Or. en

Amendement 38
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
in hoeverre het mogelijk is en welke 
voordelen het zou opleveren een 
gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte voor de culturele en 
creatieve sector in het algemeen tot stand te 
brengen; is van mening dat de 
digitalisering van cultureel erfgoed op 
verschillende manieren nuttig en 
voordelig kan zijn, bijvoorbeeld doordat 
dit de fysieke bescherming en het 
materiële behoud vergemakkelijkt of 
driedimensionale virtuele toepassingen 
mogelijk maakt die geschikt zijn voor een 
aantal sectoren, waaronder het toerisme; 
dringt aan op de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte inzake cultureel erfgoed, 
waarvoor kan worden voortgebouwd op de 
digitale diensteninfrastructuur Europeana.

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
in hoeverre het mogelijk is en welke 
voordelen het zou opleveren een 
gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte voor de culturele en 
creatieve sector in het algemeen tot stand te 
brengen; is van mening dat de 
digitalisering van cultureel erfgoed nuttig 
en voordelig kan zijn voor 
onderzoeksdoeleinden, onderwijs, 
toerisme en culturele en taalkundige 
ontwikkeling en de ontwikkeling van 
kennis; dringt aan op de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte inzake cultureel erfgoed, 
waarvoor kan worden voortgebouwd op de 
digitale diensteninfrastructuur Europeana.

Or. en

Amendement 39
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
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García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
in hoeverre het mogelijk is en welke 
voordelen het zou opleveren een 
gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte voor de culturele en 
creatieve sector in het algemeen tot stand te 
brengen; is van mening dat de 
digitalisering van cultureel erfgoed op 
verschillende manieren nuttig en voordelig 
kan zijn, bijvoorbeeld doordat dit de 
fysieke bescherming en het materiële 
behoud vergemakkelijkt of 
driedimensionale virtuele toepassingen 
mogelijk maakt die geschikt zijn voor een 
aantal sectoren, waaronder het toerisme; 
dringt aan op de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte inzake cultureel erfgoed, 
waarvoor kan worden voortgebouwd op de 
digitale diensteninfrastructuur Europeana.

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
in hoeverre het mogelijk is en welke 
voordelen het zou opleveren een 
gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte voor de culturele en 
creatieve sector in het algemeen tot stand te 
brengen; is van mening dat de 
digitalisering van cultureel erfgoed op 
verschillende manieren nuttig en voordelig 
kan zijn, bijvoorbeeld doordat dit de 
fysieke bescherming en het materiële 
behoud vergemakkelijkt of 
driedimensionale virtuele toepassingen 
mogelijk maakt die geschikt zijn voor een 
aantal sectoren, waaronder het toerisme; 
dringt aan op de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte inzake cultureel erfgoed, 
waarvoor kan worden voortgebouwd op de 
digitale diensteninfrastructuur Europeana 
en die toegankelijk moet zijn voor alle 
delen van de samenleving.

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert eraan dat we een morele 
verplichting hebben tegenover 
toekomstige generaties om ons cultureel 
erfgoed te beschermen; is van mening dat 
naast een uitgebreid bestaand wettelijk 
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kader voor de illegale uitvoer en invoer 
van cultureel eigendom maatregelen zoals 
het oprichten van databases van gestolen 
schatten en culturele objecten een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
verdere versterking van de bescherming 
van cultureel erfgoed;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de EU een 
voortrekkersrol te spelen op het gebied 
van AI, zowel in de openbare als 
particuliere sector; wijst op de 
mogelijkheden van het gebruik van AI in 
het onderwijs; benadrukt dat alle nieuwe 
wetgeving op het gebied in 
overeenstemming moet zijn met de 
grondrechten, waaronder het recht op de 
bescherming van de privacy en 
persoonsgegevens, en moet bijdragen tot 
de vaststelling van hoge ethische normen;

Or. en

Amendement 42
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat het verlenen van 
toegang aan mediabedrijven tot relevante 
gegevens, zoals het publieksbereik en 
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reclamegegevens, van platforms met een 
dominante marktpositie cruciaal is om 
een oneerlijke mededinging te helpen 
voorkomen en te zorgen voor een gelijker 
speelveld.

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. herinnert eraan dat culturele 
gegevens behoren tot de belangrijke 
instrumenten voor de opleiding van 
burgers en jongeren, alsook voor het 
proces van culturele democratisering en 
kennisoverdracht; dringt er derhalve bij 
de Europese Commissie op aan rekening 
te houden met de specifieke behoeften van 
de culturele en creatieve sector bij de 
uitwerking van verdere regelgeving op het 
gebied van de verzameling, analyse en 
opslag van gegevens; verzoekt de 
Europese Commissie nadrukkelijk te 
blijven zorgen voor afstemming op de 
diversiteit van de culturele en creatieve 
sector bij de uitwerking van toekomstige 
wetgeving inzake datastromen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wijst erop dat 
onderzoeksprogramma’s en -netwerken 
moeten worden ondersteund door middel 
van het gebruik van gegevens en digitale 
innovatie; onderstreept dat het 
noodzakelijk is om talenten in Europa op 
te leiden, aan te nemen en te behouden 
om de digitale transitie aan te pakken en 
te begeleiden; benadrukt dat toegang tot 
dergelijke banen en leerprogramma’s 
genderevenwichtig moet zijn;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. merkt op dat toekomstige 
wetgeving op het gebied van gegevens, 
gezien het belang van ondernemerschap 
in de culturele en creatieve sector, 
eenvoudig moet blijven en duidelijke 
richtsnoeren moet omvatten om ervoor te 
zorgen dat in het regelgevingsklimaat 
geen sprake is van overbelasting en 
overreglementering; herinnert eraan dat 
micro-ondernemingen en kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s), 
waaronder in de culturele en creatieve 
sector, aanvullende steun nodig zullen 
hebben om te voldoen aan de toekomstige 
normen op het gebied van 
gegevensuitwisseling en regels inzake 
gegevensbescherming, aangezien zij in 
verhouding tot hun omvang een 
onevenredig deel van de 
regelgevingslasten dragen;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. wijst op het bestaan van 
een genderkloof in de digitale sector, in 
het onderwijs en, als gevolg hiervan, op 
het gebied van werkgelegenheid; moedigt 
het gebruik van gegevens aan om deze 
kloof te dichten en gericht beleid te 
ontwikkelen waarmee gendergelijkheid in 
het digitaal onderwijs en in digitale 
loopbanen wordt bevorderd; merkt op dat 
het aanmoedigen en ondersteunen van de 
deelname van meisjes en vrouwen aan het 
onderwijs en loopbanen op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering, 
kunst en wiskunde (STEAM) een 
belangrijk onderdeel van dergelijk beleid 
moeten zijn;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. benadrukt dat het gebruik 
van gegevens steeds belangrijker is voor 
de Europese culturele en creatieve sector 
om relevant en duurzaam te blijven op een 
concurrerende en geglobaliseerde markt; 
merkt op dat het gebrek aan concurrentie 
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in de culturele en creatieve sector de 
culturele diversiteit, de verscheidenheid 
aan meningen en de toegang tot 
informatie kan beïnvloeden, die essentiële 
onderdelen van de democratie zijn; 
verzoekt de Commissie ex-anteregels voor 
digitale ondernemingen met een 
dominante marktpositie te overwegen, 
evenals gesloten ecosystemen met 
poortwachtersfunctie om deze effecten 
aan te pakken.

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. verzoekt de Commissie in 
de komende Europese kmo-strategie 
rekening te houden met de culturele en 
creatieve sector en hun specifieke 
behoeften in de gegevenseconomie, 
waaronder een betere toegang tot 
gegevens, teneinde hun 
innovatiecapaciteiten te versterken, terwijl 
een gunstig klimaat voor de groei van 
deze essentiële sector wordt gewaarborgd;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 sexies. onderstreept dat het voor 
het bevorderen van de 
gegevensuitwisseling belangrijk is om de 
interoperabiliteit van gegevens en 
systemen voor gegevensverwerking te 
waarborgen, zodat gegevensstromen 
tussen culturele actoren mogelijk zijn, 
terwijl hoge normen op het gebied van de 
bescherming van persoonsgegevens 
worden nageleefd; is van mening dat een 
verdere versterking van de 
privacynormen, het delen van beste 
praktijken, steun voor gezamenlijke 
handhavingsinitiatieven en gezamenlijk 
ontwikkelde gedragscodes nodig kunnen 
zijn om de gegevensuitwisseling te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 septies. herinnert eraan dat een 
veilige gegevensuitwisseling essentieel is 
om mogelijk negatieve gevolgen te 
voorkomen van een toenemende 
concentratie van culturele gegevens op 
platforms met een dominante positie op de 
markt of op delen hiervan en daarmee om 
de toegang tot echte culturele openheid en 
de creatieve vrijheid te waarborgen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 octies. herinnert eraan dat 
investeringen in vaardigheden en 
datageletterdheid gepaard moeten gaan 
met aanzienlijke financiële steun om 
Europa uit te rusten met een sterke 
industriële basis en infrastructuur op het 
gebied van gegevensverwerking en -
opslag; verzoekt de EU in dit verband op 
de lange termijn aanzienlijk te investeren 
in veilige en kwalitatief hoogwaardige 
technologische capaciteiten en 
strategische infrastructuur voor 
gegevensverwerking en -opslag aan de 
hand van de EU-begroting voor de 
periode 2021-2027, met inbegrip van het 
EU-herstelplan.

Or. en


