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Módosítás 1
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
1 a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mivel a Bizottság „Nyílt 
forráskódú szoftverekkel kapcsolatos 
stratégia (2020–2023)” című, 2020. 
október 21-i közleménye hangsúlyozza, 
hogy nyitottságra van szükség az adatok 
és a szoftverek terén, ragaszkodik ahhoz, 
hogy az adatkormányzási modell 
decentralizált adatműködési környezetre 
épüljön, kihasználva a nyíltadat-politika 
előnyeit, valamint a kkv-k, 
kutatóintézetek, közigazgatási szervek és a 
civil társadalom regionális klasztereiben 
rejlő együttműködési lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 2
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. A bizalom megteremtése (1. alcím)

Or. en

Módosítás 3
Anna-Michelle Asimakopoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
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hogy valódi egységes adatpiacot hoz létre, 
mivel ez lesz az európai adatgazdaság 
gerince; úgy véli, hogy a digitális 
szolgáltatásokba vetett bizalom biztosítása 
alapvető fontosságú a digitális egységes 
piac szempontjából, és annak mind a 
közpolitika, mind az üzleti modellek 
középpontjában kell állnia;

hogy valódi egységes adatpiacot hoz létre, 
mivel ez lesz az európai adatgazdaság 
gerince, amely minden ágazatban táplálja 
az innovációt, a munkahelyteremtést és a 
hatékonyságnövekedést; úgy véli, hogy a 
digitális szolgáltatásokba vetett bizalom 
biztosítása alapvető fontosságú a digitális 
egységes piac szempontjából, és annak 
mind a közpolitika, mind az üzleti 
modellek középpontjában kell állnia, hogy 
előmozdítsa Európa digitális céljait és 
globális versenyképességét; az adatokhoz 
való jobb hozzáférés és a nagyobb 
mennyiségű adat rendelkezésre állása – az 
újonnan megjelenő eszközökkel és a 
legkorszerűbb technológiákkal 
kiegészítve, amelyek a kockázatok 
mérséklése mellett felhasználhatók a jobb 
megértésre – lehetővé teszi az európai 
polgárok, vállalkozások, kutatók és 
kormányok számára, hogy jobban 
kihasználják a már birtokukban lévő 
adatokat, miközben a világ minden táján 
jelen lévő partnereikkel folytatott 
megerősített együttműködésen keresztül 
javítják az eredményeket;

Or. en

Módosítás 4
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy valódi egységes adatpiacot hoz létre, 
mivel ez lesz az európai adatgazdaság 
gerince; úgy véli, hogy a digitális 
szolgáltatásokba vetett bizalom biztosítása 
alapvető fontosságú a digitális egységes 
piac szempontjából, és annak mind a 
közpolitika, mind az üzleti modellek 

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy valódi egységes adatpiacot hoz létre, 
amely az európai adatgazdaság gerince; 
úgy véli, hogy a digitális szolgáltatásokba 
és az intelligens termékekbe vetett bizalom 
biztosítása alapvető fontosságú a digitális 
egységes piac növekedése és virágzása 
szempontjából, és annak mind a 
közpolitika, mind az üzleti modellek 
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középpontjában kell állnia; középpontjában kell állnia; hangsúlyozza, 
hogy az adatok egységes piacának 
megteremtése nem egy önmagáért való 
cél, hanem lehetővé kell tennie az európai 
vállalatok és polgárok számára az 
innovatív és versenyképes szolgáltatások 
és termékek fejlesztését és azok előnyeinek 
kihasználását;

Or. en

Módosítás 5
Jordi Cañas, Andrus Ansip

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy valódi egységes adatpiacot hoz létre, 
mivel ez lesz az európai adatgazdaság 
gerince; úgy véli, hogy a digitális 
szolgáltatásokba vetett bizalom biztosítása 
alapvető fontosságú a digitális egységes 
piac szempontjából, és annak mind a 
közpolitika, mind az üzleti modellek 
középpontjában kell állnia;

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy valódi egységes adatpiacot hoz létre, 
mivel ez lesz az európai adatgazdaság 
gerince, miközben az uniós 
jogszabályokkal teljes összhangban 
előmozdítja és védi az európai 
adatfeldolgozási szabályokat és normákat; 
úgy véli, hogy a digitális szolgáltatásokba 
vetett bizalom biztosítása alapvető 
fontosságú a digitális egységes piac 
szempontjából, és annak mind a 
közpolitika, mind az üzleti modellek 
középpontjában kell állnia;

Or. en

Módosítás 6
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy valódi egységes adatpiacot hoz létre, 

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy valódi egységes adatpiacot hoz létre; 
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mivel ez lesz az európai adatgazdaság 
gerince; úgy véli, hogy a digitális 
szolgáltatásokba vetett bizalom biztosítása 
alapvető fontosságú a digitális egységes 
piac szempontjából, és annak mind a 
közpolitika, mind az üzleti modellek 
középpontjában kell állnia;

úgy véli, hogy a digitális szolgáltatásokba 
vetett bizalom biztosítása alapvető 
fontosságú a digitális egységes piac 
szempontjából, és annak a közpolitika 
középpontjában kell állnia;

Or. en

Módosítás 7
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy valódi egységes adatpiacot hoz létre, 
mivel ez lesz az európai adatgazdaság 
gerince; úgy véli, hogy a digitális 
szolgáltatásokba vetett bizalom biztosítása 
alapvető fontosságú a digitális egységes 
piac szempontjából, és annak mind a 
közpolitika, mind az üzleti modellek 
középpontjában kell állnia;

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy valódi egységes adatpiacot hoz létre, 
mivel ez lesz az európai adatgazdaság és az 
EU versenyképességének gerince; úgy 
véli, hogy a digitális szolgáltatásokba 
vetett bizalom biztosítása alapvető 
fontosságú a digitális egységes piac 
szempontjából, és annak mind a 
közpolitika, mind az üzleti modellek 
középpontjában kell állnia;

Or. en

Módosítás 8
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy az 
információbiztonság és az adatvédelem az 
adatmegosztás előmozdításának fő 
kihívása; emlékeztet a szakértői csoport 
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jelentésének1a megállapításaira, hogy 
jelenleg az adatok tárolása, elérése és 
feldolgozása terén korlátozottan bízik 
egymásban egy adott magánvállalat vagy 
civil társadalmi szervezet és a 
közigazgatási szerv, ami még jobban 
akadályozza az együttműködés 
kialakulását; e tekintetben megérti, hogy 
az adatszolgáltatók az 
információbiztonság és az adatvédelem 
hiányában nem biztos, hogy nyugodtan 
osztják meg az adataikat; felszólítja a 
Bizottságot, hogy egy új keretrendszer 
bevezetése előtt először is biztosítsa a 
biztonság és az adatvédelem jelentős 
javítását a közszférában az adatok 
tárolása, elérése és feldolgozása során;
__________________
1a Az üzleti és a közszféra közötti 
közérdekű adatmegosztás európai 
stratégiája felé. Az üzleti és a közszféra 
közötti adatmegosztással foglalkozó 
magas szintű szakértői csoport által 
készített zárójelentés, 2020.

Or. en

Módosítás 9
Evžen Tošenovský, Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az adatokkal 
kapcsolatos jogalkotási javaslatoknak 
mélyreható hatásvizsgálaton kell 
alapulniuk, hogy elkerüljék a felesleges 
adminisztratív vagy szabályozási terheket, 
amelyek akadályozhatják a 
csúcstechnológiai egyszarvúak, az induló 
innovatív vállalkozások és a kkv-k 
megjelenését Európában, annak 
érdekében, hogy globális léptékben 
kibontakoztassák képességeiket; ezért 
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felkéri az Európai Bizottságot, hogy 
terjesszen elő összehasonlító elemzést a 
harmadik országok szabályozási 
környezetéről;

Or. en

Módosítás 10
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy számos 
rendelkezésre álló adat a felhasználók 
tartalomkészítési, valamint adatmegosztási 
célú szabad együttműködésének 
eredménye, és úgy véli, hogy az ilyen 
szabad együttműködésből származó 
adatokat mindenki számára hozzáférhető 
és áruba nem bocsátható közjónak kell 
tekinteni;

Or. fr

Módosítás 11
Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Sándor Rónai

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az európai 
adatstratégiának figyelembe kell vennie az 
általános adatvédelmi rendeletet, 
miközben meg kell teremtenie az adatok 
valódi egységes piacát, és biztosítania kell 
a fogyasztóvédelmet az egységes piacon;

Or. en
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Módosítás 12
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. Az adatstratégiai javaslatok 
általános elvei (2. alcím)

Or. en

Módosítás 13
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. felszólítja a Bizottságot, hogy 
kövesse a szakértői csoport jelentésének1a 
ajánlásait, és végezzen vizsgálatokat 
annak érdekében, hogy további empirikus 
bizonyítékokat szerezzen, ideértve az üzleti 
szféra és a közszféra közötti közérdekű 
adatmegosztás makrogazdasági és 
társadalmi előnyeit is;
__________________
1a Az üzleti és a közszféra közötti 
közérdekű adatmegosztás európai 
stratégiája felé. Az üzleti és a közszféra 
közötti adatmegosztással foglalkozó 
magas szintű szakértői csoport által 
készített zárójelentés, 2020.

Or. en

Módosítás 14
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek
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Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
minden stratégiájához vagy javaslatához 
olyan dokumentumokat kell csatolni, 
amelyek tartalmazzák többek között a 
bevált gyakorlatokat, a költség-haszon 
elemzéseket, a statisztikákat és az uniós 
költségvetésre, a tagállamok 
költségvetéseire és a vállalkozások, köztük 
a kkv-k működési költségeire háruló 
pénzügyi terhek részletes 
számszerűsítését;

Or. en

Módosítás 15
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. rámutat az üzleti vállalkozások 
közötti és az üzleti és a közszféra közötti 
adatmegosztás meglévő pozitív példáira; 
felszólítja a Bizottságot, hogy 
adatmegosztási kísérleti projektekkel és 
tesztkörnyezettel tesztelje céljait; 
hangsúlyozza, hogy a kísérleti projektek 
bizonyított sikeressége, hatékonysága és 
ár-érték aránya nélkül az Uniónak nem 
szabad támogatnia és finanszíroznia a 
digitális átálláshoz, ezen belül az 
adatmegosztáshoz kapcsolódó komplex 
projekteket;

Or. en

Módosítás 16
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský
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Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1f. felkéri a Bizottságot, hogy 
következetesen határozza meg, hogy az új 
rendelkezések milyen kölcsönhatásban 
állnak más jogi eszközökkel, például az 
általános adatvédelmi rendelettel, a nem 
személyes adatok Európai Unión belüli 
szabad áramlásával, valamint a nyílt 
adatokra és a közszféra adatainak 
újrafelhasználására vonatkozó 
felülvizsgált szabályokkal, mivel ezeknek 
az adatok egységes piacára gyakorolt 
hatása még mindig ismeretlen;

Or. en

Módosítás 17
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1g. felszólítja a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő minden adat megosztását, 
nemcsak a jó minőségű adatokét, és 
vezessen be adatminőségi mutatókat a 
következetesség, az időszerűség és a 
tartalom minőségének mérésére;

Or. en

Módosítás 18
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Véleménytervezet
1 h bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1h. Személyes adatterek (2. alcím)

Or. en

Módosítás 19
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Véleménytervezet
1 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1i. felkéri a Bizottságot, hogy 
szolgáltasson bizonyítékot arról, hány 
fogyasztó érdekelt a személyes 
adatterekben;

Or. en

Módosítás 20
Jordi Cañas, Andrus Ansip

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon; úgy 
véli, hogy a polgárok adatai olyan 
innovatív zöld megoldások és 
szolgáltatások kidolgozását segítenék elő, 
amelyek az európai fogyasztók és 
vállalkozások javát szolgálnák; annak 
megvizsgálását kéri a Bizottságtól, hogy az 
európai jogszabályokkal teljes összhangban 
hogyan lehet támogatni az adataltruizmust;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy 
ösztönözze a fogyasztók, különösen a 
veszélyeztetett csoportok 
felelősségvállalását, azzal a céllal, hogy 
lehetővé tegye számukra az adataik feletti 
ellenőrzést, biztosítva a digitális 
jártassággal kapcsolatos hiányosságok 
megszüntetését, valamint a jogaik nem 
megterhelő gyakorlását, és biztosítsa, 
hogy az adatok egységes piaca az európai 
értékeken és a tisztességes versenyen 
alapuljon; úgy véli, hogy a polgárok adatai 
olyan innovatív zöld megoldások és 
szolgáltatások kidolgozását segítenék elő, 
amelyek az európai fogyasztók és 
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vállalkozások javát szolgálnák; annak 
megvizsgálását kéri a Bizottságtól, hogy az 
európai jogszabályokkal teljes összhangban 
hogyan lehet támogatni az adataltruizmust;

Or. en

Módosítás 21
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne 
Gebhardt, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon; úgy 
véli, hogy a polgárok adatai olyan 
innovatív zöld megoldások és 
szolgáltatások kidolgozását segítenék elő, 
amelyek az európai fogyasztók és 
vállalkozások javát szolgálnák; annak 
megvizsgálását kéri a Bizottságtól, hogy az 
európai jogszabályokkal teljes összhangban 
hogyan lehet támogatni az adataltruizmust;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon; 
felszólítja a Bizottságot, hogy 
körültekintően járjon el annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók mindig 
képesek legyenek eldönteni, ki és milyen 
körülmények között férhet hozzá 
személyes adataikhoz; úgy véli, hogy a 
polgárok adatai olyan innovatív zöld 
megoldások és szolgáltatások kidolgozását 
segítenék elő, amelyek az európai 
fogyasztók és vállalkozások javát 
szolgálnák; annak megvizsgálását kéri a 
Bizottságtól, hogy az európai 
jogszabályokkal teljes összhangban hogyan 
lehet támogatni az adataltruizmust;

Or. en

Módosítás 22
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon; úgy 
véli, hogy a polgárok adatai olyan 
innovatív zöld megoldások és 
szolgáltatások kidolgozását segítenék elő, 
amelyek az európai fogyasztók és 
vállalkozások javát szolgálnák; annak 
megvizsgálását kéri a Bizottságtól, hogy az 
európai jogszabályokkal teljes összhangban 
hogyan lehet támogatni az adataltruizmust;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon; úgy 
véli, hogy a polgárok adatai olyan 
innovatív zöld megoldások és 
szolgáltatások kidolgozását segítenék elő, 
amelyek az európai fogyasztók és 
vállalkozások javát szolgálnák; annak 
megvizsgálását kéri a Bizottságtól, hogy az 
európai jogszabályokkal teljes összhangban 
hogyan lehet támogatni az adataltruizmust; 
felkéri a Bizottságot, hogy tanulmányozza 
egy digitális adó bevezetésének 
lehetőségét, amelyet a személyes adatok 
gyűjtését és cseréjét pénzzé tevő 
vállalkozásokra rónának ki;

Or. fr

Módosítás 23
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sándor Rónai

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon; úgy 
véli, hogy a polgárok adatai olyan 
innovatív zöld megoldások és 
szolgáltatások kidolgozását segítenék elő, 
amelyek az európai fogyasztók és 
vállalkozások javát szolgálnák; annak 
megvizsgálását kéri a Bizottságtól, hogy az 
európai jogszabályokkal teljes összhangban 
hogyan lehet támogatni az adataltruizmust;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon; úgy 
véli, hogy a polgárok adatai olyan 
innovatív zöld megoldások és 
szolgáltatások kidolgozását segítenék elő, 
amelyek az európai fogyasztók és 
vállalkozások javát szolgálnák; annak 
megvizsgálását kéri a Bizottságtól, hogy az 
európai jogszabályokkal teljes összhangban 
hogyan lehet támogatni az adataltruizmust; 
szükségesnek tartja, hogy az adatvédelem 
és az átláthatóság biztosítása mellett 
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adatcserét folytassanak a harmadik 
országokkal;

Or. en

Módosítás 24
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Anna-Michelle Asimakopoulou, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai 
értékeken és a tisztességes versenyen 
alapuljon; úgy véli, hogy a polgárok adatai 
olyan innovatív zöld megoldások és 
szolgáltatások kidolgozását segítenék elő, 
amelyek az európai fogyasztók és 
vállalkozások javát szolgálnák; annak 
megvizsgálását kéri a Bizottságtól, hogy az 
európai jogszabályokkal teljes összhangban 
hogyan lehet támogatni az adataltruizmust;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai életmód 
közös értékein, például az alapvető jogok 
védelmén és a tisztességes versenyen 
alapuljon; úgy véli, hogy a polgárok adatai 
olyan innovatív fenntarthatóbb 
megoldások kidolgozását segítenék elő a 
termékek és szolgáltatások tekintetében, 
amelyek az európai fogyasztók és 
vállalkozások javát szolgálnák; annak 
megvizsgálását kéri a Bizottságtól, hogy az 
európai jogszabályokkal teljes összhangban 
hogyan lehet népszerűsíteni az 
adataltruizmust;

Or. en

Módosítás 25
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
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feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon; úgy 
véli, hogy a polgárok adatai olyan 
innovatív zöld megoldások és 
szolgáltatások kidolgozását segítenék elő, 
amelyek az európai fogyasztók és 
vállalkozások javát szolgálnák; annak 
megvizsgálását kéri a Bizottságtól, hogy 
az európai jogszabályokkal teljes 
összhangban hogyan lehet támogatni az 
adataltruizmust;

feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon; úgy 
véli, hogy a polgárok adatai olyan 
innovatív zöld megoldások és 
szolgáltatások kidolgozását segítenék elő, 
amelyek az európai fogyasztók és 
vállalkozások javát szolgálnák; felkéri a 
Bizottságot, hogy adjon konkrét jogalapot 
és egyértelmű fogalommeghatározást az 
„adataltruizmusra”, és vizsgálja meg, 
hogy az európai jogszabályokkal teljes 
összhangban hogyan lehet támogatni azt;

Or. en

Módosítás 26
Anna-Michelle Asimakopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon; úgy 
véli, hogy a polgárok adatai olyan 
innovatív zöld megoldások és 
szolgáltatások kidolgozását segítenék elő, 
amelyek az európai fogyasztók és 
vállalkozások javát szolgálnák; annak 
megvizsgálását kéri a Bizottságtól, hogy az 
európai jogszabályokkal teljes összhangban 
hogyan lehet támogatni az adataltruizmust;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon, 
lehetővé téve eközben az adatok tényleges 
használhatóságát; úgy véli, hogy a 
polgárok adatai olyan innovatív zöld 
megoldások és szolgáltatások kidolgozását 
segítenék elő, amelyek az európai 
fogyasztók és vállalkozások javát 
szolgálnák; annak megvizsgálását kéri a 
Bizottságtól, hogy az európai 
jogszabályokkal teljes összhangban hogyan 
lehet támogatni az adataltruizmust;

Or. en

Módosítás 27
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon; úgy 
véli, hogy a polgárok adatai olyan 
innovatív zöld megoldások és 
szolgáltatások kidolgozását segítenék elő, 
amelyek az európai fogyasztók és 
vállalkozások javát szolgálnák; annak 
megvizsgálását kéri a Bizottságtól, hogy az 
európai jogszabályokkal teljes összhangban 
hogyan lehet támogatni az 
adataltruizmust;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon; úgy 
véli, hogy a polgárok adatai olyan 
innovatív – ezen belül pedig zöld és 
digitális – megoldások és szolgáltatások 
kidolgozását segítenék elő, amelyek az 
európai fogyasztók és vállalkozások javát 
szolgálnák; annak megvizsgálását kéri a 
Bizottságtól, hogy az európai 
jogszabályokkal teljes összhangban hogyan 
lehet támogatni az adatmegosztást;

Or. en

Módosítás 28
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon; úgy 
véli, hogy a polgárok adatai olyan 
innovatív zöld megoldások és 
szolgáltatások kidolgozását segítenék elő, 
amelyek az európai fogyasztók és 
vállalkozások javát szolgálnák; annak 
megvizsgálását kéri a Bizottságtól, hogy az 
európai jogszabályokkal teljes összhangban 
hogyan lehet támogatni az 
adataltruizmust;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a fogyasztók számára az adataik 
feletti ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az 
adatok egységes piaca az európai értékeken 
és a tisztességes versenyen alapuljon; úgy 
véli, hogy az ipari adatok olyan innovatív 
zöld megoldások és szolgáltatások 
kidolgozását segítenék elő, amelyek az 
európai fogyasztók és vállalkozások javát 
szolgálnák; annak megvizsgálását kéri a 
Bizottságtól, hogy az európai 
jogszabályokkal teljes összhangban hogyan 
lehet támogatni és ösztönözni az 
adatmegosztást;

Or. en
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Módosítás 29
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy foglalkozni 
kell a fogyasztók adatainak ellenőrzése 
során felmerülő konkrét kérdésekkel, 
különösen akkor, ha az érintett fogyasztók 
kiskorúak; kéri a Bizottságot, hogy 
tisztázza az adatgyűjtéssel kapcsolatos 
felelősséget és a beleegyezésre vonatkozó 
szabályokat; kéri továbbá a Bizottságot, 
hogy biztosítsa a fogyatékossággal élő 
fogyasztók jogainak mindenkori 
tiszteletben tartását, valamint azt, hogy 
ugyanúgy élvezhessék az adatok egységes 
piacának létrehozásából eredő előnyöket;

Or. en

Módosítás 30
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli az intelligens körforgásos 
alkalmazásokra vonatkozó közös európai 
adattér bejelentését, valamint a Bizottság 
azon törekvését, hogy egy digitális 
„termékútlevelet” dolgoz ki a termék 
eredetével, tartósságával, összetételével, 
újrafelhasználásával, javításával, 
szétszerelési lehetőségeivel és az életciklus 
végi kezelésével kapcsolatos információk 
nyomon követhetőségének és 
hozzáférhetőségének javítása érdekében; 
kéri, hogy ezeket az eszközöket az iparral, 
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a nemzeti hatóságokkal, a civil 
társadalommal és az érdekelt felekkel 
szoros együttműködésben fejlesszék ki;

Or. en

Módosítás 31
Anna-Michelle Asimakopoulou

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza annak társadalmi 
előnyeit, ha előmozdítják a közszféra 
adataihoz való jobb hozzáférést, oly 
módon, hogy azok Unió-szerte javítsák 
azok használhatóságát; kéri, hogy 
biztosítsák a nyílt hozzáférésű adatokról 
szóló irányelv megfelelő idejű és hatékony 
végrehajtását, és támogassák a nagy 
értékű adatkészletek közös formátumát 
annak érdekében, hogy a különböző 
tagállamokban összekapcsolhassák és 
elemezhessék őket; ezt elengedhetetlennek 
tartja a valóban harmonizált digitális 
egységes piac szempontjából;

Or. en

Módosítás 32
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a személyes és 
nem személyes adatokat kombináló vegyes 
adatkészletekre általában adatkezelői és -
feldolgozói kötelezettségek vonatkoznak, 
és tiszteletben kell tartani az érintettek 
általános adatvédelmi rendeletben 
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biztosított jogait, a nem személyes adatok 
Európai Unión belüli szabad áramlásáról 
szóló rendelettel kapcsolatos bizottsági 
iránymutatásban foglaltak szerint;

Or. en

Módosítás 33
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy az általános 
adatvédelmi rendeletről szóló bizottsági 
jelentés megerősíti, hogy az általános 
adatvédelmi rendelet a nem személyes 
adatok szabad áramlásáról szóló 
rendelettel együtt biztosítja az adatok 
szabad áramlását az Unióban; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a szükségtelen 
adminisztratív vagy szabályozási terhek 
elkerülése érdekében megfelelően 
ismertesse az adatterekre vonatkozó 
további jogszabályok szükségességének 
okait;

Or. en

Módosítás 34
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a készülő digitális 
piaci jogszabály előfeltétele annak, hogy 
méltányos feltételek mellett fejlesszék az 
adatok hordozhatóságát; hangsúlyozza, 
hogy ehhez kifejezett és megfelelő 
beleegyezésre van szükség; hangsúlyozza, 
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hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelme érdekében figyelembe kell venni 
az adatbázisokról szóló irányelvet;

Or. en

Módosítás 35
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az egységes piac 
jelenlegi széttagoltsága és a tagállamok 
közötti eltérő szabályok akadályozzák a 
valódi közös európai adattér kialakulását, 
és hatékony és összehangolt fellépést 
szorgalmaz az uniós egységes piac 
méretének növelése érdekében;

Or. en

Módosítás 36
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat arra, hogy a mesterséges 
intelligenciát előzetes szűrés nélkül 
tápláló nyers adatok a digitális 
szolgáltatások nyújtása során 
reprodukálhatják a társadalmainkban 
fennálló számos társadalmi, illetve 
gazdasági részrehajlást, 
megkülönböztetést és egyenlőtlenséget;

Or. fr
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Módosítás 37
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot és a tagállami 
hatóságokat, hogy lépjenek fel a 
személyes adatok elemzéséhez használt 
algoritmusos rendszerek piacán 
tevékenykedő nem európai vállalatok által 
Európában alkalmazott adókikerülés és 
erőfölénnyel való visszaélés ellen;

Or. fr

Módosítás 38
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kéri, hogy vegyenek fontolóra 
különböző adóztatási modelleket a 
digitális vállalkozásokra vonatkozóan, 
elkerülendő a felhasználók 
megfigyelésének általánossá válását; 
véleménye szerint amennyiben a 
harmadik országok digitális vállalkozásait 
az általuk gyűjtött, elemzett vagy tárolt 
személyes adatok mennyisége szerint 
adóztatnák, az lehetővé tenné a 
„megfigyelési kapitalizmuson” alapuló 
gazdasági modellek egyensúlyának 
visszaállítását és a fogyasztók védelmét;

Or. fr
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Módosítás 39
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy az adatokhoz való 
hozzáférés biztosítása alapvető fontosságú 
a polgárok számára, de vállalkozásaink 
innovációja és növekedése szempontjából 
is, különös tekintettel az induló innovatív 
vállalkozásokra és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k), és üdvözli 
az Európai Bizottság által a közleményben 
bejelentett intézkedéseket, amelyek az 
adatok elérhetőségének jelenlegi hiányát 
kívánják kezelni;

Or. en

Módosítás 40
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
értékelje az adatmegosztás környezeti 
hatásait, valamint az adatstratégia 
fenntartható bevezetésének biztosításához 
szükséges infrastruktúrákat, összhangban 
a zöld megállapodással;

Or. en

Módosítás 41
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek
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Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. Egységes európai adattér 
(4. alcím)

Or. en

Módosítás 42
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felkéri a tagállamokat, hogy teljes 
körűen hajtsák végre a nyílt hozzáférésű 
adatokról és a közszféra információinak 
további felhasználásáról szóló irányelvet 
(„a nyílt hozzáférésű adatokról szóló 
irányelv”), továbbá felkéri a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
rendelkezésre álló adatok széles körű 
további felhasználásának kultúráját; 
hangsúlyozza továbbá, hogy minden 
érintett intézményi és társadalmi szereplő 
és gazdasági szereplő, különösen a kkv-k 
és az induló innovatív vállalkozások 
számára egyszerű hozzáférést kell 
biztosítani az adatokhoz, kezelve a 
meglévő akadályokat, és elősegítve a 
modern web- és API-alapú szolgáltatások 
felhasználását a rendelkezésre álló adatok 
kényelmes és gyors visszakeresése, 
böngészése és feldolgozása céljából;

Or. en

Módosítás 43
David Cormand, Kim Van Sparrentak
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza egy egységes európai 
adattér létrehozásának szükségességét a 
nem személyes adatok határokon és 
ágazatokon átnyúló szabad áramlásának 
biztosítása céljából; hangsúlyozza a nem 
személyes adatok szabad áramlásának 
elvét, amely elengedhetetlen az adatok 
egységes piacához, és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosít az érdekelt 
felek közötti adatmegosztáshoz; úgy véli, 
hogy a vállalkozások közötti (B2B) és a 
vállalkozások és a kormányzat közötti 
(B2G) adatmegosztásnak önkéntesnek kell 
lennie, míg az esetleges piaci 
hiányosságok orvoslása érdekében elő kell 
irányozni az adatokhoz való kötelező 
hozzáférést is;

3. hangsúlyozza egy egységes európai 
adattér létrehozásának szükségességét a 
nem személyes adatok határokon és 
ágazatokon átnyúló szabad áramlásának 
biztosítása céljából; hangsúlyozza a nem 
személyes adatok szabad áramlásának 
elvét, amely elengedhetetlen az adatok 
egységes piacához, és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosít az érdekelt 
felek közötti adatmegosztáshoz, valamint 
megfelelő szinten részletezett engedélyeket 
ad; úgy véli, hogy ösztönözni kell a 
vállalkozások közötti (B2B) és a 
vállalkozások és a kormányzat közötti 
(B2G) adatmegosztást, míg az esetleges 
adatpiaci hiányosságok orvoslása 
érdekében elő lehet irányozni az adatokhoz 
való kötelező hozzáférést is; kéri, hogy 
ösztönözzék a magánvállalatokat arra, 
hogy a nyílt hozzáférésű adatokon és 
együttműködésen alapuló modellt 
válasszanak a szűkösségen alapuló modell 
helyett; ragaszkodik ahhoz, hogy az uniós 
politikák eredményeként létrehozott 
adattér tartalmazzon biztosítékokat, 
valamint tiltsa be a profilalkotást és a 
reklámok használatát;

Or. en

Módosítás 44
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza egy egységes európai 
adattér létrehozásának szükségességét a 

3. hangsúlyozza a közös európai 
adatterek létrehozásának szükségességét a 
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nem személyes adatok határokon és 
ágazatokon átnyúló szabad áramlásának 
biztosítása céljából; hangsúlyozza a nem 
személyes adatok szabad áramlásának 
elvét, amely elengedhetetlen az adatok 
egységes piacához, és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosít az érdekelt 
felek közötti adatmegosztáshoz; úgy véli, 
hogy a vállalkozások közötti (B2B) és a 
vállalkozások és a kormányzat közötti 
(B2G) adatmegosztásnak önkéntesnek kell 
lennie, míg az esetleges piaci hiányosságok 
orvoslása érdekében elő kell irányozni az 
adatokhoz való kötelező hozzáférést is;

nem személyes adatok határokon és 
ágazatokon átnyúló szabad áramlásának 
biztosítása céljából; úgy véli továbbá, hogy 
a közös európai adatterek irányítási 
keretét a nem személyes adatok szabad 
áramlásáról szóló rendeletben 
meghatározott elvekre kell építeni; 
hangsúlyozza a nem személyes adatok 
szabad áramlásának elvét, amely 
elengedhetetlen az adatok egységes 
piacához, és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosít az érdekelt felek közötti 
adatmegosztáshoz, figyelembe véve az 
uniós kkv-k sajátos igényeit, lehetővé téve 
számukra, hogy növekedjenek, és 
határokon átnyúló tevékenységet 
folytassanak a belső piacon; úgy véli, 
hogy a vállalkozások közötti (B2B) és a 
vállalkozások és a kormányzat közötti 
(B2G) adatmegosztásnak önkéntesnek kell 
lennie, míg az esetleges piaci hiányosságok 
orvoslása érdekében elő kell irányozni az 
adatokhoz való kötelező hozzáférést is;

Or. en

Módosítás 45
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza egy egységes európai 
adattér létrehozásának szükségességét a 
nem személyes adatok határokon és 
ágazatokon átnyúló szabad áramlásának 
biztosítása céljából; hangsúlyozza a nem 
személyes adatok szabad áramlásának 
elvét, amely elengedhetetlen az adatok 
egységes piacához, és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosít az érdekelt 
felek közötti adatmegosztáshoz; úgy véli, 
hogy a vállalkozások közötti (B2B) és a 
vállalkozások és a kormányzat közötti 

3. hangsúlyozza egy egységes európai 
adattér létrehozásának szükségességét a 
nem személyes adatok határokon és 
ágazatokon átnyúló szabad áramlásának 
biztosítása céljából; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy az adatáramlást 
kiterjesszék harmadik országokra is, 
feltéve, hogy biztosítják az uniós 
adatvédelmi jogi keret betartását; 
hangsúlyozza a nem személyes adatok 
szabad áramlásának elvét, amely 
elengedhetetlen az adatok egységes 
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(B2G) adatmegosztásnak önkéntesnek kell 
lennie, míg az esetleges piaci hiányosságok 
orvoslása érdekében elő kell irányozni az 
adatokhoz való kötelező hozzáférést is;

piacához, és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosít az érdekelt felek közötti 
adatmegosztáshoz; úgy véli, hogy a 
vállalkozások közötti (B2B) és a 
vállalkozások és a kormányzat közötti 
(B2G) adatmegosztásnak önkéntesnek kell 
lennie, miközben ösztönözni kell az 
adatterekben való részvételt, az esetleges 
piaci hiányosságok orvoslása érdekében 
pedig elő kell irányozni az adatokhoz való 
kötelező hozzáférést is;

Or. en

Módosítás 46
Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza egy egységes európai 
adattér létrehozásának szükségességét a 
nem személyes adatok határokon és 
ágazatokon átnyúló szabad áramlásának 
biztosítása céljából; hangsúlyozza a nem 
személyes adatok szabad áramlásának 
elvét, amely elengedhetetlen az adatok 
egységes piacához, és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosít az érdekelt 
felek közötti adatmegosztáshoz; úgy véli, 
hogy a vállalkozások közötti (B2B) és a 
vállalkozások és a kormányzat közötti 
(B2G) adatmegosztásnak önkéntesnek kell 
lennie, míg az esetleges piaci hiányosságok 
orvoslása érdekében elő kell irányozni az 
adatokhoz való kötelező hozzáférést is;

3. elismeri az egységes európai 
adattér létrehozásának eszméjét a nem 
személyes adatok határokon és ágazatokon 
átnyúló szabad áramlásának biztosítása 
céljából; hangsúlyozza a nem személyes 
adatok szabad áramlásának elvét, amely 
elengedhetetlen az adatok egységes 
piacához, és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosít az érdekelt felek közötti 
adatmegosztáshoz; úgy véli, hogy az 
adattulajdonosok rendelkeznek az 
adatvagyon feletti törvényes 
tulajdonjoggal, legyen az egyetlen adat 
vagy adatelemekből álló adatkészlet, és a 
vállalkozások közötti (B2B) és a 
vállalkozások és a kormányzat közötti 
(B2G) adatmegosztásnak elvben 
önkéntesnek kell lennie, míg a bizonyított 
piaci hiányosságok orvoslása érdekében 
elő kell irányozni az adatokhoz való 
kötelező hozzáférést is kizárólag azokban 
az esetekben, ha a vállalkozást az 
államháztartásból támogatják vagy egyéb 
formájú állami támogatásban részesül;
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Or. en

Módosítás 47
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza egy egységes európai 
adattér létrehozásának szükségességét a 
nem személyes adatok határokon és 
ágazatokon átnyúló szabad áramlásának 
biztosítása céljából; hangsúlyozza a nem 
személyes adatok szabad áramlásának 
elvét, amely elengedhetetlen az adatok 
egységes piacához, és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosít az érdekelt 
felek közötti adatmegosztáshoz; úgy véli, 
hogy a vállalkozások közötti (B2B) és a 
vállalkozások és a kormányzat közötti 
(B2G) adatmegosztásnak önkéntesnek kell 
lennie, míg az esetleges piaci hiányosságok 
orvoslása érdekében elő kell irányozni az 
adatokhoz való kötelező hozzáférést is;

3. hangsúlyozza egy egységes európai 
adattér létrehozásának szükségességét a 
nem személyes adatok tagállami határokon 
és ágazatokon átnyúló szabad áramlásának 
biztosítása céljából; hangsúlyozza a nem 
személyes adatok szabad áramlásának 
elvét, amely elengedhetetlen az adatok 
egységes piacához, és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosít az érdekelt 
felek közötti adatmegosztáshoz; úgy véli, 
hogy a vállalkozások közötti (B2B) és a 
vállalkozások és a kormányzat közötti 
(B2G) adatmegosztásnak önkéntesnek kell 
lennie; míg az egyes harmadik országbeli 
szereplők monopóliumához kapcsolódó 
esetleges piaci hiányosságok orvoslása 
érdekében elő kell irányozni az adatokhoz 
való kötelező hozzáférést is;

Or. fr

Módosítás 48
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza egy egységes európai 
adattér létrehozásának szükségességét a 
nem személyes adatok határokon és 
ágazatokon átnyúló szabad áramlásának 
biztosítása céljából; hangsúlyozza a nem 

3. hangsúlyozza egy egységes európai 
– az Európa területén tárolt és kezelt 
adatokra kiterjedő – adattér létrehozásának 
szükségességét a nem személyes adatok 
határokon és ágazatokon átnyúló szabad 
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személyes adatok szabad áramlásának 
elvét, amely elengedhetetlen az adatok 
egységes piacához, és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosít az érdekelt 
felek közötti adatmegosztáshoz; úgy véli, 
hogy a vállalkozások közötti (B2B) és a 
vállalkozások és a kormányzat közötti 
(B2G) adatmegosztásnak önkéntesnek kell 
lennie, míg az esetleges piaci hiányosságok 
orvoslása érdekében elő kell irányozni az 
adatokhoz való kötelező hozzáférést is;

áramlásának biztosítása céljából; 
hangsúlyozza a nem személyes adatok 
szabad áramlásának elvét, amely 
elengedhetetlen az adatok egységes 
piacához, és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosít az érdekelt felek közötti 
adatmegosztáshoz; úgy véli, hogy a 
vállalkozások közötti (B2B) és a 
vállalkozások és a kormányzat közötti 
(B2G) adatmegosztásnak önkéntesnek kell 
lennie, míg az esetleges piaci hiányosságok 
orvoslása érdekében elő kell irányozni az 
adatokhoz való kötelező hozzáférést is;

Or. fr

Módosítás 49
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina 
Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas 
Schieder, Evelyne Gebhardt, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet a biztonság és az 
adatvédelem fontosságára, amelyek az 
adatmegosztási kezdeményezések és a 
jövőbeni uniós adatterek kulcsfontosságú 
elemei; kiemeli, hogy a vállalatoknak 
teljes mértékben be kell tartaniuk az 
általános adatvédelmi rendeletet, ideértve 
az adattakarékosság elvét, valamint a 
beépített és az alapértelmezett 
adatvédelmet; üdvözli a Bizottság azon 
tervét, hogy a készülő adatmegosztási 
jogszabályban intézkedéseket fogad el az 
általános adatvédelmi rendelet 20. cikke 
szerinti adathordozhatósághoz való jog 
erősítése érdekében; arra bátorítja a 
Bizottságot, hogy az elektronikus 
hírközlésben az időtálló adatvédelem 
biztosítása érdekében mozdítsa elő az 
elektronikus hírközlési adatvédelmi 
rendeletről szóló tárgyalások lezárását;
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Or. en

Módosítás 50
Jordi Cañas, Andrus Ansip

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a személyes 
adatok nemzetközi továbbításának 
következetes és megfelelő mechanizmusai 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy az európai 
vállalatok a titoktartás biztosítása és 
jogbiztonság mellett működhessenek 
világszerte; üdvözli e tekintetben a 
Bizottság nemzetközi megközelítését, 
amelynek keretében a globális digitális 
piac széttagoltságának minimalizálására 
törekszik a közös szabványok 
szorgalmazásán és az adatok megbízható 
országok közötti megosztásának 
előmozdításán keresztül, miközben védi és 
támogatja az Unió alapvető értékeit és 
adatvédelmi szabályait;

Or. en

Módosítás 51
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a valóban 
egységes adatpiac kialakulásának és az új 
adatterek létrehozásának előfeltétele egy 
biztonságos és megbízható ökoszisztéma, 
ahol az adatok tárolása, feldolgozása és 
cseréje a legmagasabb szintű 
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kiberbiztonsági szabványok szerint 
történik; emlékeztet arra, hogy a nagyobb 
mértékű összekapcsoltság komolyabb 
kiberfenyegetettséggel jár együtt, és 
üdvözli a hálózat- és információbiztonsági 
irányelv (a továbbiakban: NIS-irányelv) 
bejelentett felülvizsgálatát, hogy javítsák a 
jelenlegi uniós kiberbiztonsági jogi 
keretet;

Or. en

Módosítás 52
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy az adatokhoz való 
kötelező hozzáférést is meg kell fontolni a 
lehetséges piaci hiányosságok orvoslása 
érdekében, és e tekintetben úgy véli, hogy 
a digitális piacról készülő jogszabályban 
részletes rendelkezéseket kell 
meghatározni; hangsúlyozza, hogy a 
digitális piaci jogszabályról szóló 
javaslatnak rendelkezéseket kell 
meghatároznia, amelyek értelmében a 
belső piac kapuőreinek tekintett gazdasági 
szereplőket kötelezni kell arra, hogy 
hozzájáruljanak az adatok érintett 
felekkel való megosztásához;

Or. en

Módosítás 53
Brando Benifei, Christel Schaldemose

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat arra, hogy a nagy 
adatállományok jelentős mértékben a 
nagy szereplők kezében koncentrálódnak 
a kkv-k és az induló innovatív 
vállalkozások kárára, amelyek nagy 
akadályokkal szembesülnek az adatokhoz 
való hozzáférés terén; arra bátorítja a 
Bizottságot, hogy kezelje ezeket a piaci 
egyensúlytalanságokat annak érdekében, 
hogy egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az egységes adatpiacon; 
üdvözli az adatbázisokról szóló irányelv 
bejelentett felülvizsgálatát, mivel az 
lehetőséget teremthet erre;

Or. en

Módosítás 54
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Karen Melchior

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúrát és a technológiát az 
egységes piac szintjén kell fejleszteni és 
harmonizálni; felszólítja a Bizottságot, 
hogy kezdeményezze az európai egységes 
piaci infrastruktúra projektjét, elemezve a 
kevésbé fejlett régiókat és területeket 
annak érdekében, hogy azonos szintű 
hozzáférést biztosítson az egységes 
adatpiachoz, és senki se maradjon le;

Or. en

Módosítás 55
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kim Van Sparrentak
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az általános 
adatvédelmi rendeletben foglalt célhoz 
kötöttség elvének megfelelően az adatok 
megosztását a nem személyes vagy 
eredményesen anonimizált ipari és 
kereskedelmi adatokra kell korlátozni; a 
vegyes adathalmazokat az alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelően kell kezelni, 
kellő figyelemmel az anonimitás 
megszüntetésének lehetőségére;

Or. en

Módosítás 56
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az érintett 
személy teljes körű és előzetes 
tájékoztatáson alapuló jóváhagyása nélkül 
a személyes egészségügyi adatok nem 
képezhetik adatkezelés tárgyát, illetve nem 
vehetők birtokba; és következésképpen a 
személyes egészségügyi adatokat 
elidegeníthetetlen jogként védeni kell;

Or. fr

Módosítás 57
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Parlament a „Digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabály: az egységes piac 
működésének javítása” címmel 
nemrégiben elfogadott állásfoglalásában 
azt javasolta a Bizottságnak, hogy vegye 
fontolóra az adatokkal kapcsolatos 
bizonyos intézkedések elemzését;

Or. en

Módosítás 58
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az európai polgárok személyes 
adatait lehetőség szerint Európában 
kezeljék;

Or. fr

Módosítás 59
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja tovább az adatérték fogalmát;

Or. en
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Módosítás 60
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák, többek között az 
automatizált döntések és a gépi tanulás 
fejlesztésének, bevezetésének és 
használatának jelenlegi magas 
szénlábnyoma ellenére ezek a 
technológiák hozzájárulhatnak az IKT-
ágazat jelenlegi környezeti lábnyomának 
csökkentéséhez; hangsúlyozza, hogy 
ezeknek és más megfelelően szabályozott 
kapcsolódó technológiáknak számos 
különböző ágazatban döntő szerepet kell 
játszaniuk a zöld megállapodás, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljai és a Párizsi 
Megállapodás céljainak elérésében, és 
fokozniuk kell a környezetvédelmi 
politikák, például a hulladékcsökkentést 
és a környezetkárosodást érintő 
szakpolitikák hatását; szorgalmazza egy 
uniós digitális fenntarthatósági mutató 
bevezetését, amely a termék életciklusának 
elemzésén alapul;

Or. en

Módosítás 61
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy az adatok más 
területekre történő továbbítása során 
minden esetben tiszteletben kell tartani az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában, az 
általános adatvédelmi rendeletben 
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(GDPR), a bűnüldözésben érvényesítendő 
adatvédelemről szóló irányelvben és más 
vonatkozó uniós jogalkotási aktusokban 
foglalt rendelkezéseket, amint arra 
nemrégiben az Európai Unió 
Bíróságának C-311/18. sz. Schrems II. 
ügyben hozott 2020. július 16-i ítélete és 
az Európai Adatvédelmi Testület ajánlásai 
rámutattak;

Or. fr

Módosítás 62
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. rámutat arra, hogy bizonyos 
személyes adatok – úgymint a személyes 
egészségügyi adatok, a gyermekekre 
vonatkozó adatok, illetve az intim 
személyes adatok (például a szexuális 
irányultság vagy a személyes fotók) – 
egyedi jellegűek; kitart amellett, hogy 
szavatolni kell az ilyen típusú adatok 
anonimizálását, és az Európai Unió 
területén kívül nem engedélyezhető ezek 
tárolása vagy elemzése;

Or. fr

Módosítás 63
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza a közszféra könnyen 
hozzáférhető és ingyenes adatainak 
gazdasági és társadalmi jelentőségét az 
újrafelhasználásuk szempontjából; 
világos szabályokat szorgalmaz a 
vállalkozások és a kormányzat közötti 
(B2G) adatmegosztással kapcsolatban, 
különös tekintettel az adatok 
újrafelhasználására irányuló kérelmek 
feldolgozásával kapcsolatos költségekből 
adódó lehetséges díjakra;

Or. en

Módosítás 64
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. rámutat arra, hogy az 
adatmegosztási jogszabálynak 
rendelkezéseket kell meghatároznia a jó 
minőségű és megbízható adatkészletek 
használatáról, amelyek elengedhetetlenek 
a jól működő egységes európai adattér 
létrehozásához, valamint ahhoz, hogy 
segítsenek az uniós vállalatoknak jó 
minőségű termékek és szolgáltatások 
fejlesztésében a belső piacon;

Or. en

Módosítás 65
Brando Benifei, Christel Schaldemose

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3b. támogatja a Bizottságot a nem 
személyes adatok megbízható és 
biztonságos megosztását szolgáló európai 
adatterek létrehozásában a vállalkozások, 
a felsőoktatás, az érintett érdekelt felek és 
a közszféra közötti adatáramlás fokozása 
érdekében; hangsúlyozza a nyílt 
adatoknak és a tudás nyílt technológiák 
révén történő megosztásának fontosságát 
a kkv-k számára;

Or. en

Módosítás 66
Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Karen Melchior

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. sürgeti a Bizottságot, hogy adjon 
prioritást az uniós vállalatok tárolási 
kapacitásába történő beruházásoknak; 
felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon létre 
külön pénzügyi mechanizmusokat az 
adattárolási és -feldolgozási kapacitások 
sürgős fejlesztésének támogatására;

Or. en

Módosítás 67
Christel Schaldemose, Paul Tang, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
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fordítson különös figyelmet azokra a 
helyzetekre, amikor az adatokat közösen 
állítják elő, és ez megnehezíti annak 
azonosítását, hogy kire vonatkozhatnak az 
adatok, ami nehézségeket okozhat abban, 
hogy ki jogosult az adatvédelmi jogok 
alkalmazására;

Or. en

Módosítás 68
Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet az adat feletti 
rendelkezési jog védelmére, és hogy az 
adatmegosztás nem jelenti azt, hogy az 
adatokat ingyen kellene megosztani;

Or. en

Módosítás 69
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy az innovatív és 
versenyképes adatgazdaság a nyitottságra 
épül; ebben az összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy el kell kerülni a 
szolgáltatók vagy a nyilvános adatgyűjtési 
folyamatok technológiai bezáródását, és 
kéri, hogy minden uniós közbeszerzési 
eljárás és finanszírozási program 
tartalmazza nyílt adathozzáférést, a 
kötelező átjárhatósági és hordozhatósági 
követelményeket, valamint ösztönözze a 
nyílt forráskódú szoftverek és hardverek 
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alkalmazását; ebben az összefüggésben 
felszólítja a Bizottságot, hogy vezessen be 
„európai átjárhatósági 
kötelezettségvállalást”;

Or. en

Módosítás 70
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felszólítja a tagállamokat, hogy 
ténylegesen hajtsák végre a nem 
személyes adatok szabad áramlásáról 
szóló rendeletet azzal a céllal, hogy 
lehetővé tegyék az adatok indokolatlan 
korlátozások nélküli tárolását és 
feldolgozását mindenhol az EU-ban; 
emlékeztet arra, hogy az Unióban az 
adatlokalizálási követelmények tilosak, 
kivéve ha azokat az arányosság elvének 
megfelelően közbiztonsági okok 
indokolják, és emlékeztet arra, hogy az 
ilyen meglévő követelményeket 2021. 
május 30-ig hatályon kívül kell helyezni;

Or. en

Módosítás 71
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3c. arra bátorítja a Bizottságot, hogy 
alakítson ki megfelelő mechanizmusokat 
és jogos feltételeket annak érdekében, 
hogy a kormányok és vállalkozások 
közötti adatmegosztást géppel olvasható 
formátumban és szabványosított 
felhasználói program interfészeken (API) 
keresztül széles körben és ingyenesen 
hozzáférhetővé tegyék; úgy véli, hogy ez 
magában foglalhatja azt is, hogy a 
vállalkozások csak akkor férhetnek hozzá 
az ingyenes adatokhoz, ha adót fizetnek az 
EU-ban;

Or. en

Módosítás 72
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. úgy véli, a tagállamok számára 
biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy 
kötelezzék az Európai Unióban 
tevékenykedő felhőszolgáltatókat és 
digitális vállalkozásokat – függetlenül 
attól, hogy az Európai Unióban vagy 
harmadik országban rendelkeznek-e 
székhellyel – a terrorizmussal kapcsolatos 
releváns személyes adatokhoz való 
hozzáférésre, abban az esetben is, ha 
azokat harmadik országban tárolják;

Or. fr

Módosítás 73
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab
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Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felszólítja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az összhangot az adatmegosztási 
jogszabály és egyrészt a közös európai 
adatterek irányításának kerete, másrészt a 
digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabálycsomag javaslatai között;

Or. en

Módosítás 74
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. kéri a Bizottságot, hogy az 
adatgazdaság kapcsán különösen 
gondosan vegye figyelembe a titoktartás és 
az üzleti titkok védelmének kérdését;

Or. en

Módosítás 75
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. hangsúlyozza, hogy az alapvető és 
jól meghatározott adatkészletek 
megosztásának és az azokhoz való 
hozzáférésnek a biztosítása 
kulcsfontosságú a zöld megállapodásban 
rejlő lehetőségek teljes körű 
kiaknázásához; felszólítja a Bizottságot, 
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hogy értékelje, mely adatkészletek 
nélkülözhetetlenek a fenntartható 
termékekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos ökológiai átálláshoz, többek 
között a termékgyártás, a szállítás, a 
kibocsátásra, az energiára és a biológiai 
sokféleségre gyakorolt hatás, valamint a 
termékek életciklusa végén történő 
ártalmatlanítása terén; felszólítja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra a nyílt 
hozzáférésű adatokról szóló 
(EU) 2019/1024 irányelvben 
meghatározott nagy értékű adatkészletek 
alkalmazási körének kiterjesztését a 
magánszereplőkre;

Or. en

Módosítás 76
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. sajnálja, hogy a Bizottság 
semmilyen külön védelmet nem irányoz 
elő azon európaiak vonatkozásában, akik 
kritikus jelentőségű gazdasági 
felelősséggel tartoznak harmadik 
országok jogszabályai értelmében, 
amilyen a felhőalapú számítástechnikáról 
szóló amerikai törvény; ez a jogszabály 
lehetővé teszi harmadik országok 
bűnüldöző hatóságai számára, hogy az 
olykor a gazdasági versennyel kapcsolatos 
okokból indított nyomozások keretében 
hozzáférjenek a személyes adatokhoz; 
megjegyzi, hogy miként az Alstom-ügyben 
is, ezek az esetek időnként jelentős 
stratégiai hatással vannak az európai 
vállalkozásokra nézve;

Or. fr



PE659.338v01-00 44/61 AM\1218321HU.docx

HU

Módosítás 77
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy példát mutatva 
mozdítsák elő az adatmegosztás 
kultúráját, és egy látható, 
felhasználóbarát, átlátható és könnyen 
automatizálható folyamatban osszák meg 
adataikat;

Or. en

Módosítás 78
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Paul 
Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. hangsúlyozza, hogy a 
piacfelügyeleti hatóságoknak hozzáférést 
kell kapniuk az összes vonatkozó adathoz 
annak érdekében, hogy megerősítsék 
fellépéseiket, és biztosítsák a 
termékbiztonság megfelelő ellenőrzését;

Or. en

Módosítás 79
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3e. kiemeli annak jelentőségét, hogy 
néhány tagállamban minden kormányok 
közötti és kormányok és vállalkozások 
közötti szerződést egy központi nemzeti 
nyilvántartásban vezetnek; megismétli, 
hogy az összes közbeszerzési szerződéshez 
egy helyen hozzáférést kínáló, 
felhasználóbarát platformok és az ezekben 
a dokumentumokban szereplő adatok 
nemcsak a közigazgatás átláthatóságának 
biztosítása szempontjából alapvető 
fontosságúak, hanem nagyszerű 
adatforrásként is szolgálnak; 
hangsúlyozza, hogy a közszférának példát 
kell mutatnia a hatékony és átfogó 
adatmegosztásban; felkéri a Bizottságot, 
hogy készítsen jogalkotási javaslatot 
annak érdekében, hogy az ilyen 
gyakorlatok minden tagállamban 
kötelezőek legyenek;

Or. en

Módosítás 80
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Paul 
Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. arra bátorítja a Bizottságot, hogy 
értékelje az olyan adatok vállalatok általi 
adományozásának lehetővé tételét és 
ösztönzését szolgáló lehetséges 
mechanizmusokat és eszközöket, amelyek 
közérdekűek lehetnek, miközben 
tiszteletben kell tartani a meglévő európai 
jogszabályokat;

Or. en
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Módosítás 81
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. rámutat arra, hogy közös 
fogalommeghatározást kell kialakítani 
arról, mi tekintendő közérdekű 
tevékenységnek, világos kritériumokat kell 
meghatározni annak megállapításához, 
hogy az adatátadás közérdeknek 
minősülnek-e, valamint biztosítékokat kell 
bevezetni annak elkerülése érdekében, 
hogy a közérdekből megosztott adatokat 
pusztán kereskedelmi célokra használják 
fel;

Or. en

Módosítás 82
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. Európai felhőalapú szolgáltatások 
(5. alcím)

Or. en

Módosítás 83
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy javítani kell az 
európai felhőalapú szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, és egy 
„felhőszabálykönyvben” foglalkozni kell 
az interoperabilitással kapcsolatos 
kérdésekkel, köztük a magatartási 
kódexekkel, a tanúsítással és a 
szabványokkal; úgy véli, hogy az 
adatminőségre és az interoperabilitásra 
vonatkozó követelmények tekintetében az 
arányosság az irányadó elv; felhívja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra a 
meglévő szabványok előmozdítását a 
szükségtelen tranzakciós költségek 
elkerülése, valamint a jelentős társadalmi 
kihívások szempontjából nagy 
jelentőséggel bíró ágazatok és adatterek 
magas minőségi normáinak biztosítása 
érdekében.

4. hangsúlyozza, hogy megfelelően 
értékelni kell az európai felhőalapú 
szolgáltatások ötletét, beleértve a 
felhőinfrastruktúra megépítésének 
költség-haszon elemzését is, és a meglévő 
felhőalapú szolgáltatásokra, ideértve az 
Unió területén kívüli felhőalapú 
szolgáltatásokat is, egy rendszer-
szuperstruktúrát kell létrehozni; úgy véli, 
hogy elemezni kell az interoperabilitással 
kapcsolatos kérdéseket, és létre kell hozni 
és javítani kell a magatartási kódexeket, a 
tanúsítást és a szabványokat; úgy véli, 
hogy az adatminőségre és az 
interoperabilitásra vonatkozó 
követelmények tekintetében az arányosság 
az irányadó elv; felhívja a Bizottságot, 
hogy vegye fontolóra a meglévő 
szabványok előmozdítását a szükségtelen 
tranzakciós költségek elkerülése, valamint 
a jelentős társadalmi kihívások 
szempontjából nagy jelentőséggel bíró 
ágazatok és adatterek magas minőségi 
normáinak biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 84
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy javítani kell az 
európai felhőalapú szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, és egy 
„felhőszabálykönyvben” foglalkozni kell 
az interoperabilitással kapcsolatos 
kérdésekkel, köztük a magatartási 
kódexekkel, a tanúsítással és a 
szabványokkal; úgy véli, hogy az 

4. hangsúlyozza, hogy javítani kell az 
európai felhőalapú szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, és egy 
„felhőszabálykönyvben” foglalkozni kell 
az interoperabilitással kapcsolatos 
kérdésekkel, köztük a magatartási 
kódexekkel, a tanúsítással és a 
szabványokkal; felszólítja a Bizottságot, 
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adatminőségre és az interoperabilitásra 
vonatkozó követelmények tekintetében az 
arányosság az irányadó elv; felhívja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra a 
meglévő szabványok előmozdítását a 
szükségtelen tranzakciós költségek 
elkerülése, valamint a jelentős társadalmi 
kihívások szempontjából nagy 
jelentőséggel bíró ágazatok és adatterek 
magas minőségi normáinak biztosítása 
érdekében.

hogy mozdítsa elő az erős kiberbiztonsági 
eszközökkel felszerelt, megbízható és 
biztonságos infrastruktúrán alapuló 
biztonságos közös európai adattereket; 
úgy véli, hogy az adatminőségre és az 
interoperabilitásra vonatkozó 
követelmények tekintetében az arányosság 
az irányadó elv; felhívja a Bizottságot, 
hogy vegye fontolóra a meglévő 
szabványok előmozdítását a szükségtelen 
tranzakciós költségek elkerülése, valamint 
a jelentős társadalmi kihívások 
szempontjából nagy jelentőséggel bíró 
ágazatok és adatterek magas minőségi 
normáinak biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 85
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy javítani kell az 
európai felhőalapú szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, és egy 
„felhőszabálykönyvben” foglalkozni kell 
az interoperabilitással kapcsolatos 
kérdésekkel, köztük a magatartási 
kódexekkel, a tanúsítással és a 
szabványokkal; úgy véli, hogy az 
adatminőségre és az interoperabilitásra 
vonatkozó követelmények tekintetében az 
arányosság az irányadó elv; felhívja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra a 
meglévő szabványok előmozdítását a 
szükségtelen tranzakciós költségek 
elkerülése, valamint a jelentős társadalmi 
kihívások szempontjából nagy 
jelentőséggel bíró ágazatok és adatterek 
magas minőségi normáinak biztosítása 
érdekében.

4. hangsúlyozza, hogy javítani kell az 
európai felhőalapú szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, és egy 
„felhőszabálykönyvben” foglalkozni kell 
az interoperabilitással kapcsolatos 
kérdésekkel, köztük a magatartási 
kódexekkel, a tanúsítással és a 
szabványokkal; úgy véli, hogy az 
adatminőségre és az interoperabilitásra 
vonatkozó követelmények tekintetében az 
arányosság az irányadó elv; felhívja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra a 
szabványok előmozdítását a 
vevőfogvatartás és a szükségtelen 
tranzakciós költségek elkerülése 
érdekében, lehetővé téve a felhasználók 
számára, hogy szabványosított 
interfészeken keresztül gördülékenyen egy 
másik szolgáltatóhoz vigyék át az 
adataikat, ha léteznek összehasonlítható 
felhőalapú szolgáltatások, valamint a 
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jelentős társadalmi kihívások 
szempontjából nagy jelentőséggel bíró 
ágazatok és adatterek magas minőségi 
normáinak biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 86
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy javítani kell az 
európai felhőalapú szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, és egy 
„felhőszabálykönyvben” foglalkozni kell 
az interoperabilitással kapcsolatos 
kérdésekkel, köztük a magatartási 
kódexekkel, a tanúsítással és a 
szabványokkal; úgy véli, hogy az 
adatminőségre és az interoperabilitásra 
vonatkozó követelmények tekintetében az 
arányosság az irányadó elv; felhívja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra a 
meglévő szabványok előmozdítását a 
szükségtelen tranzakciós költségek 
elkerülése, valamint a jelentős társadalmi 
kihívások szempontjából nagy 
jelentőséggel bíró ágazatok és adatterek 
magas minőségi normáinak biztosítása 
érdekében.

4. hangsúlyozza, hogy javítani kell az 
európai felhőalapú szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, és egy 
„felhőszabálykönyvben” foglalkozni kell 
az interoperabilitással kapcsolatos 
kérdésekkel, amelyek jelenleg jelenős 
akadályt állítanak a hatékony 
adatmegosztás elé, bevonva ebbe a 
magatartási kódexeket, a tanúsítást és a 
szabványokat; úgy véli, hogy az 
adatminőségre és az interoperabilitásra 
vonatkozó követelmények tekintetében az 
arányosság az irányadó elv; felhívja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra a 
meglévő szabványok előmozdítását a 
szükségtelen tranzakciós költségek 
elkerülése, valamint a jelentős társadalmi 
kihívások szempontjából nagy 
jelentőséggel bíró ágazatok és adatterek 
magas minőségi normáinak biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 87
Anna-Michelle Asimakopoulou
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy javítani kell az 
európai felhőalapú szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, és egy 
„felhőszabálykönyvben” foglalkozni kell 
az interoperabilitással kapcsolatos 
kérdésekkel, köztük a magatartási 
kódexekkel, a tanúsítással és a 
szabványokkal; úgy véli, hogy az 
adatminőségre és az interoperabilitásra 
vonatkozó követelmények tekintetében az 
arányosság az irányadó elv; felhívja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra a 
meglévő szabványok előmozdítását a 
szükségtelen tranzakciós költségek 
elkerülése, valamint a jelentős társadalmi 
kihívások szempontjából nagy 
jelentőséggel bíró ágazatok és adatterek 
magas minőségi normáinak biztosítása 
érdekében.

4. hangsúlyozza, hogy javítani kell az 
európai felhőalapú szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, és egy 
„felhőszabálykönyvben” foglalkozni kell 
az interoperabilitással kapcsolatos 
kérdésekkel, köztük a magatartási 
kódexekkel, a tanúsítással és a 
szabványokkal; úgy véli, hogy az 
adatminőségre és az interoperabilitásra 
vonatkozó követelmények tekintetében az 
arányosság az irányadó elv; felhívja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra a 
meglévő szabványok előmozdítását a 
szükségtelen tranzakciós költségek 
elkerülése, a műszaki kihívások leküzdése, 
valamint a jelentős társadalmi kihívások 
szempontjából nagy jelentőséggel bíró 
ágazatok és adatterek magas minőségi 
normáinak biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 88
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak 
kifejezetten európai adattárolási és 
adatkezelési architektúrák kialakításán, 
biztosítva, hogy az európai polgárok 
adatait európai területen kezeljék, hogy 
ezáltal a gazdasági szereplők közötti 
tisztességes verseny feltételeiként 
biztosított legyen az európai alapjogi 
normák tiszteletben tartása; úgy véli, hogy 
az Európa területén történő adattárolás és 
adatkezelés követelménye nagyobb fokú 
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stratégiai önállóságot biztosítana, 
miközben elősegítené olyan európai 
közszférabeli és magánszektorbeli digitális 
szolgáltatások megjelenését, amelyek 
szavatolják az európai normák tiszteletben 
tartását;

Or. fr

Módosítás 89
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri a pereminformatikai 
paradigma térnyerését, különös tekintettel 
az 5G hálózatok folyamatban lévő 
telepítésére és az azt követő üzleti 
modellekre, és hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy műszaki és jogi 
megoldásokat találjanak a 
peremadatokhoz való tényleges 
hozzáférésre; hangsúlyozza, hogy 
sürgősen kezelni kell az újonnan 
megjelenő kiberbiztonsági és 
adatátjárhatósági kihívásokat, amit a 
pereminformatika példa nélküli 
nagyságrendje és megosztott jellege idéz 
elő, ideértve a gépi hitelesítéssel, az 
adatok eredetével, az adatvédelemmel és 
az adatok integritásával kapcsolatos 
kihívásokat is;

Or. en

Módosítás 90
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a kibertámadásokkal 
szemben védett és dinamikus felhőalapú 
ökoszisztéma kialakításának fontosságát 
Európában a sikeres és versenyképes 
digitális egységes piac megvalósítása 
érdekében; arra bátorítja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki egy koherens 
felhőszabálykönyvet, amely figyelembe 
veszi a felhőszolgáltatók közötti váltással 
és az adatok másik szolgáltatóhoz történő 
átvitelével foglalkozó munkacsoport 
(SWIPO) munkáját, és annak 
biztosítására törekszik, hogy az ügyfelek 
megválaszthassák felhőszolgáltatóikat, 
valamint ingyenesen és biztonságos 
módon visszakereshessék, továbbíthassák 
és átvihessék az adatokat más felhőkbe;

Or. en

Módosítás 91
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Karen Melchior

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy bizonyos személyes adatok 
hozzáférhetők legyenek a kutatás és a 
politikai döntéshozatal számára olyan 
területeken, mint a közegészségügy, a 
gyógyszeripar, a szociális szolgáltatások, 
az oktatás és más területek, és ezért 
felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon létre 
világos mechanizmusokat ezen adatok 
egységes módon történő gyűjtésére és az 
adatok hozzáférhetővé tételére az egységes 
piac valamennyi érdekelt fele számára, az 
európai adatvédelmi normáknak 
megfelelően biztosítva, hogy az adatok ne 
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legyenek összekapcsolhatók konkrét 
személyekkel;

Or. en

Módosítás 92
Anna-Michelle Asimakopoulou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. támogatja az adatok biztonságos és 
felelősségteljes felhasználását, hogy 
megteremtsék a bizalmat azáltal, hogy 
más érdekelt felekkel együttműködve 
világos, konkrét útmutatást adnak a 
megosztott adatok általános adatvédelmi 
rendeletnek felhasználására vonatkozóan; 
elengedhetetlennek tartja az adatvédelmet 
javító technológiák és a szilárd biztonsági 
szabványok használatának támogatását 
annak érdekében, hogy a szervezetek 
olyan módon állítsanak elő értéket a 
személyes adatokat tartalmazó 
adathalmazokból, amely nem veszélyezteti 
az adatvédelmet;

Or. en

Módosítás 93
Evžen Tošenovský, Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli az európai felhőszövetség, 
a felhőinfrastruktúrák európai 
hálózatának létrehozását; hangsúlyozza 
azonban, hogy nem szabad korlátozni az 
európai vállalkozások és fogyasztók 
szabadságát, hogy egy nem európai 
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felhőszolgáltatót válasszanak, kivéve az 
olyan jogos indokokat, mint a 
nemzetbiztonsági kockázat;

Or. en

Módosítás 94
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy származásától függetlenül a 
legköltséghatékonyabb felhőszolgáltatási 
megoldást támogassák az Unióban; 
rámutat arra, hogy mind a magánszektor, 
mind az állami szektor jórészt a harmadik 
országbeli jól bejáratott globális 
magánvállalatok már meglévő felhőalapú 
szolgáltatásaira hagyatkozik;

Or. en

Módosítás 95
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy az 
adatbázisok jogi védelméről szóló 96/9/EK 
irányelv első értékelése szerint egy új „sui 
generis jog” bevezetése az európai 
gyártású adatbázisok előállításának 
csökkenéséhez vezetett; ezért arra 
bátorítja a Bizottságot, hogy helyezze 
hatályon kívül a 96/9/EK irányelvet;

Or. en
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Módosítás 96
Maria Grapini, Christel Schaldemose, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Sándor Rónai

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy az adatok az európai 
gazdaság alapvető elemei és erőforrásai, 
amelyeket ki kell használni, és 
amelyekhez az európai vállalatoknak, 
köztük a kkv-knak is hozzáférést kell 
kapniuk, az adatvédelemre vonatkozó 
hatályos szabályoknak megfelelően;

Or. en

Módosítás 97
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat arra, hogy az európai 
ipari és technológiai bázis kifejlődéséhez 
be kell vezetni, hogy a digitális adatokkal 
kapcsolatos európai közbeszerzések során 
előnyben részesüljenek a helyi vagy 
európai termékek;

Or. fr

Módosítás 98
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. rámutat arra, hogy az adatalapú 
rendszerek torzítását a leghatékonyabb 
módon annak biztosításával lehet 
csökkenteni, hogy a tanításukhoz a 
maximális számú nem személyes adat áll 
rendelkezésre, amihez az szükséges, hogy 
korlátozzák a szöveg- és adatbányászat 
szükségtelen akadályait, és elősegítsék a 
határokon átnyúló felhasználást; 
megjegyzi továbbá, hogy a mesterséges 
intelligencia és a gépi tanulás fejlesztői 
gyakran használnak nyilvános vagy 
ingyenesen felhasználható adatokat a 
rendszerek tanításához használt adatok 
kiválasztásakor, mind a hozzáférés 
megkönnyítése, mind pedig annak 
érdekében, hogy elkerüljék a jogsértés 
miatti felelősségre vonást, ami sajátos 
módon torzítja a rendszerek tanításához 
használt adatok kiválasztását, és gyakran 
az eredmények sokkal károsabb 
torzításának egyéb formáihoz vezethet; 
hangsúlyozza, hogy kezelni kell a szöveg- 
és adatbányászat jogi megítélésével 
kapcsolatos fennmaradó 
bizonytalanságokat, amelyekkel a 
fejlesztők még mindig szembesülhetnek;

Or. en

Módosítás 99
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli, hogy amikor egy 
ajánlatkérő szerv engedélyezi az Európai 
Unión vagy az Európai Gazdasági 
Térségen kívüli harmadik országok 
gazdasági szereplői számára, hogy részt 
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vegyenek egy digitális – például 
felhőalapú számítástechnikára vonatkozó 
– közbeszerzési eljárásban, ennek lehetővé 
tételekor figyelembe kell venni különösen 
az információbiztonság és az 
ellátásbiztonság követelményeit, az állam 
védelmével és biztonságával kapcsolatos 
érdekek védelmét, a digitális ágazaton 
belüli európai ipari és technológiai bázis 
kifejlesztéséhez fűződő érdeket, valamint a 
kölcsönösség követelményeit;

Or. fr

Módosítás 100
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Karen Melchior

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. elismeri az önvezető járművekből 
származó adatmennyiség növekedésének 
lehetőségét és az ipar és a gazdaság 
számára ezáltal előidézett innovációs 
potenciált, de az ezzel járó biztonsági 
veszélyeket is, ezért hangsúlyozza, hogy 
egy európai jogalkotási keretet kell 
kidolgozni ezeknek az adatoknak a 
biztonságos tárolására, feldolgozására és 
elemzésére, összhangban az európai 
értékekkel és az általános adatvédelmi 
rendelettel;

Or. en

Módosítás 101
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. javasolja az adatmegosztás 
technikai és jogi keretrendszerének 
kidolgozását az adatbiztonság megőrzése, 
valamint annak ellenőrzése érdekében, 
hogy ki és milyen célból fér hozzá az 
adatokhoz; kiemeli az olyan 
kezdeményezéseket, mint az Északi 
Intelligens Kormányzás, amelynek célja, 
hogy a kkv-k egy decentralizált digitális 
ökoszisztémában önkéntes alapon és valós 
időben osszák meg az adatokat;

Or. en

Módosítás 102
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. üdvözli azt a szándékot, hogy 
foglalkozni kívánnak az adatok 
hordozhatóságának jelenlegi korlátaival, 
és az általános adatvédelmi rendelet 
20. cikke alapján javítani kívánják az 
egyének adathordozhatósághoz való jogát;

Or. en

Módosítás 103
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy az adatok 
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megosztását a verseny fokozására kell 
felhasználni; hangsúlyozza, hogy 
megfelelő biztosítékokra van szükség az 
adatpiacok nem megfelelő működése 
ellen; javasolja, hogy a Bizottság 
használja ki a horizontális és vertikális 
versenyszabályok felülvizsgálatát arra, 
hogy új eszközöket vezessen be az 
adatpiacokra jellemző túlzott piaci 
koncentráció ellensúlyozására, ideértve 
többek között a veszélyeztetett piacok 
folyamatos nyomon követését és szükség 
esetén az előzetes szabályozást;

Or. en

Módosítás 104
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy a szektorok 
közötti adatmegosztás szabványainak 
meghatározása során a Bizottságnak 
különös figyelmet kell fordítania az 
ágazaton belül alkalmazandó 
szabványokra annak érdekében, hogy 
biztosítsák az ágazatok közötti koherens 
adatmegosztási szabványok kidolgozását, 
és elkerüljék, hogy az egyik ágazat 
hátrányos helyzetbe kerüljön a másikkal 
szemben;

Or. en

Módosítás 105
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior
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Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza az adatok és a 
mesterséges intelligencia közötti szoros 
kapcsolatot, és hangsúlyozza, hogy az 
adatok hozzáférhetősége és az 
adatminőség döntő jelentőséggel bír a 
hatékony, jól működő és torzítástól mentes 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
fejlesztésében;

Or. en

Módosítás 106
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. rámutat arra, hogy a digitális 
ágazatban védeni kell a kritikus 
rendszerelemek, alkalmazások vagy 
rendszerek európai gyártóit és 
alvállalkozóit a harmadik országok 
vállalkozásainak felfaló magatartásától;

Or. fr

Módosítás 107
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. rámutat arra, hogy az Egyesült 
Államokban az állam nagymértékben 
beruházott az új technológiákba: 20 év 
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alatt 1400 milliárd dollárt, amióta az 
1990-es évek elején elindult az 
infosztrádákra irányuló Al Gore-terv; 
ehhez képest nevetségesnek tűnik, hogy a 
Bizottság 2 milliárd euró összegű 
beruházást irányoz elő az európai 
adattérrel és az egyesített felhő-
infrastruktúrával kapcsolatos projektre; 
kéri ezért a Bizottságot, hogy engedélyezze 
az olyan tagállami támogatásokat, 
amelyek célja a digitális adatok területén 
tevékenykedő helyi vagy európai 
vállalkozások megerősítése, és vessen 
véget a harmadik országbeli vállalkozások 
európai monopóliumának ezen a 
stratégiai területen;

Or. fr

Módosítás 108
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. arra bátorítja a Bizottságot, hogy 
az európai szabványügyi szervezetekkel 
szoros együttműködésben dolgozzon ki 
hatékony szabványokat; úgy véli, hogy a 
CEN munkaértekezleten kötött 
megállapodása (CSA) bizonyos 
területeken, például a felhőalapú 
szolgáltatásoknál felhasználható a 
harmonizált szabványok kidolgozása 
hatékonyságának növelésére; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb 
kezdje meg a szabványok kidolgozására 
irányuló munkát a kiválasztott 
területeken, például a tesztelési módszerek 
tekintetében;

Or. en


