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Pakeitimas 1
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kadangi Komisija 2020 m. spalio 
21 d. komunikate dėl atvirojo kodo 
programinės įrangos strategijos 2020–
2023 m. pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
duomenų ir programinės įrangos 
atvirumą, ir primygtinai reikalauja, kad 
duomenų valdymo modelis būtų pagrįstas 
decentralizuota duomenų operacine 
aplinka, atsižvelgiant į atvirųjų duomenų 
politikos privalumus ir bendradarbiavimo 
su regioninėmis MVĮ grupėmis, mokslinių 
tyrimų institucijomis, viešojo 
administravimo institucijomis ir pilietine 
visuomene galimybes;

Or. en

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

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. Pasitikėjimo užtikrinimas (1 
paantraštė)

Or. en

Pakeitimas 3
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti tikrą bendrąją duomenų 
rinką, nes ji bus Europos duomenų 
ekonomikos stuburas; mano, kad 
pasitikėjimo skaitmeninėmis paslaugomis 
užtikrinimas yra itin svarbus bendrajai 
skaitmeninei rinkai ir turėtų būti tiek 
viešosios politikos, tiek ir verslo modelių 
centre;

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti tikrą bendrąją duomenų 
rinką, nes ji bus Europos duomenų 
ekonomikos stuburas, siekiant skatinti 
inovacijas, darbo vietų kūrimą ir 
efektyvumą visuose sektoriuose; mano, 
kad pasitikėjimo skaitmeninėmis 
paslaugomis užtikrinimas yra itin svarbus 
bendrajai skaitmeninei rinkai ir turėtų būti 
tiek viešosios politikos, tiek ir verslo 
modelių centre, kad būtų galima skatinti 
Europos skaitmeninius tikslus ir 
konkurencingumą pasaulyje; geresnė 
prieiga prie didesnių duomenų kiekių ir 
šių duomenų prieinamumas kartu su 
naujomis priemonėmis ir pažangiausiomis 
technologijomis, kurios gali būti 
naudojamos įžvalgoms paskatinti, kartu 
mažinant riziką, suteiks galimybę ES 
piliečiams, įmonėms, tyrėjams ir 
vyriausybėms geriau pasinaudoti jau 
turimai duomenimis ir pasiekti geresnių 
rezultatų, glaudžiau bendradarbiaujant su 
partneriais visame pasaulyje;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti tikrą bendrąją duomenų 
rinką, nes ji bus Europos duomenų 
ekonomikos stuburas; mano, kad 
pasitikėjimo skaitmeninėmis paslaugomis 
užtikrinimas yra itin svarbus bendrajai 
skaitmeninei rinkai ir turėtų būti tiek 
viešosios politikos, tiek ir verslo modelių 

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti tikrą bendrąją duomenų 
rinką kaip Europos duomenų ekonomikos 
stuburą; mano, kad pasitikėjimo 
skaitmeninėmis paslaugomis ir pažangiais 
produktais užtikrinimas yra itin svarbus 
bendrajai skaitmeninei rinkai augti ir 
klestėti ir turėtų būti tiek viešosios 
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centre; politikos, tiek ir verslo modelių centre; 
pabrėžia, kad bendrosios duomenų rinkos 
sukūrimas savaime nėra tikslas, tačiau ES 
įmonėms ir piliečiams atsirastų galimybė 
plėtoti novatoriškas ir konkurencingas 
paslaugas bei produktus ir jais naudotis;

Or. en

Pakeitimas 5
Jordi Cañas, Andrus Ansip, 

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti tikrą bendrąją duomenų 
rinką, nes ji bus Europos duomenų 
ekonomikos stuburas; mano, kad 
pasitikėjimo skaitmeninėmis paslaugomis 
užtikrinimas yra itin svarbus bendrajai 
skaitmeninei rinkai ir turėtų būti tiek 
viešosios politikos, tiek ir verslo modelių 
centre;

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti tikrą bendrąją duomenų 
rinką, nes ji bus Europos duomenų 
ekonomikos stuburas, kartu skatinant ir 
saugant Europos duomenų tvarkymo 
taisykles ir standartus, visapusiškai 
laikantis ES teisės aktų; mano, kad 
pasitikėjimo skaitmeninėmis paslaugomis 
užtikrinimas yra itin svarbus bendrajai 
skaitmeninei rinkai ir turėtų būti tiek 
viešosios politikos, tiek ir verslo modelių 
centre;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti tikrą bendrąją duomenų 
rinką, nes ji bus Europos duomenų 
ekonomikos stuburas; mano, kad 
pasitikėjimo skaitmeninėmis paslaugomis 

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti tikrą bendrąją duomenų 
rinką; mano, kad pasitikėjimo 
skaitmeninėmis paslaugomis užtikrinimas 
yra itin svarbus bendrajai skaitmeninei 
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užtikrinimas yra itin svarbus bendrajai 
skaitmeninei rinkai ir turėtų būti tiek 
viešosios politikos, tiek ir verslo modelių 
centre;

rinkai ir turėtų būti viešosios politikos 
centre;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti tikrą bendrąją duomenų 
rinką, nes ji bus Europos duomenų 
ekonomikos stuburas; mano, kad 
pasitikėjimo skaitmeninėmis paslaugomis 
užtikrinimas yra itin svarbus bendrajai 
skaitmeninei rinkai ir turėtų būti tiek 
viešosios politikos, tiek ir verslo modelių 
centre;

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti tikrą bendrąją duomenų 
rinką, nes ji bus Europos duomenų 
ekonomikos ir ES konkurencingumo 
stuburas; mano, kad pasitikėjimo 
skaitmeninėmis paslaugomis užtikrinimas 
yra itin svarbus bendrajai skaitmeninei 
rinkai ir turėtų būti tiek viešosios politikos, 
tiek ir verslo modelių centre;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad informacijos 
saugumas ir privatumas yra pagrindiniai 
uždaviniai, su kuriais susiduriama 
skatinant dalijimąsi duomenimis; primena 
Ekspertų grupės ataskaitoje1a pateiktas 
išvadas dėl dabartinio riboto pasitikėjimo 
tarp konkrečios privačiosios įmonės ar 
pilietinės visuomenės organizacijos ir 
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viešojo sektoriaus institucijos dėl 
duomenų saugojimo, naudojimosi jais ir 
jų tvarkymo, nes tai dar labiau trukdo 
tokiam bendradarbiavimui; todėl 
supranta, kad duomenų teikėjai, 
dalydamiesi savo duomenimis, nesijaučia 
saugiai, nes nėra užtikrintas jų teikiamos 
informacijos saugumas ir privatumas; 
ragina Komisiją, prieš nustatant naują 
sistemą, visų pirma užtikrinti, kad 
viešajame sektoriuje saugant duomenis, 
naudojantis duomenimis ir juos tvarkant 
būtų garantuotas didesnis saugumas ir 
privatumas;
__________________
1a „Kuriant Europos strategiją dėl verslo 
subjektų dalijimosi duomenimis su 
valdžios institucijomis viešojo intereso 
tikslais“ (angl. „Towards a European 
strategy on business-to-government data 
sharing for the public interest“). Verslo 
subjektų dalijimosi duomenimis su 
valdžios institucijomis aukšto lygio 
ekspertų grupės galutinė ataskaita, 
2020 m.

Or. en

Pakeitimas 9
Evžen Tošenovský, Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad bet kokie su 
duomenimis susiję pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
turėtų būti paremti išsamiu poveikio 
vertinimu, kad būtų galima išvengti 
nereikalingos administracinės ar 
reglamentavimo naštos, kuri galėtų 
trukdyti kurtis vadinamiesiems aukštųjų 
technologijų „vienaragiams“ (angl. 
„unicorns“), startuoliams ir MVĮ 
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Europoje, siekiant atskleisti jų potencialą 
pasauliniu mastu; todėl siūlo Europos 
Komisijai atlikti trečiųjų šalių 
reglamentavimo aplinkos lyginamąją 
analizę;

Or. en

Pakeitimas 10
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad didelio kiekio 
duomenų prieinamumas yra laisvo 
naudotojų bendradarbiavimo rezultatas, 
pasiektas kuriant turinį ir dalijantis 
duomenimis, mano, kad taip laisvai 
bendradarbiaujant gaunami duomenys 
turi būti kaip visiems prieinamas bendras 
turtas, kuriuo neprekiaujama;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad Europos duomenų 
strategijoje turi būti atsižvelgta į Bendrąjį 
duomenų apsaugos reglamentą, kartu 
sukuriant tikrą bendrąją duomenų rinką 
ir užtikrinant vartotojų apsaugą 
bendrojoje rinkoje;

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

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. Bendrieji pasiūlymų dėl duomenų 
strategijos principai (2 paantraštė)

Or. en

Pakeitimas 13
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. ragina Komisiją laikytis Ekspertų 
grupės ataskaitoje1a pateiktų 
rekomendacijų atlikti tyrimus ir surinkti 
daugiau empirinių įrodymų, taip pat apie 
verslo subjektų dalijimosi duomenimis su 
valdžios institucijomis viešojo intereso 
tikslais makroekonominę ir socialinę 
naudą;
__________________
1a „Kuriant Europos strategiją dėl verslo 
subjektų dalijimosi duomenimis su 
valdžios institucijomis viešojo intereso 
tikslais“ (angl. „Towards a European 
strategy on business-to-government data 
sharing for the public interest“). Verslo 
subjektų dalijimosi duomenimis su 
valdžios institucijomis aukšto lygio 
ekspertų grupės galutinė ataskaita, 
2020 m.

Or. en
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Pakeitimas 14
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. pabrėžia, kad prie bet kurios 
Komisijos strategijos ar pasiūlymo turi 
būti pridėti dokumentai, kuriuose, be kita 
ko, būtų pateikti geriausios patirties 
pavyzdžiai, sąnaudų ir naudos analizė, 
finansinės naštos Sąjungos biudžetui, 
valstybių narių biudžetams statistiniai 
duomenys ir kiekybinis įvertinimas ir 
įmonių, įskaitant MVĮ, veiklos sąnaudos;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. atkreipia dėmesį į esamus 
teigiamus pavyzdžius dėl dalijimosi 
duomenimis tarp verslo įmonių (B2B) ir 
tarp įmonių ir vyriausybių (B2G); ragina 
Komisiją patikrinti savo tikslus 
pasitelkiant bandomuosius duomenų 
dalijimosi projektus ir kuriant bandomąją 
aplinką; pabrėžia, kad be įrodytos 
bandomųjų projektų sėkmės, 
veiksmingumo ir ekonominio 
naudingumo Sąjunga neturėtų nei remti, 
nei finansuoti jokių su skaitmenine 
pertvarka, įskaitant dalijimąsi 
duomenimis, susijusių sudėtingų 
projektų;

Or. en
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Pakeitimas 16
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
1 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1f. prašo Komisijos nuosekliai 
apibrėžti, kaip naujosios nuostatos yra 
suderinamos su kitomis teisinėmis 
priemonėmis, pvz., Bendruoju duomenų 
apsaugos reglamentu, laisvu ne asmens 
duomenų judėjimu Europos Sąjungoje ir 
persvarstytomis taisyklėmis dėl atvirųjų 
duomenų ir viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo, nes 
jų poveikis bendrajai duomenų rinkai dar 
nėra žinomas;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1g. ragina Komisiją skatinti dalytis 
visais, ne tik aukštos kokybės 
duomenimis, ir sukurti duomenų kokybės 
rodiklius, kuriais būtų galima įvertinti 
nuoseklumą, savalaikiškumą ir turinio 
kokybę;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 h dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1h. Asmens duomenų erdvės (3 
paantraštė)

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1i. prašo Komisijos pateikti įrodymus, 
kiek vartotojų yra suinteresuoti asmens 
duomenų erdvėmis;

Or. en

Pakeitimas 20
Jordi Cañas, Andrus Ansip

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų 
savo duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
mano, kad piliečių duomenys galėtų padėti 
kurti novatoriškus ekologiškus sprendimus 
ir paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos 
apsvarstyti, kaip būtų galima remti 
duomenų altruizmą visapusiškai laikantis 
ES teisės aktų;

2. primygtinai ragina Komisiją 
suteikti vartotojams galių, ypač daug 
dėmesio skiriant pažeidžiamoms grupėms, 
siekiant užtikrinti, kad jie galėtų 
kontroliuoti savo duomenis, taip pat 
užtikrinant skaitmeninio raštingumo 
trūkumo problemos sprendimą ir naštos 
nekeliantį naudojimąsi savo teisėmis bei 
tai, kad bendroji duomenų rinka būtų 
grindžiama Europos vertybėmis ir 
sąžiningumu konkuruojant, taip pat 
užkertant kelią blokavimo poveikiui ir 
diskriminacijos pavojui; mano, kad 
piliečių duomenys galėtų padėti kurti 
novatoriškus ekologiškus sprendimus ir 
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paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos 
apsvarstyti, kaip būtų galima remti 
duomenų altruizmą visapusiškai laikantis 
ES teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
mano, kad piliečių duomenys galėtų padėti 
kurti novatoriškus ekologiškus sprendimus 
ir paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos 
apsvarstyti, kaip būtų galima remti 
duomenų altruizmą visapusiškai laikantis 
ES teisės aktų;

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
ragina Komisiją laikytis atsargaus 
požiūrio, siekiant užtikrinti, kad 
vartotojams visada būtų suteikta galimybė 
spręsti, kas ir kokiomis aplinkybėmis gali 
naudotis jų asmens duomenimis; mano, 
kad piliečių duomenys galėtų padėti kurti 
novatoriškus ekologiškus sprendimus ir 
paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos 
apsvarstyti, kaip būtų galima remti 
duomenų altruizmą visapusiškai laikantis 
ES teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 22
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
mano, kad piliečių duomenys galėtų padėti 
kurti novatoriškus ekologiškus sprendimus 
ir paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos 
apsvarstyti, kaip būtų galima remti 
duomenų altruizmą visapusiškai laikantis 
ES teisės aktų;

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
mano, kad piliečių duomenys galėtų padėti 
kurti novatoriškus ekologiškus sprendimus 
ir paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos 
apsvarstyti, kaip būtų galima remti 
duomenų altruizmą visapusiškai laikantis 
ES teisės aktų; ragina Komisiją išnagrinėti 
galimybę skaitmeniniu būdu apmokestinti 
įmones, kurios apmokestina asmens 
duomenų rinkimą bei keitimąsi jais;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
mano, kad piliečių duomenys galėtų padėti 
kurti novatoriškus ekologiškus sprendimus 
ir paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos 
apsvarstyti, kaip būtų galima remti 
duomenų altruizmą visapusiškai laikantis 
ES teisės aktų;

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
mano, kad piliečių duomenys galėtų padėti 
kurti novatoriškus ekologiškus sprendimus 
ir paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos 
apsvarstyti, kaip būtų galima remti 
duomenų altruizmą visapusiškai laikantis 
ES teisės aktų; mano, kad keitimasis 
duomenimis su trečiosiomis šalimis yra 
būtinas, kartu užtikrinant duomenų 
saugumą ir skaidrumą;

Or. en
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Pakeitimas 24
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Anna-Michelle Asimakopoulou, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
mano, kad piliečių duomenys galėtų padėti 
kurti novatoriškus ekologiškus sprendimus 
ir paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos 
apsvarstyti, kaip būtų galima remti 
duomenų altruizmą visapusiškai laikantis 
ES teisės aktų;

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama bendromis 
Europos gyvenimo būdo vertybėmis, pvz., 
pagrindinių teisių apsauga, ir 
sąžiningumu konkuruojant; mano, kad 
piliečių duomenys galėtų padėti kurti 
novatoriškus tvaresnius produktų ir 
paslaugų sprendimus, kurie būtų naudingi 
Europos vartotojams ir įmonėms; prašo 
Komisijos apsvarstyti, kaip būtų galima 
skatinti duomenų altruizmą visapusiškai 
laikantis ES teisės aktų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
mano, kad piliečių duomenys galėtų padėti 
kurti novatoriškus ekologiškus sprendimus 
ir paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos 

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
mano, kad piliečių duomenys galėtų padėti 
kurti novatoriškus ekologiškus sprendimus 
ir paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos 
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apsvarstyti, kaip būtų galima remti 
duomenų altruizmą visapusiškai laikantis 
ES teisės aktų;

pateikti konkretų teisinį pagrindą ir aiškią 
„duomenų altruizmo“ apibrėžtį, taip pat 
apsvarstyti, kaip būtų galima jį remti 
visapusiškai laikantis ES teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 26
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
mano, kad piliečių duomenys galėtų padėti 
kurti novatoriškus ekologiškus sprendimus 
ir paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos 
apsvarstyti, kaip būtų galima remti 
duomenų altruizmą visapusiškai laikantis 
ES teisės aktų;

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant, 
kartu užtikrinant veiksmingą duomenų 
naudojimą; mano, kad piliečių duomenys 
galėtų padėti kurti novatoriškus 
ekologiškus sprendimus ir paslaugas, kurie 
būtų naudingi Europos vartotojams ir 
įmonėms; prašo Komisijos apsvarstyti, 
kaip būtų galima remti duomenų altruizmą 
visapusiškai laikantis ES teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 27
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
mano, kad piliečių duomenys galėtų padėti 

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
mano, kad piliečių duomenys galėtų padėti 
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kurti novatoriškus ekologiškus sprendimus 
ir paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos 
apsvarstyti, kaip būtų galima remti 
duomenų altruizmą visapusiškai laikantis 
ES teisės aktų;

kurti novatoriškus sprendimus ir paslaugas, 
įskaitant ekologiškus ir skaitmeninius, 
kurie būtų naudingi Europos vartotojams ir 
įmonėms; prašo Komisijos apsvarstyti, 
kaip būtų galima remti dalijimąsi 
duomenimis visapusiškai laikantis ES 
teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 28
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
mano, kad piliečių duomenys galėtų padėti 
kurti novatoriškus ekologiškus sprendimus 
ir paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos 
apsvarstyti, kaip būtų galima remti 
duomenų altruizmą visapusiškai laikantis 
ES teisės aktų;

2. ragina Komisiją suteikti 
vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo 
duomenis, ir užtikrinti, kad bendroji 
duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžiningumu konkuruojant; 
mano, kad pramonės duomenys galėtų 
padėti kurti novatoriškus ekologiškus 
sprendimus ir paslaugas, kurie būtų 
naudingi Europos vartotojams ir įmonėms; 
prašo Komisijos apsvarstyti, kaip būtų 
galima remti skatinti dalijimąsi 
duomenimis visapusiškai laikantis ES 
teisės aktų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad reikia spręsti 
konkrečias problemas, kurios galėtų kilti 
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dėl vartotojų duomenų kontrolės, ypač tuo 
atveju, kai suinteresuotieji vartotojai yra 
nepilnamečiai; prašo Komisijos patikslinti 
atsakomybę už duomenų rinkimą ir 
sutikimui taikomas taisykles; be to, prašo 
Komisijos užtikrinti, kad visada būtų 
gerbiamos neįgaliųjų teisės ir kad jie 
lygiai taip pat galėtų naudotis bendrosios 
duomenų rinkos sukūrimo teikiamais 
privalumais;

Or. en

Pakeitimas 30
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. palankiai vertina tai, kad buvo 
paskelbta apie bendrą Europos 
pažangiųjų žiedinės ekonomikos prietaikų 
duomenų erdvę ir Komisijos siekį sukurti 
skaitmeninį „produkto pasą“, kad būtų 
pagerintas atsekamumas ir suteikta 
galimybė gauti informaciją apie produkto 
kilmę, patvarumą, sudėtį, pakartotinio 
naudojimo, taisymo ir išmontavimo 
galimybes ir tvarkymą pasibaigus 
gyvavimo ciklui; ragina kurti šias 
priemones glaudžiai bendradarbiaujant su 
pramone, nacionalinėmis valdžios 
institucijomis, pilietine visuomene ir 
suinteresuotaisiais subjektais;

Or. en

Pakeitimas 31
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia socialinę naudą skatinant 
suteikti geresnę prieigą prie viešojo 
sektoriaus duomenų taip, kad būtų 
stiprinamas jų panaudojimas visoje ES; 
būtina užtikrinti veiksmingą direktyvos 
dėl atvirųjų duomenų įgyvendinimą laiku 
ir skatinti bendrus didelės vertės duomenų 
rinkinių formatus, kad būtų galima 
apjungti ir analizuoti iš skirtingų 
valstybių narių gautus duomenis, siekiant 
sukurti tikrai suderintą bendrąją 
skaitmeninę rinką;

Or. en

Pakeitimas 32
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad mišrių duomenų 
rinkiniams, kuriuose yra asmens ir ne 
asmens duomenų, iš esmės turėtų būti 
taikomi duomenų valdytojams ir duomenų 
tvarkytojams taikomi įsipareigojimai ir 
turi būti gerbiamos duomenų subjektų 
teisės, nurodytos Bendrajame duomenų 
apsaugos reglamente, taip pat Komisijos 
gairėse dėl Reglamento dėl laisvo ne 
asmens duomenų judėjimo Europos 
Sąjungoje pagrindų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad Komisijos vertinimo 
ataskaitoje dėl BDAR patvirtinama, jog 
BDAR kartu su reglamentu dėl laisvo ne 
asmens duomenų judėjimo užtikrina 
laisvą duomenų judėjimą ES; primygtinai 
ragina Komisiją tinkamai apibūdinti 
motyvus, dėl kurių būtina priimti 
papildomus teisės aktus dėl duomenų 
erdvių, kad būtų išvengta nereikalingos 
administracinės ar reglamentavimo 
naštos;

Or. en

Pakeitimas 34
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad rengiamas 
Skaitmeninės rinkos aktas yra būtinas 
siekiant sąžiningomis sąlygomis plėtoti 
duomenų perkeliamumą; pabrėžia, kad 
sutikimas turėtų būti aiškiai ir tinkamai 
taikomas; pabrėžia, kad būtina atsižvelgti 
į Duomenų bazių direktyvą, siekiant 
apsaugoti intelektinės nuosavybės teises;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad dabartinis bendrosios 
rinkos susiskaidymas ir skirtingos 
valstybių narių taisyklės trukdo sukurti 
tikrai bendrą Europos duomenų erdvę, ir 
ragina imtis veiksmingų ir suderintų 
veiksmų, kad būtų galima padidinti ES 
bendrosios rinkos apimtį;

Or. en

Pakeitimas 36
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad nesutvarkyti 
duomenys, kuriuos neišfiltruotus naudoja 
dirbtinis intelektas, gali sukelti įvairius 
nukrypimus, diskriminaciją ir socialinę ar 
ekonominę nelygybę teikiant skaitmenines 
paslaugas mūsų visuomenėms;

Or. fr

Pakeitimas 37
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. prašo Komisijos ir valstybių narių 
institucijų kovoti su mokesčių vengimu ir 
ne asmens duomenų analizės algoritmų 
sistemų rinkoje veikiančių ES įmonių 
piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi 
Europoje;
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Or. fr

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

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina, siekiant išvengti visuotinio 
naudotojų sekimo, numatyti įvairius 
skaitmeninių įmonių apmokestinimo 
modelius. Jeigu trečiųjų šalių 
skaitmeninės įmonės būtų 
apmokestinamos pagal jų surenkamų, 
analizuojamų ar saugomų asmens 
duomenų kiekį, būtų galima subalansuoti 
„sekimo kapitalizmu“ grindžiamus 
ekonominius modelius ir apsaugoti 
vartotoją;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad prieigos prie duomenų 
užtikrinimas labai svarbus ne tik 
piliečiams, bet ir įmonių diegiamoms 
inovacijoms ir jų augimui, ypač startuolių 
ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), ir 
palankiai vertina veiksmus, kuriuos 
Europos Komisiją numatė savo 
komunikate ir kuriais siekiama pašalinti 
dabartinį duomenų prieinamumo 
trūkumą;
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Or. en

Pakeitimas 40
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina Komisiją įvertinti dalijimosi 
duomenimis poveikį aplinkai ir 
infrastruktūras, kurių reikia siekiant 
užtikrinti tvarų duomenų strategijos 
įgyvendinimą laikantis žaliojo kurso;

Or. en

Pakeitimas 41
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. Bendra Europos duomenų erdvė 
(4 paantraštė)

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. prašo valstybes nares visapusiškai 
įgyvendinti Direktyvą dėl atvirųjų 
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duomenų ir viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
(„Atvirųjų duomenų direktyva“), taip pat 
prašo Komisijos ir valstybių narių skatinti 
prieinamų duomenų plataus pakartotinio 
naudojimo kultūrą; be to, pabrėžia, kad 
būtina užtikrinti lengvą prieigą prie 
duomenų visoms atitinkamoms 
institucijoms, visuomenės subjektams ir 
ekonominės veiklos vykdytojams, visų 
pirma MVĮ ir startuoliams, šalinti esamas 
kliūtis ir skatinti naudotis šiuolaikiniais 
tinklais ir vieša programų sąsaja (API) 
grindžiamomis paslaugomis, užtikrinant 
patogų ir greitą prieinamų duomenų 
atkūrimą, paiešką ir tvarkymą;

Or. en

Pakeitimas 43
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad reikia sukurti bendrą 
Europos duomenų erdvę siekiant užtikrinti 
laisvą ne asmens duomenų judėjimą per 
sienas ir tarp sektorių; pabrėžia, kad laisvo 
ne asmens duomenų judėjimo principas yra 
būtinas bendrajai duomenų rinkai, sudarant 
vienodas sąlygas suinteresuotiesiems 
subjektams dalytis duomenimis; mano, kad 
dalijimasis duomenimis tarp verslo įmonių 
(B2B) ir tarp įmonių ir vyriausybių (B2G) 
turėtų būti savanoriškas, taip pat turėtų 
būti numatyta privaloma prieiga prie 
duomenų siekiant ištaisyti galimus rinkos 
trūkumus;

3. pabrėžia, kad reikia sukurti bendrą 
Europos duomenų erdvę siekiant užtikrinti 
laisvą ne asmens duomenų judėjimą per 
sienas ir tarp sektorių; pabrėžia, kad laisvo 
ne asmens duomenų judėjimo principas yra 
būtinas bendrajai duomenų rinkai, sudarant 
vienodas sąlygas suinteresuotiesiems 
subjektams dalytis duomenimis ir 
užtikrinant tinkamą išsamių sutikimų 
lygį; mano, kad dalijimasis duomenimis 
tarp verslo įmonių (B2B) ir tarp įmonių ir 
vyriausybių (B2G) turėtų būti skatinamas, 
taip pat galėtų būti numatyta privaloma 
prieiga prie duomenų siekiant ištaisyti 
galimus duomenų rinkos trūkumus ir 
išvengti rinkos koncentracijos bei 
pertekliaus; ragina skatinti privačiąsias 
bendroves pasirinkti atvirųjų duomenų ir 
atviro bendradarbiavimo modelį, o ne 
trūkumais paremtą modelį; primygtinai 
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reikalauja, kad įgyvendinant Sąjungos 
politiką sukurta duomenų erdvė apimtų 
apsaugos priemones ir profiliavimo bei 
naudojimo reklamai draudimą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad reikia sukurti bendrą 
Europos duomenų erdvę siekiant užtikrinti 
laisvą ne asmens duomenų judėjimą per 
sienas ir tarp sektorių; pabrėžia, kad laisvo 
ne asmens duomenų judėjimo principas yra 
būtinas bendrajai duomenų rinkai, sudarant 
vienodas sąlygas suinteresuotiesiems 
subjektams dalytis duomenimis; mano, kad 
dalijimasis duomenimis tarp verslo įmonių 
(B2B) ir tarp įmonių ir vyriausybių (B2G) 
turėtų būti savanoriškas, taip pat turėtų būti 
numatyta privaloma prieiga prie duomenų 
siekiant ištaisyti galimus rinkos trūkumus;

3. pabrėžia, kad reikia sukurti bendras 
Europos duomenų erdves siekiant užtikrinti 
laisvą ne asmens duomenų judėjimą per 
sienas ir tarp sektorių; be to, mano, kad 
bendrų Europos duomenų erdvių valdymo 
sistema turėtų būti pagrįsta Reglamente 
dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo 
nurodytais principais; pabrėžia, kad laisvo 
ne asmens duomenų judėjimo principas yra 
būtinas bendrajai duomenų rinkai, sudarant 
vienodas sąlygas suinteresuotiesiems 
subjektams dalytis duomenimis, visų pirma 
atsižvelgiant į ES MVĮ poreikius ir 
suteikiant joms galimybę plėstis ir veikti 
tarpvalstybiniu mastu vidaus rinkoje; 
mano, kad dalijimasis duomenimis tarp 
verslo įmonių (B2B) ir tarp įmonių ir 
vyriausybių (B2G) turėtų būti 
savanoriškas, taip pat turėtų būti numatyta 
privaloma prieiga prie duomenų siekiant 
ištaisyti galimus rinkos trūkumus;

Or. en

Pakeitimas 45
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad reikia sukurti bendrą 
Europos duomenų erdvę siekiant užtikrinti 
laisvą ne asmens duomenų judėjimą per 
sienas ir tarp sektorių; pabrėžia, kad laisvo 
ne asmens duomenų judėjimo principas yra 
būtinas bendrajai duomenų rinkai, sudarant 
vienodas sąlygas suinteresuotiesiems 
subjektams dalytis duomenimis; mano, kad 
dalijimasis duomenimis tarp verslo įmonių 
(B2B) ir tarp įmonių ir vyriausybių (B2G) 
turėtų būti savanoriškas, taip pat turėtų būti 
numatyta privaloma prieiga prie duomenų 
siekiant ištaisyti galimus rinkos trūkumus;

3. pabrėžia, kad reikia sukurti bendrą 
Europos duomenų erdvę siekiant užtikrinti 
laisvą ne asmens duomenų judėjimą per 
sienas ir tarp sektorių; pabrėžia, kad 
svarbu išplėsti duomenų judėjimą ir į 
trečiąsias šalis, jeigu užtikrinamas 
suderinamumas su ES duomenų 
apsaugos teisine sistema; pabrėžia, kad 
laisvo ne asmens duomenų judėjimo 
principas yra būtinas bendrajai duomenų 
rinkai, sudarant vienodas sąlygas 
suinteresuotiesiems subjektams dalytis 
duomenimis; mano, kad dalijimasis 
duomenimis tarp verslo įmonių (B2B) ir 
tarp įmonių ir vyriausybių (B2G) turėtų 
būti savanoriškas, taip pat turėtų būti 
skatinama dalyvauti duomenų erdvėse ir 
kartu numatyta privaloma prieiga prie 
duomenų siekiant ištaisyti galimus rinkos 
trūkumus;

Or. en

Pakeitimas 46
Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad reikia sukurti bendrą 
Europos duomenų erdvę siekiant užtikrinti 
laisvą ne asmens duomenų judėjimą per 
sienas ir tarp sektorių; pabrėžia, kad laisvo 
ne asmens duomenų judėjimo principas yra 
būtinas bendrajai duomenų rinkai, sudarant 
vienodas sąlygas suinteresuotiesiems 
subjektams dalytis duomenimis; mano, kad 
dalijimasis duomenimis tarp verslo įmonių 
(B2B) ir tarp įmonių ir vyriausybių (B2G) 
turėtų būti savanoriškas, taip pat turėtų būti 

3. palankiai vertina idėją sukurti 
bendrą Europos duomenų erdvę siekiant 
užtikrinti laisvą ne asmens duomenų 
judėjimą per sienas ir tarp sektorių; 
pabrėžia, kad laisvo ne asmens duomenų 
judėjimo principas yra būtinas bendrajai 
duomenų rinkai, sudarant vienodas sąlygas 
suinteresuotiesiems subjektams dalytis 
duomenimis; mano, jog atsižvelgiant į tai, 
kad duomenų savininkams teisėtai 
priklauso duomenų ištekliai, ar tai būtų 
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numatyta privaloma prieiga prie duomenų 
siekiant ištaisyti galimus rinkos trūkumus;

vienas elementas, ar duomenų elementų 
rinkinys, dalijimasis duomenimis tarp 
verslo įmonių (B2B) ir tarp įmonių ir 
vyriausybių (B2G) turėtų būti iš esmės 
savanoriškas, taip pat turėtų būti numatyta 
privaloma prieiga prie duomenų siekiant 
ištaisyti įrodytus rinkos trūkumus ir tik tais 
atvejais, kai įmonei teikiama viešoji 
parama arba kitos rūšies valstybės 
parama;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad reikia sukurti bendrą 
Europos duomenų erdvę siekiant užtikrinti 
laisvą ne asmens duomenų judėjimą per 
sienas ir tarp sektorių; pabrėžia, kad laisvo 
ne asmens duomenų judėjimo principas yra 
būtinas bendrajai duomenų rinkai, sudarant 
vienodas sąlygas suinteresuotiesiems 
subjektams dalytis duomenimis; mano, kad 
dalijimasis duomenimis tarp verslo įmonių 
(B2B) ir tarp įmonių ir vyriausybių (B2G) 
turėtų būti savanoriškas, taip pat turėtų būti 
numatyta privaloma prieiga prie duomenų 
siekiant ištaisyti galimus rinkos trūkumus;

3. pabrėžia, kad reikia sukurti bendrą 
Europos duomenų erdvę siekiant užtikrinti 
laisvą ne asmens duomenų judėjimą visose 
valstybėse narėse ir tarp sektorių; pabrėžia, 
kad laisvo ne asmens duomenų judėjimo 
principas yra būtinas bendrajai duomenų 
rinkai, sudarant vienodas sąlygas 
suinteresuotiesiems subjektams dalytis 
duomenimis; mano, kad dalijimasis 
duomenimis tarp verslo įmonių (B2B) ir 
tarp įmonių ir vyriausybių (B2G) turėtų 
būti savanoriškas; tačiau taip pat turėtų 
būti numatyta privaloma prieiga prie 
duomenų siekiant ištaisyti galimus rinkos 
trūkumus, susijusius su tam tikrų trečiųjų 
šalių veiklos vykdytojų monopoliu;

Or. fr

Pakeitimas 48
Anne-Sophie Pelletier
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad reikia sukurti bendrą 
Europos duomenų erdvę siekiant užtikrinti 
laisvą ne asmens duomenų judėjimą per 
sienas ir tarp sektorių; pabrėžia, kad laisvo 
ne asmens duomenų judėjimo principas yra 
būtinas bendrajai duomenų rinkai, sudarant 
vienodas sąlygas suinteresuotiesiems 
subjektams dalytis duomenimis; mano, kad 
dalijimasis duomenimis tarp verslo įmonių 
(B2B) ir tarp įmonių ir vyriausybių (B2G) 
turėtų būti savanoriškas, taip pat turėtų būti 
numatyta privaloma prieiga prie duomenų 
siekiant ištaisyti galimus rinkos trūkumus;

3. pabrėžia, kad reikia sukurti bendrą 
Europos duomenų erdvę siekiant užtikrinti 
laisvą jos teritorijoje saugomų ir tvarkomų 
ne asmens duomenų judėjimą per sienas ir 
tarp sektorių; pabrėžia, kad laisvo ne 
asmens duomenų judėjimo principas yra 
būtinas bendrajai duomenų rinkai, sudarant 
vienodas sąlygas suinteresuotiesiems 
subjektams dalytis duomenimis; mano, kad 
dalijimasis duomenimis tarp verslo įmonių 
(B2B) ir tarp įmonių ir vyriausybių (B2G) 
turėtų būti savanoriškas, taip pat turėtų būti 
numatyta privaloma prieiga prie duomenų 
siekiant ištaisyti galimus rinkos trūkumus;

Or. fr

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, koks svarbus saugumas 
ir duomenų apsauga kaip būtini 
dalijimosi duomenimis iniciatyvų ir 
būsimų ES duomenų erdvių veiksniai; 
pabrėžia, kad įmonės turi laikytis viso 
BDAR, įskaitant duomenų kiekio 
mažinimo ir pritaikytosios bei 
standartizuotosios duomenų apsaugos 
principų; palankiai vertina Komisijos 
planą priimti priemones, kuriomis 
būsimame Duomenų akte būtų išplėsta 
teisė į perkeliamumą pagal BDAR 20 
straipsnį; ragina Komisiją sudaryti 
palankesnes sąlygas užbaigti privatumo 
internete direktyvą, kad būtų galima 
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užtikrinti perspektyvią privatumo 
elektroninių ryšių sektoriuje apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 50
Jordi Cañas, Andrus Ansip

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad būtina sukurti 
nuoseklius ir tinkamus tarptautinio 
asmens duomenų perdavimo 
mechanizmus, kad Europos įmonės galėtų 
saugiai, su pasitikėjimu ir teisiniu 
tikrumu veikti visame pasaulyje; todėl 
palankiai vertina Komisijos tarptautinį 
požiūrį, siekiant sumažinti pasaulinių 
skaitmeninių rinkų susiskaidymą, 
skatinant bendrus standartus ir dalijimąsi 
duomenimis su patikimomis šalimis, kartu 
užtikrinant ir propaguojant ES 
pagrindines vertybes ir duomenų 
apsaugos taisykles;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad saugi ir patikima 
ekosistema, kurioje laikomi, tvarkomi 
duomenys ir jais keičiamasi laikantis 
aukščiausių kibernetinio saugumo 
standartų, yra būtina kuriant tikrai 
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bendrą duomenų rinką ir naujas 
duomenų erdves; primena, kad didesnis 
junglumas yra susijęs su kibernetinėmis 
grėsmėmis, ir palankiai vertina tai, kad 
buvo paskelbta apie planuojamą 
direktyvos dėl tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo (TIS direktyva) 
peržiūrą, siekiant pagerinti dabartinę ES 
kibernetinio saugumo teisinę sistemą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad taip pat turi būti 
numatyta privaloma prieiga prie 
duomenų, kad būtų galima šalinti galimus 
rinkos trūkumus, todėl mano, kad 
būsimame Skaitmeninių rinkų akte turėtų 
būti pateiktos išsamios nuostatos; 
pabrėžia, kad pasiūlyme dėl Skaitmeninės 
rinkos akto turėtų būti pateiktos 
nuostatos, pagal kurias ekonominiai 
subjektai, kurie laikomi prieigos 
valdytojais vidaus rinkoje, turėtų būti 
įpareigoti prisidėti prie dalijimosi 
duomenimis su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais;

Or. en

Pakeitimas 53
Brando Benifei, Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)



AM\1218321LT.docx 31/59 PE659.338v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad dideli 
duomenų rinkiniai paprastai priklauso 
dideliems veikėjams, taip pakenkiant MVĮ 
ir startuoliams, kurie patiria didelių 
kliūčių, kad gautų duomenis; ragina 
Komisiją spręsti šias rinkos pusiausvyros 
problemas, kad bendrojoje duomenų 
rinkoje būtų užtikrintos vienodos sąlygos; 
palankiai vertina tai, kad buvo paskelbta 
apie Duomenų bazių direktyvos peržiūrą, 
kuri šiuo atveju gali suteikti naujų 
galimybių;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad infrastruktūra ir 
technologijos turi būti kuriamos ir 
derinamos bendrosios rinkos lygmeniu; 
ragina Komisiją įgyvendinti Europos 
bendrosios rinkos infrastruktūros 
projektą, išanalizuojant mažiau 
išsivysčiusius regionus ir teritorijas, 
siekiant užtikrinti vienodą prieigos prie 
bendrosios duomenų rinkos lygį, kad 
niekas nebūtų paliktas nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 55
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu
Kim Van Sparrentak
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad laikantis BDAR 
nurodyto tikslų ribojimo principo, 
dalijimasis duomenimis turi būti apribotas 
dalijimusi ne asmens duomenimis arba 
veiksmingai nuasmenintais pramoniniais 
ir komerciniais duomenimis; mišriųjų 
duomenų rinkiniai turi būti tvarkomi 
remiantis galiojančiais teisės aktais, 
tinkamai atsižvelgiant į duomenų 
išanoniminimo potencialą;

Or. en

Pakeitimas 56
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad asmens sveikatos 
duomenys neturi būti tvarkomi ar 
renkami negavus visiško suinteresuotojo 
asmens sutikimo, pareikšto jam esant 
tinkamai informuotam; todėl asmens 
sveikatos duomenys turi būti saugomi, nes 
tai yra neatimama jo teisė;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad Europos 
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Parlamentas rekomendavo Komisijai 
apsvarstyti tam tikrų su duomenimis 
susijusių priemonių analizes neseniai 
priimtoje rezoliucijoje „Skaitmeninių 
paslaugų aktas: bendrosios rinkos 
veikimo gerinimas“;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad svarbu pirmenybę 
teikti tam, kad europiečių asmens 
duomenys būtų tvarkomi Europoje;

Or. fr

Pakeitimas 59
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją toliau svarstyti dėl 
duomenų vertės apibrėžties;

Or. en

Pakeitimas 60
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad, nepaisant 
dabartinio didelio anglies pėdsako 
kuriant, diegiant ir naudojant dirbtinį 
intelektą, robotiką ir susijusias 
technologijas, įskaitant automatizuotus 
sprendimus ir mašinų mokymąsi, šios 
technologijos gali padėti sumažinti 
dabartinį IRT sektoriaus aplinkosauginį 
pėdsaką; pabrėžia, kad šios ir kitos 
tinkamai reglamentuojamos susijusios 
technologijos turėtų būti esminiai 
veiksniai, kuriuos pasitelkus 
įgyvendinami žaliojo kurso tikslai, JT 
darnaus vystymosi tikslai ir Paryžiaus 
susitarimas daugelyje skirtingų sektorių, 
taip pat jie turėtų padidinti politikos, kuria 
užtikrinama aplinkos apsauga, poveikį, 
pvz., atliekų mažinimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo srityse; ragina sukurti ES 
skaitmeninio tvarumo rodiklį, paremtą 
produkto naudojimo gyvavimo ciklų 
analize;

Or. en

Pakeitimas 61
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad, kaip neseniai buvo 
nurodyta 2020 m. liepos 16 d. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime 
Schrems II, C-311/18, ir Europos 
duomenų apsaugos valdybos 
rekomendacijose, duomenų perdavimas į 
kitas teritorijas visada turi atitikti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, 
Teisėsaugos direktyvos ir kitų susijusių 
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Sąjungos teisės aktų nuostatas;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. primena, kad tam tikri asmens 
duomenys, kaip antai sveikatos duomenys, 
vaikų duomenys, intymūs privatūs 
duomenys, pvz., susiję su seksualine 
orientacija, ar asmeninės nuotraukos yra 
unikalūs duomenys; primygtinai 
reikalauja užtikrinti šių duomenų 
anonimiškumą ir neleisti juos saugoti ar 
analizuoti už Europos Sąjungos ribų;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia ekonominę ir 
visuomeninę lengvai prieinamų ir 
nemokamų viešojo sektoriaus duomenų 
svarbą siekiant pakartotinai juos naudoti; 
ragina apibrėžti aiškias verslo subjektų 
dalijimosi duomenimis su valdžios 
institucijomis (B2G) taisykles, visų pirma 
dėl galimų mokesčių, kurie būtų taikomi 
atsižvelgiant į išlaidas, susijusias su 
prašymų dėl pakartotinio duomenų 
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naudojimo nagrinėjimu;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad Duomenų akte 
turėtų būti pateiktos nuostatos dėl labai 
kokybiškų ir patikimų duomenų rinkinių 
naudojimo, kurie būtini siekiant sukurti 
gerai veikiančią bendrąją Europos 
duomenų erdvę, taip pat padėti ES 
įmonėms kurti kokybiškus produktus ir 
paslaugas visoje vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 65
Brando Benifei, Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. remia Komisijos pastangas sukurti 
Europos duomenų erdves patikimam ir 
saugiam keitimuisi ne asmens 
duomenimis siekiant padidinti duomenų 
srautus tarp įmonių, akademinės 
bendruomenės, atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų ir viešojo 
sektoriaus; pabrėžia atvirųjų duomenų ir 
dalijimosi žiniomis naudojantis atviromis 
technologijomis svarbą MVĮ;

Or. en
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Pakeitimas 66
Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Karen Melchior

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją teikti pirmenybę 
investicijų į Europos Sąjungos įmonių 
saugojimo pajėgumus poreikiui; ragina 
Komisiją sukurti specialiuosius 
finansavimo mechanizmus, kurie padėtų 
skubiai didinti duomenų saugojimo ir 
tvarkymo pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją ypač daug 
dėmesio skirti tokioms situacijoms, kai 
duomenys yra bendrai kuriami, todėl 
sunku nustatyti, kam jie priklauso, nes tai 
gali kelti sunkumų nustatant, kas gali 
naudotis duomenų apsaugos teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 68
Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. primena apie duomenų 
nuosavybės apsaugą ir tai, kad dalijimasis 
duomenimis nereiškia, jog duomenimis 
turėtų būti dalijamasi nemokamai;

Or. en

Pakeitimas 69
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pabrėžia, kad novatoriška ir 
konkurencinga duomenų ekonomika yra 
pagrįsta atvirumu; todėl pabrėžia, kad 
viešųjų duomenų rinkimo procesuose 
reikia vengti paslaugos teikėjo ar 
technologinio susaistymo, ir ragina 
įtraukti atvirą prieigą prie duomenų, 
privalomus sąveikumo ir perkeliamumo 
reikalavimus į visus Sąjungos viešųjų 
pirkimų procesus ir finansavimo 
programas, taip pat skatinti naudoti 
atvirojo kodo programinę ir techninę 
įrangą; todėl ragina Komisiją nustatyti 
„Europos sąveikumo įsipareigojimą“;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina valstybes nares veiksmingai 
įgyvendinti reglamentą dėl laisvo ne 
asmens duomenų judėjimo, suteikiant 
galimybę saugoti ir tvarkyti duomenis 
visoje ES teritorijoje, netaikant jokių 
nepagrįstų apribojimų; primena, kad 
duomenų vietos nustatymo reikalavimai 
Sąjungoje yra draudžiami, išskyrus 
atvejus, kai tai pagrįsta visuomenės 
saugumu ir laikomasi proporcingumo 
principo, ir primena, kad visi tokie 
galiojantys reikalavimai turi būti 
panaikinti iki 2021 m. gegužės 30 d.;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina Komisiją sukurti tinkamus 
mechanizmus ir sudaryti teisingas 
sąlygas, kad valdžios institucijų 
dalijimasis duomenimis su verslo 
subjektais (G2B) būtų plačiai ir laisvai 
prieinamas, duomenys būtų pateikiami 
kompiuterio skaitomu formatu ir 
naudojant standartizuotas taikomųjų 
programų sąsajas (API); mano, kad 
įmonės galėtų turėtų prieigą prie 
nemokamų duomenų tik tuo atveju, jeigu 
jos mokėtų mokesčius ES;

Or. en
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Pakeitimas 72
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. mano, kad valstybė narė turėtų 
galėti įpareigoti tiek Europos Sąjungoje, 
tiek trečiosiose šalyse įsisteigusius ir 
Europos Sąjungoje veiklą vykdančius 
debesijos kompiuterijos paslaugų tiekėjus 
bei skaitmenines įmones suteikti galimybę 
susipažinti su bet kokiais svarbiais asmens 
duomenimis, susijusiais su terorizmu, net 
jeigu jie saugomi trečiojoje šalyje;

Or. fr

Pakeitimas 73
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina Komisiją užtikrinti 
Duomenų akto ir bendrų Europos 
duomenų erdvių valdymo sistemos ir 
pasiūlymų pagal Skaitmeninių paslaugų 
akto dokumentų rinkinį suderinamumą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. prašo Komisijos ypač ir labai 
atidžiai atsižvelgti į konfidencialumo ir 
komercinių paslapčių apsaugos klausimus 
duomenų ekonomikos kontekste;

Or. en

Pakeitimas 75
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. pabrėžia, kad būtina sudaryti 
sąlygas dalijimuisi duomenimis ir 
užtikrinti galimybę naudotis esminiais ir 
aiškiai apibrėžtais duomenimis, kad būtų 
galima išnaudoti visas žaliojo kurso 
teikiamas galimybes; ragina Komisiją 
įvertinti, kokie duomenų rinkiniai yra 
esminiai įgyvendinant žaliąją pertvarką, 
atsižvelgiant į tvarius produktus ir 
paslaugas, be kita ko, produktų gamybos, 
transporto, anglies pėdsako mažinimo, 
energetikos, poveikio biologinei įvairovei 
ir tvarkymo pasibaigus gyvavimo ciklui 
srityse; ragina Komisiją apsvarstyti 
galimybę išplėsti didelės vertės duomenų 
rinkinių, apibrėžtų Direktyvoje (ES) 
2019/1024 dėl atvirųjų duomenų, taikymo 
sritį privačiojo sektoriaus subjektams;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. apgailestauja, kad Komisija 
nenumato suteikti jokios specialios 
apsaugos atsakingas pareigas ekonomikos 
srityje einantiems europiečiams, nors 
trečiosios šalys yra priėmusios atitinkamų 
teisės aktų, tokių kaip JAV įstatymas US 
CLOUD; pagal tokius teisės aktus trečiųjų 
šalių teisėsaugos institucijoms leidžiama 
susipažinti su asmens duomenimis 
atliekant ikiteisminius tyrimus, kurių 
priežastys kartais būna susijusios su 
ekonomine konkurencija; tokios bylos, 
kaip antai byla Alstom, kartais daro 
didžiulį strateginį poveikį Europos 
įmonėms;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. ragina Komisiją ir valstybes nares 
skatinti dalijimosi duomenimis kultūrą, 
rodyti pavyzdį ir dalytis savo duomenimis 
įgyvendinant matomą, vartotojui patogų, 
skaidrų ir lengvai automatizuojamą 
procesą;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. pabrėžia, kad rinkos priežiūros 
institucijoms turėtų būti suteikta prieiga 
prie visų svarbių duomenų, kad jos galėtų 
stiprinti savo veiksmus ir užtikrinti 
pakankamą produktų saugos kontrolę;

Or. en

Pakeitimas 79
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
3 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3e. pabrėžia, kokie svarbūs kai kuriose 
valstybėse narėse sukurti centriniai 
nacionaliniai registrai dėl visų sutarčių, 
sudarytų dėl duomenų dalijimosi tarp 
valdžios institucijų (G2G) ir valdžios 
institucijų dalijimosi duomenimis su 
verslo subjektais (G2B); pakartoja, kad 
vartotojui patogios skaitmeninės 
platformos, kuriose vienoje vietoje galima 
susipažinti su visomis viešosiomis 
sutartimis ir šiuose dokumentuose 
esančiais duomenimis yra labai svarbios 
ne tik siekiant užtikrinti viešojo 
administravimo skaidrumą, bet ir tai, kad 
šios skaitmeninės platformos yra puikus 
duomenų šaltinis; pabrėžia, kad viešasis 
sektorius turėtų būti veiksmingo ir 
visapusiško dalijimosi duomenimis 
pavyzdys; prašo Komisijos parengti 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kad tokia praktika taptų 
privaloma visose valstybėse narėse;

Or. en
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Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
3 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3e. ragina Komisiją įvertinti galimus 
mechanizmus ir priemones, kuriomis 
įmonėms suteikiama galimybė ir jos 
skatinamos dovanoti duomenis, kurie gali 
būti svarbūs viešojo intereso tikslais, 
kartu laikantis galiojančių ES teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 81
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
3 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3f. pabrėžia, kad reikia parengti 
bendrąjį apibrėžtį, kas laikoma viešojo 
intereso veikla, apibrėžti aiškius kriterijus, 
kada duomenys dovanojami viešojo 
intereso tikslais, ir nustatyti apsaugos 
priemones, kad viešojo intereso tikslais 
pasidalyti duomenys galiausiai nebūtų 
naudojami grynai komerciniais tikslais;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 f dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3f. Europos debesijos kompiuterijos 
paslaugos (5 paantraštė)

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad reikia gerinti prieigą 
prie Europos debesijos kompiuterijos 
paslaugų ir debesijos taisyklių sąvade 
spręsti sąveikumo klausimus, įskaitant 
elgesio kodeksus, sertifikavimą ir 
standartus; mano, kad proporcingumas yra 
pagrindinis duomenų kokybės ir 
sąveikumo reikalavimų principas; ragina 
Komisiją apsvarstyti galimybę skatinti 
taikyti esamus standartus, kad būtų 
išvengta nereikalingų sandorių išlaidų, ir 
nustatyti aukštos kokybės standartus 
sektoriams ir duomenų erdvėms, kurie yra 
labai svarbūs reikšmingiems visuomenės 
iššūkiams įveikti.

4. pabrėžia, kad reikia tinkamai 
įvertinti Europos debesijos kompiuterijos 
paslaugų idėją, įskaitant sąnaudų ir 
naudos analizę, kad būtų sukurta 
debesijos paslaugų infrastruktūra ir 
sistemos superstruktūra virš esamų 
debesijos paslaugų, įskaitant debesijos 
paslaugas, teikiamas už ES teritorijos 
ribų; mano, kad reikia analizuoti 
sąveikumo klausimus, kurti ir tobulinti 
elgesio kodeksus, sertifikavimą ir 
standartus debesijos taisyklių sąvade; 
mano, kad proporcingumas yra pagrindinis 
duomenų kokybės ir sąveikumo 
reikalavimų principas; ragina Komisiją 
apsvarstyti galimybę skatinti taikyti 
esamus standartus, kad būtų išvengta 
nereikalingų sandorių išlaidų, ir nustatyti 
aukštos kokybės standartus sektoriams ir 
duomenų erdvėms, kurie yra labai svarbūs 
reikšmingiems visuomenės iššūkiams 
įveikti;

Or. en

Pakeitimas 84
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad reikia gerinti prieigą 
prie Europos debesijos kompiuterijos 
paslaugų ir debesijos taisyklių sąvade 
spręsti sąveikumo klausimus, įskaitant 
elgesio kodeksus, sertifikavimą ir 
standartus; mano, kad proporcingumas yra 
pagrindinis duomenų kokybės ir 
sąveikumo reikalavimų principas; ragina 
Komisiją apsvarstyti galimybę skatinti 
taikyti esamus standartus, kad būtų 
išvengta nereikalingų sandorių išlaidų, ir 
nustatyti aukštos kokybės standartus 
sektoriams ir duomenų erdvėms, kurie yra 
labai svarbūs reikšmingiems visuomenės 
iššūkiams įveikti.

4. pabrėžia, kad reikia gerinti prieigą 
prie Europos debesijos kompiuterijos 
paslaugų ir debesijos taisyklių sąvade 
spręsti sąveikumo klausimus, įskaitant 
elgesio kodeksus, sertifikavimą ir 
standartus; ragina Komisiją sudaryti 
palankesnes sąlyga saugioms bendroms 
Europos duomenų erdvėms, 
grindžiamoms patikima ir saugia 
infrastruktūra bei stipriomis kibernetinio 
saugumo priemonėmis; mano, kad 
proporcingumas yra pagrindinis duomenų 
kokybės ir sąveikumo reikalavimų 
principas; ragina Komisiją apsvarstyti 
galimybę skatinti taikyti esamus standartus, 
kad būtų išvengta nereikalingų sandorių 
išlaidų, ir nustatyti aukštos kokybės 
standartus sektoriams ir duomenų erdvėms, 
kurie yra labai svarbūs reikšmingiems 
visuomenės iššūkiams įveikti;

Or. en

Pakeitimas 85
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad reikia gerinti prieigą 
prie Europos debesijos kompiuterijos 
paslaugų ir debesijos taisyklių sąvade 
spręsti sąveikumo klausimus, įskaitant 
elgesio kodeksus, sertifikavimą ir 
standartus; mano, kad proporcingumas yra 
pagrindinis duomenų kokybės ir 
sąveikumo reikalavimų principas; ragina 
Komisiją apsvarstyti galimybę skatinti 
taikyti esamus standartus, kad būtų 
išvengta nereikalingų sandorių išlaidų, ir 

4. pabrėžia, kad reikia gerinti prieigą 
prie Europos debesijos kompiuterijos 
paslaugų ir debesijos taisyklių sąvade 
spręsti sąveikumo klausimus, įskaitant 
elgesio kodeksus, sertifikavimą ir 
standartus; mano, kad proporcingumas yra 
pagrindinis duomenų kokybės ir 
sąveikumo reikalavimų principas; ragina 
Komisiją apsvarstyti galimybę skatinti 
taikyti standartus, kad būtų išvengta 
blokavimo poveikį darančių ir 
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nustatyti aukštos kokybės standartus 
sektoriams ir duomenų erdvėms, kurie yra 
labai svarbūs reikšmingiems visuomenės 
iššūkiams įveikti.

nereikalingų sandorių išlaidų, suteikiant 
galimybę vartotojams sklandžiai perkelti 
jų duomenis, pasitelkiant standartizuotas 
sąsajas, kitiems paslaugų teikėjams, jei 
teikiamos panašios debesijos paslaugos, ir 
nustatyti aukštos kokybės standartus 
sektoriams ir duomenų erdvėms, kurie yra 
labai svarbūs reikšmingiems visuomenės 
iššūkiams įveikti;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad reikia gerinti prieigą 
prie Europos debesijos kompiuterijos 
paslaugų ir debesijos taisyklių sąvade 
spręsti sąveikumo klausimus, įskaitant 
elgesio kodeksus, sertifikavimą ir 
standartus; mano, kad proporcingumas yra 
pagrindinis duomenų kokybės ir 
sąveikumo reikalavimų principas; ragina 
Komisiją apsvarstyti galimybę skatinti 
taikyti esamus standartus, kad būtų 
išvengta nereikalingų sandorių išlaidų, ir 
nustatyti aukštos kokybės standartus 
sektoriams ir duomenų erdvėms, kurie yra 
labai svarbūs reikšmingiems visuomenės 
iššūkiams įveikti.

4. pabrėžia, kad reikia gerinti prieigą 
prie Europos debesijos kompiuterijos 
paslaugų ir debesijos taisyklių sąvade 
spręsti sąveikumo klausimus, kurie šiuo 
metu yra didelė kliūtis veiksmingai dalytis 
duomenimis, įskaitant elgesio kodeksus, 
sertifikavimą ir standartus; mano, kad 
proporcingumas yra pagrindinis duomenų 
kokybės ir sąveikumo reikalavimų 
principas; ragina Komisiją apsvarstyti 
galimybę skatinti taikyti esamus standartus, 
kad būtų išvengta nereikalingų sandorių 
išlaidų, ir nustatyti aukštos kokybės 
standartus sektoriams ir duomenų erdvėms, 
kurie yra labai svarbūs reikšmingiems 
visuomenės iššūkiams įveikti;

Or. en

Pakeitimas 87
Anna-Michelle Asimakopoulou
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad reikia gerinti prieigą 
prie Europos debesijos kompiuterijos 
paslaugų ir debesijos taisyklių sąvade 
spręsti sąveikumo klausimus, įskaitant 
elgesio kodeksus, sertifikavimą ir 
standartus; mano, kad proporcingumas yra 
pagrindinis duomenų kokybės ir 
sąveikumo reikalavimų principas; ragina 
Komisiją apsvarstyti galimybę skatinti 
taikyti esamus standartus, kad būtų 
išvengta nereikalingų sandorių išlaidų, ir 
nustatyti aukštos kokybės standartus 
sektoriams ir duomenų erdvėms, kurie yra 
labai svarbūs reikšmingiems visuomenės 
iššūkiams įveikti.

4. pabrėžia, kad reikia gerinti prieigą 
prie Europos debesijos kompiuterijos 
paslaugų ir debesijos taisyklių sąvade 
spręsti sąveikumo klausimus, įskaitant 
elgesio kodeksus, sertifikavimą ir 
standartus; mano, kad proporcingumas yra 
pagrindinis duomenų kokybės ir 
sąveikumo reikalavimų principas; ragina 
Komisiją apsvarstyti galimybę skatinti 
taikyti esamus standartus, kad būtų 
išvengta nereikalingų sandorių išlaidų, 
išspręsti techniniai uždaviniai, ir nustatyti 
aukštos kokybės standartus sektoriams ir 
duomenų erdvėms, kurie yra labai svarbūs 
reikšmingiems visuomenės iššūkiams 
įveikti;

Or. en

Pakeitimas 88
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. prašo Komisijos ir valstybių narių 
kurti tik ES sukauptų duomenų 
saugojimo ir tvarkymo struktūrą 
užtikrinant, kad ES piliečių duomenys 
būtų tvarkomi Europos teritorijoje ir kad 
būtų paisoma tiek ES pagrindinių teisių 
standartų, tiek teisingų ekonominės 
veiklos vykdytojų konkurencijos sąlygų; 
mano, kad, nustačius reikalavimą 
duomenis saugoti ir tvarkyti ES 
teritorijoje, bus užtikrinamas didesnis 
strateginis savarankiškumas, kartu 
skatinamas ES viešųjų ir privačiųjų 
skaitmeninių paslaugų pasiūlos 
atsiradimas ir garantuojama, kad bus 



AM\1218321LT.docx 49/59 PE659.338v01-00

LT

laikomasi ES standartų;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pripažįsta tinklo paribio 
kompiuterijos paradigmos plėtrą, ypač 
atsižvelgiant į vykstančią 5G tinklų 
diegimą ir tolesnius verslo modelius, ir 
pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad būtų 
rasti techniniai ir teisiniai sprendimai, 
kaip užtikrinti veiksmingą prieigą prie 
tinklo paribio duomenų; pabrėžia, kad 
reikia skubiai spręsti kylančius 
kibernetinio saugumo ir duomenų 
sąveikumo uždavinius, kurie atsiranda dėl 
tinklo paribio kompiuterijos precedento 
neturinčio masto ir paskirstytojo 
pobūdžio, įskaitant uždavinius įrengimų 
autentifikavimo, duomenų kilmės, 
privatumo ir vientisumo srityse;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad būtina sukurti 
kibernetiškai saugią ir dinamišką 



PE659.338v01-00 50/59 AM\1218321LT.docx

LT

debesijos ekosistemą Europoje, kad būtų 
galima įgyvendinti sėkmingą ir 
konkurencingą bendrąją skaitmeninę 
rinką; ragina Komisiją sukurti nuoseklų 
debesijos taisyklių sąvadą, kuriame būtų 
atsižvelgta į Darbo grupės debesijos 
paslaugų teikėjų keitimo ir duomenų 
perkėlimo klausimais (SWIPO) pastabas 
ir būtų siekiama užtikrinti, kad vartotojai 
turėtų galimybę pasirinkti debesijos 
paslaugų tiekėjus, taip pat laisvai ir 
saugiai atkurti, persiųsti ir perkelti savo 
duomenis kitiems debesijos paslaugų 
teikėjams;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad svarbu turėti 
galimybę naudotis kai kuriais asmens 
duomenimis mokslinių tyrimų tikslais ir 
formuojant politiką tokiose srityse kaip 
visuomenės sveikata, farmacija, socialinės 
paslaugos, švietimas ir pan., todėl ragina 
Komisiją sukurti aiškų mechanizmą, kaip 
vieningai surinkti šiuos duomenis ir kaip 
užtikrinti šių duomenų prieinamumą 
visiems bendrosios rinkos 
suinteresuotiesiems subjektams, 
atsižvelgiant į Europos privatumo 
standartus, siekiant užtikrinti, kad 
duomenys negalėtų būti susieti su 
konkrečiais asmenimis;

Or. en

Pakeitimas 92
Anna-Michelle Asimakopoulou
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. skatina saugų ir atsakingą 
duomenų naudojimą, kad, dirbant su 
kitais suinteresuotaisiais subjektais, būtų 
užtikrintas tarpusavio pasitikėjimas, 
siekiant parengti aiškias ir konkrečias 
rekomendacijas dėl bendrųjų duomenų 
naudojimo, suderinamo su Bendruoju 
duomenų apsaugos reglamentu; labai 
svarbu remti privatumą skatinančių 
technologijų ir griežtų saugumo standartų 
naudojimą, kad organizacijos galėtų 
pasinaudoti duomenų rinkiniais, kuriuose 
yra asmens duomenų, nekeldamos 
pavojaus duomenų apsaugai;

Or. en

Pakeitimas 93
Evžen Tošenovský, Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina Europos 
debesijos federacijos, Europos debesijos 
infrastruktūrų tinklo, sukūrimą; tačiau 
pabrėžia, kad galimybė Europos įmonėms 
ir vartotojams pasirinkti ne Europoje 
esantį debesijos paslaugų teikėją turi 
išlikti neribota, išskyrus atvejus, kai yra 
pagrįstų priežasčių manyti, kad dėl to gali 
kilti pavojus nacionaliniam saugumui;

Or. en

Pakeitimas 94
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad reikia skatinti 
ekonomiškai veiksmingiausius debesijos 
paslaugų sprendimus Sąjungoje, 
neatsižvelgiant į jų kilmę, ir pabrėžia, kad 
tiek privatusis, tiek viešasis sektorius 
dažniausiai renkasi jau esančias debesijos 
paslaugas, kurias teikia pripažintos 
pasaulinės privačiosios bendrovės 
trečiosiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 95
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad, remiantis pirmuoju 
Direktyvos 96/9/EB dėl duomenų bazių 
teisinės apsaugos vertinimu, nustačius 
naujas sui generis teises sumažėjo 
Europos duomenų bazių gamyba; todėl 
ragina Komisiją panaikinti Direktyvą 
96/9/EB;

Or. en

Pakeitimas 96
Maria Grapini, Christel Schaldemose, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Sándor Rónai

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad duomenys yra esminis 
Europos ekonomikos elementas ir 
išteklius, kurį reikia išnaudoti ir prie 
kurio turi būti suteikta prieiga ES 
įmonėms, įskaitant MVĮ, laikantis 
galiojančių su duomenų apsauga 
susijusių taisyklių;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad, siekiant plėtoti ES 
pramonės ir technologijų bazę, reikia 
laikytis nuostatos, kad ES rengiant 
viešuosius pirkimus skaitmeninių 
duomenų srityje, pirmenybė turi būti 
teikiama vietos arba Europos produkcijai;

Or. fr

Pakeitimas 98
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. atkreipia dėmesį į tai, kad 
veiksmingiausias būdas sumažinti 
duomenimis grindžiamų sistemų 
šališkumą yra užtikrinti, kad būtų galima 
gauti kuo daugiau ne asmens duomenų jų 
mokymo tikslais, todėl būtina sumažinti 



PE659.338v01-00 54/59 AM\1218321LT.docx

LT

bet kokias nereikalingas tekstų ir 
duomenų gavybos kliūtis ir sudaryti 
palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam 
naudojimui; be to, pabrėžia, kad dirbtinio 
intelekto ir mašinų mokymosi 
technologijų kūrėjai dažnai renkasi 
viešosios erdvės ar nemokamus 
licencijuotus duomenis, atrinkdami 
mokymui naudojamus duomenis, tiek dėl 
paprastos prieigos, tiek siekdami išvengti 
galimos atsakomybės už pažeidimus, todėl 
atrenkant mokymui naudojamus 
duomenis atsiranda tam tikras 
šališkumas, kuris dažnai gali lemti dar 
kenksmingesnį rezultatų šališkumą; 
pabrėžia, kad reikia išspręsti likusius 
neaiškumus dėl teksto ir duomenų 
gavybos teisinio veiksmingumo, su kuriais 
kūrėjai vis dar gali susidurti;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. laikosi nuomonės, kad tais 
atvejais, kai perkančioji organizacija 
suteikia trečiųjų šalių, kurios nėra 
Europos Sąjungos ar Europos 
ekonominės erdvės valstybės narės, 
ekonominės veiklos vykdytojams galimybę 
dalyvauti su skaitmeninėmis paslaugomis, 
kaip antai debesijos kompiuterija, 
susijusių viešųjų sutarčių skyrimo 
procedūroje, visų pirma reikia atsižvelgti į 
informacijos saugumo ir tiekimo 
patikimumo reikalavimus, valstybės 
gynybos ir saugumo interesų apsaugą, 
interesą plėtoti Europos skaitmeninės 
pramonės ir technologijų bazę ir 
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abipusiškumo poreikius;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pripažįsta savaeigių transporto 
priemonių potencialą dėl duomenų kiekio 
didėjimo ir jų teikiamas galimybes 
pramonei ir ekonomikai, bet taip pat su 
tuo susijusius saugumo pavojus, todėl 
pabrėžia, kad reikia sukurti Europos 
teisės aktų sistemą, kuria būtų 
reglamentuojama, kaip saugiai kaupti, 
tvarkyti ir analizuoti šiuos duomenis, 
laikantis Europos vertybių ir Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento nuostatų;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. siūlo parengti dalijimosi 
duomenimis techninę ir teisinę sistemą, 
kad duomenys išliktų saugūs ir būtų 
užtikrinta kontrolė stebint, kas ir kokiu 
tikslu naudoja duomenis; atkreipia 
dėmesį į tokias iniciatyvas kaip Šiaurės 
šalių pažangioji vyriausybė, kuria 
siekiama sudaryti sąlygas MVĮ 
savanoriškai dalytis duomenimis 
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automatiškai ir realiuoju laiku per 
decentralizuotą skaitmeninę ekosistemą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. palankiai vertina siekį pašalinti 
esamus duomenų perkeliamumo 
apribojimus ir sustiprinti asmenims 
suteikiamas perkeliamumo teises, kaip 
nustatyta Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento 20 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 103
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, kad dalijimasis 
duomenimis turėtų būti naudojamas 
konkurencijai skatinti; pabrėžia, kad 
duomenų rinkose reikia nustatyti 
tinkamas apsaugos nuo rinkos 
nepakankamumo priemones; siūlo 
Komisijai pasinaudoti vykstančia 
horizontaliųjų ir vertikaliųjų 
konkurencijos gairių peržiūra, siekiant 
įtraukti naujas priemones, kuriomis 
siekiama kovoti su pernelyg didele rinkos 
koncentracija, kuri būdinga duomenų 
rinkoms, be kita ko, įskaitant rizikingų 
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rinkų stebėseną ir, prireikus, ex ante 
reguliavimą;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, kad, apibrėždama 
duomenų dalijimosi tarp sektorių 
standartus, Komisija turėtų ypač daug 
dėmesio skirti sektoriaus viduje 
taikomiems standartams, siekiant 
užtikrinti, kad būtų sukurtas nuoseklus ir 
įvairius sektorius apimantis dalijimosi 
duomenimis standartas ir išvengta 
nepalankesnės kai kurių sektorių padėties 
kitų sektorių atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 105
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. atkreipia dėmesį į glaudžią 
duomenų ir dirbtinio intelekto sąsają ir 
pabrėžia, kad duomenų prieinamumas ir 
duomenų kokybė yra būtinos sąlygos 
siekiant sukurti veiksmingas, gerai 
veikiančias ir nešališkas dirbtinio 
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intelekto sistemas;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. primena, kad būtina apsaugoti ES 
subrangovus ir komponentų, taikomųjų 
programų ar ypač svarbių skaitmeninių 
sistemų gamintojus nuo grobuoniško 
trečiųjų šalių įmonių elgesio;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. primena, kad JAV į naująsias 
technologijas masiškai investuotos 
valstybės biudžeto lėšos: nuo tada, kai 
XX a. paskutiniojo dešimtmečio pradžioje 
buvo paskelbtas Alo Gore’o informacijos 
greitkelių planas, per 20 metų investuota 
1 400 mlrd. JAV dolerių; palyginti su šia 
suma, Komisijos bendros Europos 
duomenų erdvės ir debesijos 
infrastruktūros projekte numatyta 2 mlrd. 
eurų investicijų suma kelia juoką; todėl 
ragina Komisiją leisti valstybėms narėms 
skirti pagalbą siekiant paremti 
skaitmeninių duomenų srityje veiklą 
vykdančias vietos ar Europos įmones ir 
padaryti galą šioje strateginėje srityje ES 
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veikiančių trečiųjų šalių įmonių 
monopoliui;

Or. fr

Pakeitimas 108
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. ragina Komisiją, glaudžiai 
bendradarbiaujant su Europos standartų 
organizacijomis, kurti veiksmingus 
standartus; mano, kad CEN darbo grupių 
susitarimo (CSA) naudojimas tam tikrose 
srityse, pvz., debesijos paslaugų atveju, 
padėtų padidinti suderintų standartų 
kūrimo veiksmingumą; primygtinai 
ragina Komisiją kuo greičiau pradėti 
standartų kūrimo darbą pasirinktose 
srityse, pvz., tyrimo metodų.

Or. en


