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Τροπολογία 1
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα ευρήματα του 
Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας του 2020, που δημοσιεύτηκε 
την 11η Ιουνίου 2020

Or. en

Τροπολογία 2
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση 
των κρατών μελών για το υπολογιστικό 
νέφος, της 15ης Οκτωβρίου 2020·

Or. en

Τροπολογία 3
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την υπόθεση Schrems II C-311/18, 
της 16ης Ιουλίου 2020,
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Or. en

Τροπολογία 4
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 
2020, με τίτλο «Στρατηγική για το 
λογισμικό ανοιχτού κώδικα 2020 - 2023»

Or. en

Τροπολογία 5
Eva Maydell, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, 
Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Gheorghe Falcă, Henna 
Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση 
των κρατών μελών για την ανάπτυξη του 
υπολογιστικού νέφους επόμενης γενιάς για 
τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα 
στην ΕΕ, 2020

Or. en

Τροπολογία 6
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
ΟΟΣΑ με τίτλο «Building back better: A 
sustainable, resilient recovery after 
COVID-19» (Επαναδόμηση σε 
βελτιωμένη βάση: Για μια βιώσιμη, 
ανθεκτική ανάκαμψη μετά την COVID-
19) που δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουνίου 
2020,

Or. fr

Τροπολογία 7
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το προγραμματικό 
βιβλίο με τίτλο «COVID-19: The Great 
Reset», που αποτελεί ένα σχέδιο 
«επαναφοράς του κόσμου», εκδόθηκε από 
το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και το 
συνέγραψαν οι Klaus Schwab και Thierry 
Malleret,

Or. fr

Τροπολογία 8
Eva Maydell, Tomas Tobé, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Maria 
da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Gheorghe 
Falcă, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού 
επιπέδου για την ανταλλαγή δεδομένων 
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μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, 
2020

Or. en

Τροπολογία 9
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση έχει μεταμορφώσει την 
οικονομία, την κοινωνία και την 
καθημερινή ζωή των πολιτών και ότι τα 
δεδομένα, τα οποία διπλασιάζονται κάθε 
18 μήνες, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού 
του μετασχηματισμού·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση έχει μεταμορφώσει την 
οικονομία, την κοινωνία και την 
καθημερινή ζωή των πολιτών και ότι τα 
δεδομένα, τα οποία διπλασιάζονται κάθε 
18 μήνες, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού 
του μετασχηματισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ψηφιοποίηση θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί μια ευκαιρία για τη 
μείωση της έκθεσης των ανθρώπων σε 
επιβλαβείς και επικίνδυνες συνθήκες και 
τη συμβολή στη δημιουργία 
περισσότερων ποιοτικών και αξιοπρεπών 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 10
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση έχει μεταμορφώσει την 
οικονομία, την κοινωνία και την 
καθημερινή ζωή των πολιτών και ότι τα 
δεδομένα, τα οποία διπλασιάζονται κάθε 
18 μήνες, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση έχει μεταμορφώσει την 
οικονομία, την κοινωνία και την 
καθημερινή ζωή των πολιτών και ότι τα 
δεδομένα, τα οποία διπλασιάζονται κάθε 
18 μήνες, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού 
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του μετασχηματισμού· του μετασχηματισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι διαδικασίες μόνο θα 
επιταχύνονται στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 11
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση έχει μεταμορφώσει την 
οικονομία, την κοινωνία και την 
καθημερινή ζωή των πολιτών και ότι τα 
δεδομένα, τα οποία διπλασιάζονται κάθε 
18 μήνες, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού 
του μετασχηματισμού·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση συνεχίζει να μεταμορφώνει 
την οικονομία, την κοινωνία και την 
καθημερινή ζωή των πολιτών και ότι τα 
δεδομένα, τα οποία διπλασιάζονται κάθε 
18 μήνες, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού 
του μετασχηματισμού·

Or. en

Τροπολογία 12
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος 
των δεδομένων που αποθηκεύονται 
παγκοσμίως θα αυξηθεί από 33 ZB το 
2018 σε 175 ZB το 2025, και ότι το 
διαδίκτυο των πραγμάτων και η Κίνα θα 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος αυτής 
της απότομης αύξησης·

Or. fr
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Τροπολογία 13
Eva Maydell, Tomas Tobé, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Ivan 
Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Gheorghe 
Falcă, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση δεν είναι μόνο μια 
οικονομική ευκαιρία, αλλά ενισχύει 
επίσης την ασφάλεια, τη γεωπολιτική 
ανθεκτικότητα και τη στρατηγική 
σημασία της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 14
Manuel Bompard, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη αποτελεί μια από τις 
στρατηγικές τεχνολογίες του 21ο αιώνα, 
τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο1a·
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2019-0081_EL.html

Or. en

Τροπολογία 15
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
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εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Midea, 
μια κινεζική εταιρεία οικιακών 
συσκευών, ολοκλήρωσε τον Ιανουάριο 
του 2017 την εξαγορά της ευρωπαϊκής 
εταιρείας KUKA AG, ενός από τους 
μεγαλύτερους παγκοσμίως προμηθευτές 
ρομποτικής, τεχνολογικών 
εγκαταστάσεων και μηχανικής έξυπνων 
συστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτή η ανάληψη ελέγχου θα έπρεπε να 
είχε λειτουργήσει ως προειδοποίηση για 
την προστασία του ευρωπαϊκού τομέα 
της ΤΝ, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 16
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαία επίτροπος ανταγωνισμού 
Margrethe Vestager προειδοποίησε τα 
κράτη μέλη για τους κινδύνους που 
εγκυμονούν οι εξαγορές από την Κίνα 
κατά την περίοδο της κρίσης του 
κορονοϊού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε, στο 
πλαίσιο της κρίσης COVID-19, ότι θα 
μπορούσε να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 
προσπαθειών για την απόκτηση 
δυναμικού υγειονομικής περίθαλψης (για 
παράδειγμα για την παραγωγή 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ή μέσων 
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προστασίας) ή συναφών 
δραστηριοτήτων, όπως ερευνητικά 
ινστιτούτα (για παράδειγμα για την 
ανάπτυξη εμβολίων) μέσω άμεσων ξένων 
επενδύσεων 1a·
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/3/2020/EL/C-2020-1981-F1-EL-
MAIN-PART-1.PDF

Or. en

Τροπολογία 17
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον οι 
δημόσιες αρχές έχουν τα μέσα να 
υλοποιήσουν μια ευρείας κλίμακας 
κοινωνική μετάβαση σε μια οικονομία 
δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι 
οι υπάρχοντες ψηφιακοί γίγαντες, οι 
GAFAM, έχουν επωφεληθεί από τη 
στήριξη των αμερικανικών διοικητικών 
αρχών και του κινεζικού κράτους, μέσω 
μαζικών φορολογικών απαλλαγών και 
επιδοτήσεων αντίστοιχα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές αξίες μπορούν 
να επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές δημόσιες 
αρχές να σχεδιάσουν αυτή τη μετάβαση 
με δίκαιο, αναδιανεμητικό τρόπο για τις 
εταιρείες και τις περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 18
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
διεξάγονται διάφορες έρευνες στα κράτη 
μέλη για την κατάχρηση της κυρίαρχης 
θέσης των GAFAM· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι εκφράζεται ανησυχία για τα δεδομένα 
που συλλέγει η Google μέσω των 
εφαρμογών της·

Or. en

Τροπολογία 19
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δεδομένα αποτελούν βασικό πόρο για την 
οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την κοινωνική 
πρόοδο και αποτελούν βασικό παράγοντα 
διευκόλυνσης της μετάβασης σε πράσινες 
και κλιματικά ουδέτερες κοινωνίες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δεδομένα αποτελούν βασικό πόρο για το 
σχέδιο ανάκαμψης, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την κοινωνική πρόοδο και 
μπορούν να αποτελέσουν βασικό 
παράγοντα διευκόλυνσης της μετάβασης 
σε πράσινες και κλιματικά ουδέτερες 
κοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τοπική προσαρμογή στην ΕΕ αποτελεί 
σημαντική κίνηση προς τη στρατηγική 
αυτονομία και μείωση των εκπομπών 
στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κέντρα δεδομένων στην Ευρώπη θα 
πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της 
πράσινης ταξινόμησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι απολύτως απαραίτητο να 
ελαχιστοποιηθεί το οικολογικό 
αποτύπωμα της ψηφιακής τεχνολογίας 
και ειδικότερα ο όγκος ηλεκτρικών και 
ηλεκτρολογικών αποβλήτων·

Or. en
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Τροπολογία 20
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δεδομένα αποτελούν βασικό πόρο για την 
οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την κοινωνική 
πρόοδο και αποτελούν βασικό παράγοντα 
διευκόλυνσης της μετάβασης σε πράσινες 
και κλιματικά ουδέτερες κοινωνίες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δεδομένα και οι πληροφορίες είναι πόροι 
συμμετοχής στην οικονομική ανάπτυξη, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
οργάνωση των κοινωνιών μας και ότι 
χρησιμοποιούνται για τον εξορθολογισμό 
της οικονομικής ή κοινωνικής 
συμπεριφοράς, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας να οδηγήσει η μετάβαση σε 
βιώσιμες και κλιματικά ουδέτερες 
κοινωνίες·

Or. fr

Τροπολογία 21
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δεδομένα αποτελούν βασικό πόρο για την 
οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την κοινωνική 
πρόοδο και αποτελούν βασικό παράγοντα 
διευκόλυνσης της μετάβασης σε πράσινες 
και κλιματικά ουδέτερες κοινωνίες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δεδομένα αποτελούν βασικό πόρο για την 
οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την κοινωνική 
πρόοδο και αποτελούν βασικό παράγοντα 
διευκόλυνσης της μετάβασης σε πράσινες 
και κλιματικά ουδέτερες κοινωνίες, καθώς 
και ενίσχυσης της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης·

Or. en
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Τροπολογία 22
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δεδομένα αποτελούν βασικό πόρο για την 
οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την κοινωνική 
πρόοδο και αποτελούν βασικό παράγοντα 
διευκόλυνσης της μετάβασης σε πράσινες 
και κλιματικά ουδέτερες κοινωνίες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δεδομένα αποτελούν βασικό πόρο για τη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την 
ποιότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την κοινωνική πρόοδο και αποτελούν 
βασικό παράγοντα διευκόλυνσης της 
μετάβασης σε πράσινες και κλιματικά 
ουδέτερες κοινωνίες·

Or. en

Τροπολογία 23
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δεδομένα αποτελούν βασικό πόρο για την 
οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την κοινωνική 
πρόοδο και αποτελούν βασικό παράγοντα 
διευκόλυνσης της μετάβασης σε πράσινες 
και κλιματικά ουδέτερες κοινωνίες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δεδομένα αποτελούν βασικό πόρο για την 
οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την κοινωνική 
πρόοδο και αποτελούν βασικό παράγοντα 
διευκόλυνσης της ανταγωνιστικότητας 
των ευρωπαϊκών εταιρειών σε παγκόσμια 
κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 24
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Salvatore De Meo, Angelika Niebler, 
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, 
Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δεδομένα που παράγονται από τον 
δημόσιο τομέα και τους φορείς 
διακυβέρνησης σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο αποτελούν πόρο που μπορεί να 
λειτουργήσει ως ισχυρός μηχανισμός 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και 
προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης 
που μπορεί να αξιοποιηθεί για την 
ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης και αναλύσεων δεδομένων, 
ώστε να συμβάλλει σε μια ισχυρότερη, 
ανταγωνιστική και πιο διασυνδεδεμένη 
βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 25
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
κινήτρων για τη χρήση δεδομένων και η 
αύξηση της προσβασιμότητας και 
διαθεσιμότητας δεδομένων, μαζί με την 
ενισχυμένη ασφάλεια δικαίου, θα 
προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
και νεοφυείς επιχειρήσεις, ώστε να 
αποκομίσουν τα οφέλη της ψηφιακής 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 26
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
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εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ψηφιακός τομέας είναι αυτή τη στιγμή 
υπεύθυνος για το 4 % των παγκόσμιων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο 
των αερίων του θερμοκηπίου και η 
μεγάλη αύξηση της χρήσης τους 
υποδεικνύει ότι αυτό το αποτύπωμα 
άνθρακα θα είναι διπλάσιο έως το 2025·

Or. en

Τροπολογία 27
Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Ivo 
Hristov, Nicolás González Casares, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
απαιτεί τη διαθεσιμότητα ευέλικτης, 
κλιμακώσιμης, αξιόπιστης 
αρχιτεκτονικής πληροφορικής, η οποία 
να είναι ικανή να στηρίζει τις πιο 
καινοτόμες εφαρμογές·

Or. en

Τροπολογία 28
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μέσο 
κέντρο δεδομένων καταναλώνει ήδη την 
ενέργεια που ισοδυναμεί σε μια πόλη 
10.000 κατοίκων και ότι οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου λόγω της 
ψηφιακής τεχνολογίας αυξάνονται επί του 
παρόντος κατά περίπου 8 % ετησίως· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στη μελέτη της 
για τον Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναμένει αύξηση 28 % στην 
κατανάλωση των κέντρων δεδομένων 
από το 2018 έως το 2030· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το μερίδιό τους στην 
ευρωπαϊκή κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος θα αυξηθεί επίσης, από το 2,7 
% το 2018 στο 3,2 % σε δέκα χρόνια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπολογιστική 
άκρων, η οποία αποτελεί εναλλακτική του 
υπολογιστικού νέφους, αναμένεται επίσης 
να εκτιναχθεί από το 2 % της 
κατανάλωσης ενέργειας στο 12 % 1a·
_________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/energy-efficient-cloud-
computing-technologies-and-policies-eco-
friendly-cloud-market 

Or. en

Τροπολογία 29
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη έχει ενεργειακό ισοζύγιο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη το 47 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
ψηφιακές εφαρμογές οφείλονται σε 
καταναλωτικό εξοπλισμό (υπολογιστές, 
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smartphone, τάμπλετ, συνδεδεμένα 
αντικείμενα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σήμερα από ένα βασικό πρόγραμμα 
μηχανικής μάθησης εκπέμπονται περίπου 
284 ισοδύναμοι τόνοι CO2 καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ανάπτυξής του, ήτοι 
το πενταπλάσιο των εκπομπών ενός 
αυτοκινήτου, από την κατασκευή του έως 
τη διάλυση1a· κατά συνέπεια, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτόχρονη 
υποστήριξη του «διαδικτύου των 
πραγμάτων» και της καταπολέμησης της 
κλιματικής κρίσης είναι παράλογη και ότι 
οι κοινωνίες μας πρέπει να 
πραγματοποιήσουν σημαντική αλλαγή 
στην παραγωγή και την κατανάλωση·
_________________
1a Energy and Policy Considerations for 
Deep Learning in NLP, Cornell 
University 
https://arxiv.org/abs/1906.02243?utm_sou
rce=feedburner&utm_medium=feed&utm
_campaign=Feed%3A+arxiv%2FQSXk+
%28ExcitingAds%21+cs+updates+on+ar
Xiv.org%29

Or. en

Τροπολογία 30
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με ένα σενάριο υψηλής ζήτησης, η ΕΕ θα 
χρειαστεί 18 φορές περισσότερο λίθιο έως 
το 2030 και 60 φορές περισσότερο έως το 
2050 1a· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξόρυξη που είναι απαραίτητη για την 
ανάπτυξη απαιτεί μεγάλες ποσότητες 
νερού, που μπορούν να συγκριθούν με τις 
ανάγκες τοπικών πληθυσμών, ιδίως σε 
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περιφέρειες που πλήττονται από 
λειψυδρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εξορυκτικές δραστηριότητες στις τρίτες 
χώρες μπορούν να αποτελέσουν πηγή 
έντονης ρύπανσης που επηρεάζει την 
ποιότητα των υδάτων, του αέρα και του 
εδάφους, αποψίλωσης και απώλειας 
βιοποικιλότητας· επισημαίνει ότι οι 
δραστηριότητες εξόρυξης 
συγκεντρώνονται κυρίως σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, όπου τα 
εργασιακά πρότυπα είναι πολύ λιγότερο 
προστατευτικά από ό,τι στην ΕΕ, και ότι, 
ως εκ τούτου, οι συνθήκες εργασίας στις 
δραστηριότητες εξόρυξης θέτουν σε 
κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των 
εργαζομένων στην εξόρυξη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ρύπανση που προκαλείται 
από τις δραστηριότητες εξόρυξης έχει 
άμεση επίπτωση στη ζωή των τοπικών 
πληθυσμών και μπορεί τελικά να τους 
ωθήσει στην εξορία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι τοπικοί πληθυσμοί πλήττονται από 
τις έμμεσες συνέπειες της μόλυνσης των 
υδάτων, του αέρα και του εδάφους, με 
σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία τους·
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0493&from=EL#footnote87 

Or. en

Τροπολογία 31
Patrizia Toia, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
πρέπει να αναλάβει επειγόντως δράση για 
να αποκομίσει τα οφέλη των δεδομένων 
οικοδομώντας μια δεοντολογικά βιώσιμη, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
πρέπει να αναλάβει επειγόντως δράση για 
να αποκομίσει τα οφέλη των δεδομένων 
οικοδομώντας μια δεοντολογικά βιώσιμη, 
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ανθρωποκεντρική, αξιόπιστη και ασφαλή 
κοινωνία δεδομένων που σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

ανθρωποκεντρική, αξιόπιστη και ασφαλή 
κοινωνία δεδομένων που σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 
και ότι έχει στόχο να αναπτύξει μια νέα 
και ολοκληρωμένη οικονομία της γνώσης, 
σε σύνδεση με το σύστημα εκπαίδευσης 
και τις πολιτιστικές επιχειρήσεις, η οποία 
σέβεται το δικαίωμα στην ποιοτική 
εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα, 
ιδίως μεταξύ των νέων γενεών, κυρίως 
μέσω της προώθησης μορφών 
κοινωνικής καινοτομίας και νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων·

Or. en

Τροπολογία 32
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Ivan 
Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, 
Tomas Tobé, Salvatore De Meo, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
πρέπει να αναλάβει επειγόντως δράση για 
να αποκομίσει τα οφέλη των δεδομένων 
οικοδομώντας μια δεοντολογικά βιώσιμη, 
ανθρωποκεντρική, αξιόπιστη και ασφαλή 
κοινωνία δεδομένων που σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
πρέπει να αναλάβει επειγόντως δράση για 
να αποκομίσει τα οφέλη των δεδομένων 
οικοδομώντας μια ανταγωνιστική, φιλική 
προς την καινοτομία, δεοντολογικά 
βιώσιμη, ανθρωποκεντρική, αξιόπιστη και 
ασφαλή κοινωνία και οικονομία 
δεδομένων που σέβεται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 33
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
πρέπει να αναλάβει επειγόντως δράση για 
να αποκομίσει τα οφέλη των δεδομένων 
οικοδομώντας μια δεοντολογικά βιώσιμη, 
ανθρωποκεντρική, αξιόπιστη και ασφαλή 
κοινωνία δεδομένων που σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
πρέπει να αναλάβει επειγόντως δράση για 
να αποκομίσει τα οφέλη των δεδομένων 
οικοδομώντας μια δεοντολογικά βιώσιμη, 
ανθρωποκεντρική, αξιόπιστη και ασφαλή 
κοινωνία δεδομένων που σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και 
το κράτος δικαίου και έχει οφέλη για 
όλους·

Or. en

Τροπολογία 34
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
πρέπει να αναλάβει επειγόντως δράση για 
να αποκομίσει τα οφέλη των δεδομένων 
οικοδομώντας μια δεοντολογικά βιώσιμη, 
ανθρωποκεντρική, αξιόπιστη και ασφαλή 
κοινωνία δεδομένων που σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
πρέπει να αναλάβει επειγόντως δράση για 
να αποκομίσει τα οφέλη των δεδομένων 
οικοδομώντας μια δεοντολογικά βιώσιμη, 
ανθρωποκεντρική, αξιόπιστη και ασφαλή 
κοινωνία δεδομένων που σέβεται τα 
ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τη δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 35
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
πρέπει να αναλάβει επειγόντως δράση για 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
πρέπει πρώτα να σέβεται το νομικό 
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να αποκομίσει τα οφέλη των δεδομένων 
οικοδομώντας μια δεοντολογικά βιώσιμη, 
ανθρωποκεντρική, αξιόπιστη και ασφαλή 
κοινωνία δεδομένων που σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία·

πλαίσιο των προσωπικών δεδομένων και 
το δικαίωμα στην ανωνυμία, μπορεί 
επίσης να δώσει το έναυσμα για την 
ανάπτυξη ενός προβληματισμού 
προκειμένου να καταστήσει τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα πιο ασφαλή και 
λιγότερο επιρρεπή σε ξένες επιθέσεις·

Or. fr

Τροπολογία 36
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρείται εκθετική αύξηση της 
εργασίας σε πολύ συγκεκριμένα 
καθήκοντα στις πλατφόρμες, της 
λεγόμενης μικροεργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια 
Τράπεζα, το 2013 υπήρχαν 145 
πλατφόρμες επιγραμμικής εργασίας, 
γύρω από τις οποίες περιστρέφονταν 50 
εκατομμύρια πληθεργαζομένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι 
εργαζόμενοι είναι διαρκώς αντιμέτωποι 
με αλγοριθμική βαθμολόγηση φήμης και 
αυτοματοποιημένες δοκιμασίες και 
αντιμετωπίζουν διαρκώς τον κίνδυνο 
αποσύνδεσης από τις πλατφόρμες χωρίς 
μέσο παροχής ενδίκου προσφυγής, σε 
περίπτωση παρατεταμένης κακής 
αξιολόγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι εξ αυτού του γεγονότος ιδιαίτερα 
εκτεθειμένοι στην επισφάλεια, την 
κοινωνική απομόνωση, στην 
υπερκόπωση, την εργασία και τους 
ασταθείς ρυθμούς ζωής με σημαντικές 
συνέπειες στη σωματική και την ψυχική 
τους ευεξία·

Or. en
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Τροπολογία 37
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
σύστημα γεωσκόπησης Copernicus της 
ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα 
κοινωνικοοικονομικών οφελών από την 
ελεύθερη και ανοικτή διάθεση μεγάλων 
ποσοτήτων δεδομένων για τους 
Ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 38
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
χρήσεις των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να συνάδουν με τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων και την οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
χρήσεις των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να συνάδουν με τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων και την οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι δύο χρόνια μετά από την 
εφαρμογή του ΓΚΠΔ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση 
ώστε να διασφαλίσει ότι δεν γίνεται 
κατάχρηση των τρεχόντων κανόνων 
προστασίας των δεδομένων από τις 
αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επεξεργασία δεδομένων των εργαζομένων 
γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολοένα και 
μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων, οι 
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εργαζόμενοι διαδρούν με τεχνολογίες, 
εφαρμογές, λογισμικά, συσκευές 
εντοπισμού, μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ή συσκευές επί οχημάτων που 
παρακολουθούν την υγεία τους, 
βιοϊατρικά δεδομένα, τις επικοινωνίες και 
διαδράσεις τους, καθώς και το επίπεδο 
δέσμευσης και συγκέντρωσής τους ή τις 
συμπεριφορές τους· λαμβάνοντας υπόψη, 
ωστόσο, ότι μόνο ένα άρθρο του ΚΓΠΔ 
είναι αφιερωμένο στην απασχόληση, το 
άρθρο 88 για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 39
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
χρήσεις των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να συνάδουν με τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων και την οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
χρήσεις των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να συνάδουν με τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων και την οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και η ορθή 
τους εφαρμογή πρέπει να είναι διαθέσιμη 
ειδικά όσον αφορά πτυχές περιορισμού 
του σκοπού και ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων· σε κάθε περίπτωση, η 
προστασία της ιδιωτικής ζωής θα πρέπει 
να εξακολουθεί να αποτελεί 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 40
Eva Maydell, Edina Tóth, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Maria 
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da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Salvatore De 
Meo, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
χρήσεις των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να συνάδουν με τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων και την οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
χρήσεις των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να συνάδουν με τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων και την οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες· και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα ή 
δεδομένα του δημόσιου τομέα αντίστοιχα 
που συνάδουν με τον κανονισμό για την 
ελεύθερη ροή των δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα και την οδηγία 
περί ανοικτών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 41
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
χρήσεις των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να συνάδουν με τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων και την οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
χρήσεις των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και/ή των επιχειρήσεων θα 
πρέπει να συνάδουν με τον γενικό 
κανονισμό για την προστασία δεδομένων 
και την οδηγία για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες·

Or. fr
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Τροπολογία 42
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δεδομένα που προκύπτουν από την 
«ελεύθερη συνεργασία» των χρηστών 
μέσω των δραστηριοτήτων τους είναι οι 
πρώτες ύλες που τροφοδοτούν την 
ψηφιακή οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα δεδομένα, και πιο συγκεκριμένα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
βρίσκονται πράγματι στο επίκεντρο όλων 
των επιχειρηματικών μοντέλων της 
ψηφιακής οικονομίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα δεδομένα αποκτούν αξία 
που τεκμηριώνεται ολοένα και 
περισσότερο από την αγορά και τους 
παρατηρητές της· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα δεδομένα αποτελούν κοινή βάση 
για ολόκληρη την ψηφιακή οικονομία που 
οδηγεί στη δημιουργία ενός ψηφιακού 
φορολογικού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 43
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το Ευρωβαρόμετρο, το ποσοστό των 
Ευρωπαίων πολιτών που θα ήθελαν να 
αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στον 
έλεγχο της χρήσης των προσωπικών τους 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων όσον 
αφορούν την υγεία, την κατανάλωση 
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ενέργειας και τις καταναλωτικές τους 
συνήθειες (46 %) είναι μεγαλύτερο από 
εκείνο όσων δεν θα το ήθελαν (38%)·

Or. en

Τροπολογία 44
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία 
είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος τομέας 
για την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ 
η ΤΝ θα επιφέρει αναμφίβολα κοινωνιακά 
οφέλη στον τομέα, ενέχει ωστόσο 
κινδύνους που δικαιολογούν την αυστηρή 
επίβλεψη και ρύθμιση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ψηφιακή υγεία δεν πρέπει να 
ανοίξει τον δρόμο για την αποδυνάμωση 
του ανθρώπινου παράγοντα στην 
περίθαλψη· λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
ότι, εάν δεν γεφυρωθεί, το ψηφιακό 
χάσμα ενδέχεται να συμβάλει σημαντικά 
στην εξάπλωση των ιατρικών ερήμων σε 
όλη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 45
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προσωπικά δεδομένα υγείας πρέπει να 
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παραμένουν στην κυριότητα του 
ασθενούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία 
πληροφορία που αφορά την υγεία ενός 
ασθενούς δεν πρέπει να γνωστοποιείται 
χωρίς την πλήρη και ενημερωμένη 
συναίνεσή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα προσωπικά δεδομένα υγείας, λόγω του 
ιδιαίτερα ευαίσθητου χαρακτήρα τους, 
πρέπει να προστατεύονται σχολαστικά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
καθοριστούν τα πιο υψηλά πρότυπα 
κυβερνοασφάλειας αναφορικά με αυτά τα 
δίκτυα· λαμβάνοντας υπόψη, ειδικότερα, 
ορισμένες ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες 
που ανέλαβαν φορείς ανάπτυξης ΤΝ κατά 
τη διάρκεια της κρίσης, οι οποίες 
προσφέρουν λύσεις κατά της 
ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σε 
νοσοκομεία, για την προστασία των 
συστημάτων αλληλογραφίας τους δωρεάν 
και χωρίς υποχρέωση έναντι επιθέσεων 
κατά ηλεκτρονικών υπολογιστών·

Or. en

Τροπολογία 46
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικό να διασφαλίζεται, 
στον τομέα της υγείας, ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων του 
ατόμου και να ικανοποιείται η ανάγκη 
σεβασμού των αρχών του περιορισμού 
και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων 
από αυτές τις νέες δραστηριότητες 
επεξεργασίας έρευνας, τα οποία είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητα, στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης τεχνικών τεχνητής 
νοημοσύνης στον τομέα της υγείας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανή 
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συγκέντρωση ευαίσθητων δεδομένων σε 
μια τεχνολογική πλατφόρμα ενέχει 
κινδύνους που απαιτούν την εφαρμογή 
κατάλληλων μέτρων προστασίας· 
λαμβάνοντας, τέλος, υπόψη ότι υπάρχουν 
ουσιαστικοί και νομικοί κίνδυνοι σε 
περίπτωση μεταφορών δεδομένων εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 47
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 
προστασίας δεδομένων της Γαλλίας 
(CNIL) συνέστησε να μη φιλοξενηθεί ο 
κόμβος δεδομένων υγείας σε πλατφόρμα 
της Microsoft· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κατόπιν της απόφασης του Δικαστηρίου 
της ΕΕ για την ασπίδα προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής, οι γαλλικές αρχές 
ανακοίνωσαν τη μετακίνηση του κόμβου 
σε γαλλικές ή ευρωπαϊκές πλατφόρμες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 
προστασίας δεδομένων στο γερμανικό 
κρατίδιο Baden-Württemberg επέβαλε 
πρόστιμο στην εταιρεία ασφαλίσεων 
υγείας AOK Baden-Württemberg ύψους 
1,2 εκατομμυρίων ευρώ για παραβιάσεις 
του καθεστώτος της ΕΕ για την 
προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 48
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL



AM\1218025EL.docx 29/201 PE660.285v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κανόνες της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων θα πρέπει να προσαρμοστούν, 
ώστε να συνυπολογίζουν την αυξανόμενη 
περιπλοκότητα και διασύνδεση της 
περίθαλψης και των ιατρικών ρομπότ, τα 
οποία ενδέχεται να χειρίζονται άκρως 
ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες και 
δεδομένα υγείας, και θα πρέπει να 
συνάδουν με την ολοκληρωμένη 
προστασία της ιδιωτικής ζωής, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την 
προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 49
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των 
Δεδομένων (ΕΕΠΔ) έχει επανειλημμένως 
εκφράσει την ανησυχία του όσον αφορά 
την πρόσβαση των αρχών της Βόρειας 
Αμερικής σε δεδομένα που μεταφέρονται 
στις ΗΠΑ, και ειδικότερα τη συλλογή και 
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς εθνικής 
ασφάλειας, σύμφωνα με το τμήμα 702 
του νόμου FISA των ΗΠΑ και του 
εκτελεστικού διατάγματος 12 333·

Or. en
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Τροπολογία 50
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δη. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διατάξεις του ΓΚΠΔ απαγορεύουν 
οποιοδήποτε αίτημα για πρόσβαση από 
δικαστική ή διοικητική αρχή τρίτης 
χώρας προς εταιρείες των οποίων οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας υπόκεινται 
στις διατάξεις του ΓΚΠΔ, εκτός 
ισχύουσας διεθνούς συμφωνίας ή, 
σύμφωνα με την ερμηνεία του ΓΚΠΔ, 
εκτός της εφαρμογής παρέκκλισης που 
σχετίζεται με τα ζωτικά συμφέροντα του 
υποκειμένου των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 51
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει 
σε εφαρμογή νομοθετικά πλαίσια για την 
οδήγηση χωρίς οδηγό, η οποία απαιτεί 
μεγάλες υποδομές δεδομένων, χωρίς 
οποιαδήποτε συζήτηση για την κοινωνική 
χρησιμότητα των αυτόνομων οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 52
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
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εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
οργανισμός ΤΠΕ της ΕΕ για την 
εσωτερική ασφάλεια και τον έλεγχο των 
συνόρων, eu-LISA, έχει υπογράψει 
σύμβαση-πλαίσιο για ένα νέο σύστημα 
βιομετρικής αντιστοίχισης, το οποίο 
στοχεύει στη δημιουργία μιας βάσης 
δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων 
και εικόνων προσώπου περισσότερων 
από 400 εκατομμύρια ανθρώπων έως το 
2022·

Or. en

Τροπολογία 53
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δια. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών εξακολουθεί 
να υπάρχει σε όλους τους τομείς 
ψηφιακής τεχνολογίας, όπου η Τεχνητή 
Νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια είναι 
μεταξύ των τομέων με τα μεγαλύτερα 
χάσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
το χάσμα μεταξύ των φύλων έχει 
συγκεκριμένες επιπτώσεις στην ανάπτυξη 
της ΤΝ, όπου αναπαράγονται και 
ενισχύονται στερεότυπα και 
προκαταλήψεις, καθώς έχει σχεδιαστεί 
κυρίως από άνδρες·

Or. en
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Τροπολογία 54
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
θα πρέπει να είναι ενεργός παγκόσμιος 
παράγοντας στη θέσπιση κανόνων με 
βάση τις αξίες της·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
της Ένωσης δύναται να είναι ουσιαστικός 
παράγοντας στη μάχη για τον έλεγχο και 
την κυριαρχία επί των δεδομένων, και ότι 
ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα βασίζεται 
στις αξίες που απορρέουν από αυτήν τη 
συνεργασία θα προστατεύσει 
αποτελεσματικά τους Ευρωπαίους·

Or. fr

Τροπολογία 55
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
θα πρέπει να είναι ενεργός παγκόσμιος 
παράγοντας στη θέσπιση κανόνων με βάση 
τις αξίες της·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
θα πρέπει να είναι ενεργός παγκόσμιος 
παράγοντας στη θέσπιση κανόνων και 
προτύπων με βάση τις αξίες της·

Or. en

Τροπολογία 56
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τον Δείκτη ψηφιακής οικονομίας και 
κοινωνίας του 2020, το 2018 μια 
μειονότητα μόνο των μεγάλων εταιρειών 
(33 %) και ΜΜΕ (12 %) χρησιμοποίησαν 
αναλύσεις μαζικών δεδομένων, ενώ 
εξακολουθεί να υπάρχει το χάσμα μεταξύ 
μεγάλων και μικρών/μεσαίων 
επιχειρήσεων όσον αφορά τις προηγμένες 
ψηφιακές τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 57
Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Ivo 
Hristov, Nicolás González Casares, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτούνται κατάλληλες υποδομές στην 
ΕΕ, μέσω της χρήσης εξοπλισμών και 
μέσων αποθήκευσης υψηλής απόδοσης 
για τη λειτουργία εφαρμογών και την 
αποθήκευση δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 58
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
κυβερνοεπίθεση κόστιζε κατά μέσο όρο 
13 εκατομμύρια δολάρια στο εκάστοτε 
θύμα της το 2018, και ότι αυτό το κόστος 
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αυξάνεται κάθε χρόνο·

Or. fr

Τροπολογία 59
Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Ivo 
Hristov, Nicolás González Casares, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επενδύσεις στις ικανότητες 
υπολογιστικού νέφους και μαζικών 
δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν τις 
εταιρείες που απέχουν από την τεχνολογία 
να μετατρέψουν τις επιχειρήσεις τους· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι 
εταιρείες που θεωρούνται ότι βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή πρέπει να 
παραμένουν συνεχώς ενημερωμένες 
σχετικά με πρόσφατες τεχνολογικές 
καινοτομίες προκειμένου να μη χάσουν το 
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα·

Or. en

Τροπολογία 60
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Csaba Molnár, Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα 
θα είναι διαμορφωμένη, μεταξύ άλλων, 
ώστε να επιτυγχάνει στόχους 
βιομηχανικής πολιτικής και θα είναι 
επωφελής όσον αφορά τη συνδρομή 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
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συμπεριλαμβανομένων μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, για την επιτυχή 
αντιμετώπιση της ψηφιακής μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 61
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ, κάθε πρόσωπο 
έχει δικαίωμα στην προστασία των δικών 
του δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Or. fr

Τροπολογία 62
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
δέσμη μέτρων για την ψηφιακή 
τεχνολογία που δημοσίευσε στις 19 
Φεβρουαρίου 2020, η Επιτροπή 
διευκρινίζει ότι η ΤΠΕ ευθύνεται σήμερα 
για παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ποσοστό μεταξύ 5% και 9 % 
και για εκπομπές CO2 σε ποσοστό 2 % 
και ότι ο όγκος των δεδομένων που 
διαβιβάζονται και αποθηκεύονται θα 
συνεχίσει να αυξάνεται εκθετικά κατά τα 
επόμενα έτη· λαμβάνοντας επιπλέον 
υπόψη ότι, όπως έδειξε η μελέτη του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών για την τεχνητή 
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νοημοσύνη το 2018, στα κέντρα 
δεδομένων και στη διαβίβαση των 
δεδομένων θα μπορούσε να αναλογεί 
ποσοστό 3-4% της συνολικής 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 63
Eva Maydell, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara 
Skyttedal, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Edina Tóth, Pilar del 
Castillo Vera, Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα»· πιστεύει ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών και της 
αναδυόμενης ΤΝ, καθώς και ζωτικής 
σημασίας βήμα προς μια δημοκρατική 
κοινωνία δεδομένων, η οποία θα 
προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, ανάπτυξη 
και θέσεις εργασίας·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα»· πιστεύει ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών και της 
αναδυόμενης ΤΝ, καθώς και ζωτικής 
σημασίας βήμα προς μια δημοκρατική 
κοινωνία δεδομένων, η οποία θα 
προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, ανάπτυξη 
και θέσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να αποφεύγεται ο 
προστατευτισμός και να επιτρέπεται η 
πρόσβαση σε χώρους δεδομένων για 
ενδιαφερόμενα μέρη εκτός της ΕΕ, τα 
οποία συμμορφώνονται αυστηρά με τα 
πρότυπα και τους κανόνες της ΕΕ για την 
ιδιωτική ζωή, την προστασία των 
δεδομένων και την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 64
Joëlle Mélin, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα»· πιστεύει ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών και της 
αναδυόμενης ΤΝ, καθώς και ζωτικής 
σημασίας βήμα προς μια δημοκρατική 
κοινωνία δεδομένων, η οποία θα 
προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, ανάπτυξη 
και θέσεις εργασίας·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα»· σημειώνει ότι υπάρχει 
βούληση να καθοριστούν οι προϋποθέσεις 
για την ευρωπαϊκή κυριαρχία επί των 
δεδομένων, αλλά πρέπει ωστόσο να δοθεί 
πρώτα ο ορισμός της· πιστεύει ότι 
αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και 
επιχειρήσεων και της αναδυόμενης ΤΝ, 
καθώς και κρίσιμης σημασίας βήμα προς 
την κυριαρχία επί των δεδομένων μας, 
υπό δημοκρατικό έλεγχο, βήμα που θα 
οδηγήσει σε καλύτερες υπηρεσίες, 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 65
Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Ivo 
Hristov, Nicolás González Casares, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα»· πιστεύει ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών και της 
αναδυόμενης ΤΝ, καθώς και ζωτικής 
σημασίας βήμα προς μια δημοκρατική 
κοινωνία δεδομένων, η οποία θα 
προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, ανάπτυξη 
και θέσεις εργασίας·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα»· πιστεύει ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών, την πρόοδο 
των πανεπιστημίων και των ερευνητικών 
κέντρων και της αναδυόμενης ΤΝ, καθώς 
και ζωτικής σημασίας βήμα προς μια 
δημοκρατική κοινωνία δεδομένων, η οποία 
θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 66
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα»· πιστεύει ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών και της 
αναδυόμενης ΤΝ, καθώς και ζωτικής 
σημασίας βήμα προς μια δημοκρατική 
κοινωνία δεδομένων, η οποία θα 
προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, ανάπτυξη 
και θέσεις εργασίας·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα»· πιστεύει ότι αποτελεί 
προϋπόθεση προκειμένου να αποκτήσει η 
ΕΕ ηγετικό ρόλο στην οικονομία των 
δεδομένων και για τη βιωσιμότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών, καθώς και 
ζωτικής σημασίας βήμα προς μια 
δημοκρατική κοινωνία δεδομένων, η οποία 
θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 67
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα»· πιστεύει ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών και της 
αναδυόμενης ΤΝ, καθώς και ζωτικής 
σημασίας βήμα προς μια δημοκρατική 
κοινωνία δεδομένων, η οποία θα 
προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, ανάπτυξη 
και θέσεις εργασίας·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα»· πιστεύει ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών και της 
αναδυόμενης ΤΝ, καθώς και ζωτικής 
σημασίας βήμα προς μια δημοκρατική 
κοινωνία δεδομένων που βασίζεται στα 
δικαιώματα, η οποία θα συντελέσει σε 
καλύτερες υπηρεσίες, βιώσιμη ανάπτυξη 
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και θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 68
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα»· πιστεύει ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών και της 
αναδυόμενης ΤΝ, καθώς και ζωτικής 
σημασίας βήμα προς μια δημοκρατική 
κοινωνία δεδομένων, η οποία θα 
προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, ανάπτυξη 
και θέσεις εργασίας·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα»· πιστεύει ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για τη ρύθμιση και τη 
βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών και της αναδυόμενης ΤΝ, 
καθώς και ζωτικής σημασίας βήμα προς 
μια δημοκρατική κοινωνία δεδομένων, η 
οποία θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, 
βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 69
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα»· πιστεύει ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών και της 
αναδυόμενης ΤΝ, καθώς και ζωτικής 
σημασίας βήμα προς μια δημοκρατική 
κοινωνία δεδομένων, η οποία θα 
προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, ανάπτυξη 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα»· πιστεύει ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών και της 
αναδυόμενης ΤΝ, καθώς και ζωτικής 
σημασίας βήμα προς μια δημοκρατική 
κοινωνία δεδομένων, η οποία θα 
προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, βιώσιμη 
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και θέσεις εργασίας· ανάπτυξη και ποιοτικές θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 70
Eva Maydell, Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Gheorghe 
Falcă, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Henna 
Virkkunen, Pascal Arimont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. Πιστεύει ότι η ελεύθερη ροή 
δεδομένων στα σύνορα είναι κρίσιμης 
σημασίας για την αξιοποίηση όλων των 
δυνατοτήτων της οικονομίας δεδομένων 
και τονίζει ότι η διατήρηση της ροής 
δεδομένων πρέπει να εξακολουθήσει να 
αποτελεί τη βάση για τις αξίες και τους 
στόχους της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 71
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. Υπογραμμίζει ότι η Τεχνητή 
Νοημοσύνη (ΤΝ) βασίζεται στην υψηλής 
ποιότητας και αυξημένη διαθεσιμότητα 
δεδομένων για τη δημιουργία συνόλων 
δεδομένων που είναι επαρκή για την 
εκπαίδευση των αλγορίθμων και τη 
βελτίωση των αποτελεσμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 72
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 β. Επισημαίνει ότι η σημαντική 
αύξηση της ποσότητας διαθέσιμων 
δεδομένων, ιδίως ως αποτέλεσμα 
έξυπνων συνδεδεμένων αντικειμένων, και 
η ευρύτερη πρόσβαση και χρήση 
δεδομένων θα επιφέρουν προκλήσεις 
σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων, 
τις προκαταλήψεις σχετικά με τα 
δεδομένα και την προστασία και 
ασφάλεια των δεδομένων ή αθέμιτες 
εμπορικές συνθήκες που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν·

Or. en

Τροπολογία 73
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
τονίζει τον ρόλο των δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο·

2. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
έχει αποτελέσει ευκαιρία για ανάπτυξη 
του ρόλου των δεδομένων πραγματικού 
χρόνου, η σημαντική επιτυχία της οποίας 
μένει να καταδειχθεί· σημειώνει 
περαιτέρω ανησυχίες που έχουν 
εκφραστεί από πολίτες· υπενθυμίζει τη 
θέση του σχετικά με την εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε για την καταπολέμηση της 
κρίσης Covid-19, και ειδικότερα για το 
γεγονός ότι οποιαδήποτε χρήση 
εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από 
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εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές δεν μπορεί 
να είναι υποχρεωτική και ότι τα δεδομένα 
που παράγονται δεν πρέπει να 
αποθηκεύονται σε κεντρικές βάσεις 
δεδομένων, οι οποίες είναι ευάλωτες σε 
πιθανούς κινδύνους κατάχρησης και 
απώλειας της εμπιστοσύνης και μπορούν 
να θέσουν σε κίνδυνο τη διεύρυνση της 
χρήσης τους σε όλη την Ένωση· ζητεί να 
είναι αποκεντρωμένη κάθε αποθήκευση 
δεδομένων, να υπάρχει πλήρης διαφάνεια 
στα εμπορικά συμφέροντα των φορέων 
ανάπτυξης αυτών των εφαρμογών και να 
προβάλλονται σαφείς προβλέψεις όσον 
αφορά τον τρόπο χρήσης των εφαρμογών 
ιχνηλάτησης επαφών από ένα μέρος του 
πληθυσμού, σε συνδυασμό με 
συγκεκριμένα άλλα μέτρα 1a ·
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/RC-9-2020-0143_EL.html 

Or. en

Τροπολογία 74
Eva Maydell, Edina Tóth, Salvatore De Meo, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont, 
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas 
Tobé, Gheorghe Falcă, Angelika Niebler, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
τονίζει τον ρόλο των δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο·

2. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
τονίζει τον ρόλο της ανταλλαγής 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την 
ανάγκη για διαλειτουργικότητα των 
λύσεων σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει την 
ανάγκη να επιταχυνθεί η δημιουργία 
τομεακών χώρων δεδομένων, καθώς και 
να αναπτυχθούν υποδομές, εργαλεία 
δεδομένα και υπολογιστική ικανότητα, 
ιδίως ο Κοινός ευρωπαϊκός χώρος 
δεδομένων υγείας, μέσω της στήριξης της 
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ανάπτυξης εθνικών ηλεκτρονικών 
μητρώων υγείας και της 
διαλειτουργικότητας των δεδομένων 
υγείας·

Or. en

Τροπολογία 75
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
τονίζει τον ρόλο των δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο·

2. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
έχει τονίσει πόσο κρίσιμος είναι ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και η 
διαθεσιμότητα μεγάλης σειράς 
τεχνολογιών για την οικονομία και την 
κοινωνία μας, μεταξύ άλλων για τη 
διατήρηση της συνέχειας όλων των 
δραστηριοτήτων, καθώς και ο ρόλος των 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο· τονίζει 
ότι η συνεχιζόμενη επείγουσα κατάσταση 
καταδεικνύει τις αδυναμίες και τις 
ελλείψεις τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
επίπεδο κρατών μελών στον ψηφιακό 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 76
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
τονίζει τον ρόλο των δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο·

2. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
τονίζει τον ρόλο των δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο ενώ παράλληλα 
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καταδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις σε 
υποδομές σε όλες τις περιοχές της 
Ευρώπης που δεν έχουν αξιόπιστη 
πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και 
στα βασικά εργαλεία που είναι 
απαραίτητα για τη συμμετοχή στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό·

Or. en

Τροπολογία 77
Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Ivo 
Hristov, Nicolás González Casares, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
τονίζει τον ρόλο των δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο·

2. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
τονίζει τον ρόλο των πληροφοριών 
πραγματικού χρόνου και υψηλής 
ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 78
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
τονίζει τον ρόλο των δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο·

2. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
τονίζει τον ρόλο και την αξία των 
δεδομένων υψηλής ποιότητας σε 
πραγματικό χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 79
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Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει τον ρόλο που θα 
πρέπει να παίξει ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το 
ψηφιακό θεματολόγιο και στηρίζει την 
αφιέρωση του 20 % κάθε εθνικού σχεδίου 
στον ψηφιακό τομέα· καλεί τα κράτη 
μέλη να παράσχουν επαρκείς πόρους για 
τα σχετικά προγράμματα της ΕΕ όπως το 
Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», ο 
Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και το «Ορίζων Ευρώπη» για τη στήριξη 
ψηφιακών προτεραιοτήτων, προκειμένου 
να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης στην παγκόσμια ψηφιακή 
οικονομία και να ενισχυθεί η στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 80
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η επεξεργασία των 
δεδομένων των εργαζομένων γίνεται 
ολοένα και πιο περίπλοκη· ενόψει της 
ανάπτυξης τεχνολογιών που μπορούν να 
αναλύουν όχι μόνο τα φυσικά 
χαρακτηριστικά και βιομετρικά 
δεδομένα, αλλά που περιλαμβάνουν 
επίσης την αναγνώριση προσώπου και 
ακόμα και την ανίχνευση συναισθημάτων 
ή συμπεριφορών, θεωρεί ότι απαιτείται 
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νέα νομοθεσία για την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων για 
πρόσβαση στα αναλυθέντα δεδομένα τους 
και στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα 
δεδομένα χρησιμοποιούνται, 
αποθηκεύονται ή ανταλλάσσονται εκτός 
της εργασιακής σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 81
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι οποιεσδήποτε 
νομοθετικές προτάσεις που σχετίζονται 
με δεδομένα πρέπει να βασίζονται σε 
εμπεριστατωμένη εκτίμηση επιπτώσεων 
για να αποφευχθούν περιττές διοικητικές 
ή κανονιστικές επιβαρύνσεις που θα 
μπορούσαν να παρεμποδίσουν την 
εμφάνιση νεοφυών επιχειρήσεων υψηλής 
τεχνολογίας αξίας άνω του 1 δισ. 
δολαρίων, λοιπών νεοφυών επιχειρήσεων 
και ΜΜΕ στην Ευρώπη προκειμένου να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους σε 
παγκόσμια κλίμακα· καλεί συνεπώς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει 
συγκριτική ανάλυση του ρυθμιστικού 
περιβάλλοντος σε τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 82
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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2α. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
έχει τονίσει πόσο κρίσιμος είναι ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και η 
διαθεσιμότητα μεγάλης σειράς 
τεχνολογιών για την οικονομία και την 
κοινωνία μας, ιδίως στον δημόσιο τομέα 
και στους κλάδους της ιατρικής 
περίθαλψης, μεταξύ άλλων για τη 
διατήρηση της συνέχειας και της 
αποτελεσματικότητας όλων των 
δραστηριοτήτων και των δημόσιων 
υπηρεσιών, καθώς και ο ρόλος των 
αξιόπιστων δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 83
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μόνο ένα άρθρο του ΓΚΠΔ 
είναι αφιερωμένο στην απασχόληση, το 
άρθρο 88 για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
απασχόλησης· τονίζει ότι είναι αναγκαίο 
οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν επαρκή 
εκπαίδευση για τον τρόπο άσκησης του 
δικαιώματός τους σχετικά με τον 
σεβασμό των προσωπικών τους 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να προβεί 
στην αναθεώρηση του ΓΚΠΔ ώστε να 
εγκρίνει πιο συγκεκριμένα μέτρα για τη 
διασφάλιση της προστασίας των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
εργαζομένων· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή 
επιτροπή για την προστασία των 
δεδομένων, εν αναμονή πρότασης από 
την Επιτροπή, να παράσχει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
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άρθρου 88·

Or. en

Τροπολογία 84
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. τονίζει τη ανάγκη να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το 
ψηφιακό χάσμα τόσο μεταξύ όσο και 
εντός των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένου μέσω της 
βελτίωσης της πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
ΤΠΕ, προωθώντας έτσι τη συνοχή και 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτή τη στιγμή μόνο το 60 % των 
απομακρυσμένων και αγροτικών 
περιοχών της Ευρώπης έχουν πρόσβαση 
σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής 
ταχύτητας και επισημαίνει τον ρόλο που 
θα παίξουν οι δορυφόροι και άλλα 
διαστημικά στοιχεία και υπηρεσίες στην 
παροχή συνδεσιμότητας σε αυτές τις 
περιοχές, διαμορφώνοντας τις 
προϋποθέσεις για πλήρη ψηφιακό 
μετασχηματισμό·

Or. en

Τροπολογία 85
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. θεωρεί ότι θα πρέπει τα εργασιακά 
σωματεία, σε εθνικό επίπεδο, να 
εμπλέκονται και να έχουν τη δυνατότητα 
να συνεργάζονται εκτενέστερα με εθνικές 
αρχές προστασίας των δεδομένων, ώστε 
να τους παρέχονται συστάσεις σχετικά με 
τις συγκεκριμένες συνθήκες των 
εργαζομένων και να ενθαρρύνονται να 
αναπτύσσουν κατευθυντήριες γραμμές 
για την προστασία των δεδομένων στον 
χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 86
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2δ. επιμένει ότι οι κανόνες σχετικά με 
την επίβλεψη και την επιτήρηση πρέπει 
να είναι αιτιολογούνται σαφώς και να 
συζητώνται κατά περίπτωση σε 
διαβούλευση με οργανώσεις εργασιακών 
σωματείων· θεωρεί ότι αυτοί οι κανόνες 
θα πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες πτυχές, να θέτουν όρια και 
να καθορίζουν πού και πώς συλλέγονται 
τα δεδομένα από τους εργαζομένους, 
ειδικότερα όσον αφορά ιδιωτικά 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ή δραστηριότητες εκτός διαδικτύου· 
ζητεί να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των 
εργαζομένων να είναι αποσυνδεδεμένοι ή 
μη προσβάσιμοι·

Or. en
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Τροπολογία 87
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2στ. επιδοκιμάζει την πρόταση του 
νόμου για τη διακυβέρνηση των 
δεδομένων σύμφωνα με τη θέση του 
Επιτρόπου Breton σχετικά με την 
αποθήκευση και επεξεργασία 
ευρωπαϊκών δεδομένων στην Ευρώπη 
επειδή ανήκουν στην Ευρώπη· επιμένει 
περαιτέρω ότι η υπόθεση του ΔΕΕ, του 
Ιουλίου, για την ασπίδα προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής, θα πρέπει να αποτελέσει 
ευκαιρία για τους φορείς ρύθμισης να 
ζητήσουν τα δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα στις ΗΠΑ να μεταφερθούν 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 88
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 ζ. θεωρεί ότι εάν η Επιτροπή 
επιλέξει μια προσέγγιση βάσει κινδύνων, 
τα επίπεδα κινδύνου δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται σε εφαρμογές «υψηλού 
κινδύνου» και «χαμηλού κινδύνου» αλλά 
μάλλον σε μια κλιμάκωση των κινδύνων 
ώστε να συμπίπτουν με την ποικιλία 
εφαρμογών και συναφών κινδύνων·

Or. en
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Τροπολογία 89
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 η. θεωρεί ότι τα βιομετρικά 
δεδομένα, δεδομένης της ειδικής και 
εξαιρετικά ευαίσθητης φύσης καθώς και 
των πιθανών καταχρήσεών τους, θα 
πρέπει να ταξινομούνται στην υψηλότερη 
κατηγορία της κλίμακας επιπέδων 
κινδύνου που προτείνεται από την 
Επιτροπή· πιστεύει σθεναρά ότι η χρήση 
βιομετρικών δεδομένων θα πρέπει να 
υπόκειται σε συγκεκριμένες διασφαλίσεις 
όπως η ενημερωμένη και ρητή συναίνεση 
του ιδιοκτήτη τους καθώς και η 
πρόσβαση σε μέσα αποτελεσματικής 
έννομης προστασίας σε περίπτωση 
κατάχρησης αυτών των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 90
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπενθυμίζει ότι η Ένωση θεμελιώνεται 
στις αξίες που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην τήρηση της 
αρχής της προφύλαξης, η οποία 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 191 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 91
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 β (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

τονίζει την ανάγκη συνεχούς 
αμφισβήτησης της κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής χρησιμότητας κάθε 
τεχνολογίας που αναπτύσσεται· 
επιβεβαιώνει την ευθύνη μας, ως 
εκλεγμένων αξιωματούχων, να θέτουμε 
ερωτήματα για την πρόοδο αφού δεν είναι 
απαραίτητα ωφέλιμη για την κοινωνία 
κάθε πιθανή τεχνολογική εξέλιξη·

Or. en

Τροπολογία 92
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι στόχος της Ένωσης 
πρέπει να είναι μια κοινωνία που θα 
ρυθμίζεται από την ΕΕ, θα είναι 
ανθρωποκεντρική, θα βασίζεται στα 
δεδομένα και θα έχει οικοδομηθεί με βάση 
την εμπιστοσύνη και τις αξίες της 
ιδιωτικότητας, της διαφάνειας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

3. πιστεύει ότι ο στόχος της Ένωσης 
πρέπει να είναι μια ανθρωποκεντρική 
οικονομία και κοινωνία που θα βασίζεται 
στα δεδομένα και στις ενωσιακές αξίες της 
ιδιωτικότητας, της διαφάνειας και του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών και κατ’ επέκταση θα έχει 
οικοδομηθεί με βάση την εμπιστοσύνη 
και θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 
Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων, σε 
συμμόρφωση με την προστασία των 
δεδομένων, τη νομοθεσία για τον 
ανταγωνισμό και τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας·
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Or. en

Τροπολογία 93
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι στόχος της Ένωσης 
πρέπει να είναι μια κοινωνία που θα 
ρυθμίζεται από την ΕΕ, θα είναι 
ανθρωποκεντρική, θα βασίζεται στα 
δεδομένα και θα έχει οικοδομηθεί με βάση 
την εμπιστοσύνη και τις αξίες της 
ιδιωτικότητας, της διαφάνειας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

3. πιστεύει ότι στόχος της Ένωσης 
πρέπει να είναι μια κοινωνία που θα 
ρυθμίζεται από τα κράτη μέλη βάσει της 
συνεργασίας, θα επικεντρώνεται στην 
ελευθερία των ατόμων, θα βασίζεται στα 
δεδομένα, στις πληροφορίες, και στην 
αντικειμενική ανάλυση αυτών των 
δεδομένων και θα έχει οικοδομηθεί με 
βάση την εμπιστοσύνη και τις αξίες της 
ιδιωτικότητας, της διαφάνειας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 94
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι στόχος της Ένωσης 
πρέπει να είναι μια κοινωνία που θα 
ρυθμίζεται από την ΕΕ, θα είναι 
ανθρωποκεντρική, θα βασίζεται στα 
δεδομένα και θα έχει οικοδομηθεί με βάση 
την εμπιστοσύνη και τις αξίες της 
ιδιωτικότητας, της διαφάνειας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

3. πιστεύει ότι στόχος της Ένωσης 
πρέπει να είναι μια κοινωνία που θα 
ρυθμίζεται από την ΕΕ, θα είναι 
ανθρωποκεντρική, θα βασίζεται στα 
δεδομένα και θα έχει οικοδομηθεί με βάση 
την εμπιστοσύνη και τις αξίες της 
ιδιωτικότητας, της διαφάνειας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, που θέτουν τα 
συμφέροντα των ατόμων σε 
προτεραιότητα ενώ παράλληλα 
προστατεύουν το κοινό καλό·
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Τροπολογία 95
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι στόχος της Ένωσης 
πρέπει να είναι μια κοινωνία που θα 
ρυθμίζεται από την ΕΕ, θα είναι 
ανθρωποκεντρική, θα βασίζεται στα 
δεδομένα και θα έχει οικοδομηθεί με βάση 
την εμπιστοσύνη και τις αξίες της 
ιδιωτικότητας, της διαφάνειας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

3. πιστεύει ότι στόχος της Ένωσης 
πρέπει να είναι η πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση για μια οικονομία 
δεδομένων σε μια κοινωνία 
ανθρωποκεντρική που θα έχει οικοδομηθεί 
με βάση την εμπιστοσύνη και τις αξίες της 
ιδιωτικότητας, της διαφάνειας, της 
προσβασιμότητας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 96
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι στόχος της Ένωσης 
πρέπει να είναι μια κοινωνία που θα 
ρυθμίζεται από την ΕΕ, θα είναι 
ανθρωποκεντρική, θα βασίζεται στα 
δεδομένα και θα έχει οικοδομηθεί με βάση 
την εμπιστοσύνη και τις αξίες της 
ιδιωτικότητας, της διαφάνειας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

3. πιστεύει ότι στόχος της Ένωσης 
πρέπει να είναι μια κοινωνία που θα 
ρυθμίζεται από την ΕΕ, θα είναι 
ανθρωποκεντρική, θα βασίζεται στα 
δεδομένα και θα έχει οικοδομηθεί με βάση 
την εμπιστοσύνη και τις αξίες της 
ιδιωτικότητας, της διαφάνειας και των 
θεμελιωδών και εργασιακών 
δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 97
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η μεροληψία που είναι 
εγγενής στα υποκείμενα σύνολα 
δεδομένων τείνει να αυξάνει σταδιακά 
και, επομένως, να διαιωνίζει και να 
εντείνει τις υπάρχουσες διακρίσεις, ιδίως 
για τα άτομα που ανήκουν σε μειονοτικές 
εθνοτικές ομάδες ή κοινότητες στις 
οποίες επικρατούν φυλετικά στερεότυπα· 
θεωρεί ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι 
απαράδεκτο, ιδίως στον τομέα της 
επιβολής του νόμου και σε σχέση με το 
άρθρο 2 των Συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 98
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι παρά το υψηλό 
επίπεδο προστασίας που παρέχει ο 
ΓΚΠΔ, τα άτομα πλήττονται από την 
απουσία κατάλληλων τεχνικών προτύπων 
και εργαλείων που ενισχύουν την απλή 
άσκηση αυτών των δικαιωμάτων· τονίζει 
ότι τα άτομα θα πρέπει να στηρίζονται 
κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους 
που κατοχυρώνονται από τον ΓΚΠΔ όσον 
αφορά τη χρήση των δεδομένων που 
παράγουν·

Or. en
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Τροπολογία 99
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι στην οικονομία 
δεδομένων και την αγορά υποδομών 
υπολογιστικού νέφους κυριαρχεί αυτή τη 
στιγμή ένας περιορισμένος αριθμός μη 
Ευρωπαίων φορέων, οι οποίοι ενεργούν 
ως εκ των πραγμάτων φορείς καθορισμού 
των κανόνων· τονίζει ότι αυτό εγείρει 
ανησυχία σχετικά με τη συμμόρφωση με 
τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία 
των δεδομένων, τις πρακτικές της 
αγοράς, την ασφάλεια και τον έλεγχο των 
χρηστών πάνω στα στρατηγικά δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 100
Eva Maydell, Edina Tóth, Salvatore De Meo, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, 
Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe 
Falcă, Henna Virkkunen, Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. πιστεύει ότι η επίτευξη των 
στόχων της Στρατηγικής για τα Δεδομένα 
δεν θα δημιουργήσει στρεβλώσεις της 
αγοράς εντός της Ένωσης· υπογραμμίζει 
ότι η μελλοντική νομοθεσία πρέπει να 
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διευκολύνει την τεχνολογική ανάπτυξη, 
την καινοτομία, πρόσβαση στα δεδομένα, 
τη διαλειτουργικότητα και τη 
φορητότητα των δεδομένων·
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Τροπολογία 101
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει την ανάγκη να 
προλαμβάνονται οι έμφυλες και 
πολιτισμικές μεροληψίες που 
συμπεριλαμβάνονται ακουσίως στους 
αλγορίθμους, τα συστήματα και τις 
εφαρμογές ΤΝ και ζητεί να υπάρχουν 
διάφορες ομάδες προγραμματιστών και 
μηχανικών που θα εργάζονται παράλληλα 
με τους κύριους κοινωνιακούς 
παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 102
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει τη σημασία της έννοιας 
της ατομικής ευθύνης κατά την 
επικοινωνία δεδομένων, είτε προσωπικών 
είτε δημόσιων·

Or. fr

Τροπολογία 103
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επίτευξης υψηλού επιπέδου γενικού 
ψηφιακού γραμματισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης 
για τον τρόπο συλλογής, χειρισμού, 
ανταλλαγής και ανάλυσης δεδομένων 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και άλλες 
σχετικές απαιτήσεις· στηρίζει την 
προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που προσφέρουν γενικές βασικές γνώσεις 
στατιστικής και οικονομετρίας καθώς 
επίσης προωθούν δραστηριότητες 
ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις 
κοινωνιακές, νομικές και δεοντολογικές 
επιπτώσεις των κοινοτήτων που 
βασίζονται σε δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένης της ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 104
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. είναι της άποψης ότι ορισμένες 
τεχνολογίες χρειάζονται ιδιαίτερη 
προσοχή και νομικές διασφαλίσεις ενώ 
κάποιες άλλες, ακόμα και με σαφείς 
ελέγχους και ισορροπίες, έχουν 
καταστρεπτικές επιπτώσεις για την 
κοινωνία, ιδίως όταν βρίσκονται στα 
χέρια ενός αυταρχικού καθεστώτος· ζητεί 
να λαμβάνεται πάντα υπόψη το 
δεοντολογικό πλαίσιο της ΤΝ πριν από 
την ανάπτυξη οποιασδήποτε τεχνολογίας·



AM\1218025EL.docx 59/201 PE660.285v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 105
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι μια καλά δομημένη 
κοινωνία δεδομένων ωφελεί όλους τους 
πολίτες, ενδυναμώνει τους εργαζομένους 
αντί να υποβαθμίζει τις συνθήκες εργασίας 
τους, και δεν οδηγεί σε ανισότητες ή σε 
ψηφιακά χάσματα·

4. επισημαίνει ότι μια καλά δομημένη 
κοινωνία δεδομένων μπορεί να ωφελήσει 
όλους τους πολίτες, να ενδυναμώσει τους 
εργαζομένους αντί να υποβαθμίζει τις 
συνθήκες εργασίας τους, και να οδηγήσει 
σε ισότητα και μείωση των ψηφιακών 
χασμάτων· επιμένει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η ΕΕ πρέπει 
να παρέχει ένα νομικό και ενισχυτικό 
ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο θα βασίζεται 
στα ανθρώπινα δικαιώματα και το οποίο 
θα περιλαμβάνει ως εκ τούτου εργασιακά 
και σωματειακά δικαιώματα καθώς και 
κανόνες δεοντολογίας· επιμένει σχετικά 
με τη διατήρηση και την ενίσχυση της 
προστασίας των εργαζομένων, την 
πρόληψη της δυσανάλογης και 
αδικαιολόγητης παρακολούθησης στην 
εργασία, την απαγόρευση της διακριτικής 
μεταχείρισης βάσει μεροληπτικών 
αλγορίθμων, καθώς και την πρόληψη της 
κατάχρησης της προστασίας δεδομένων 
και της ιδιωτικότητας, τη διασφάλιση 
της συμμόρφωσης και την υπέρβαση του 
ΓΚΠΔ, καθώς και τη διατήρηση της 
ιδιωτικότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 106
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι μια καλά δομημένη 
κοινωνία δεδομένων ωφελεί όλους τους 
πολίτες, ενδυναμώνει τους εργαζομένους 
αντί να υποβαθμίζει τις συνθήκες εργασίας 
τους, και δεν οδηγεί σε ανισότητες ή σε 
ψηφιακά χάσματα·

4. επισημαίνει ότι μια καλά δομημένη 
κοινωνία δεδομένων ωφελεί όλους τους 
πολίτες, ενδυναμώνει τους εργαζομένους 
αντί να υποβαθμίζει τις συνθήκες εργασίας 
τους, και μπορεί να γεφυρώνει τις 
υπάρχουσες ανισότητες και τα ψηφιακά 
χάσματα χωρίς να δημιουργεί καινούργια· 
επισημαίνει εν προκειμένω τις 
συγκεκριμένες ανάγκες ευάλωτων 
ομάδων όπως ατόμων με αναπηρία, 
ηλικιωμένων, ατόμων με λιγότερες 
ευκαιρίες, προσφύγων και άλλων·

Or. en

Τροπολογία 107
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι μια καλά δομημένη 
κοινωνία δεδομένων ωφελεί όλους τους 
πολίτες, ενδυναμώνει τους εργαζομένους 
αντί να υποβαθμίζει τις συνθήκες εργασίας 
τους, και δεν οδηγεί σε ανισότητες ή σε 
ψηφιακά χάσματα·

4. επισημαίνει ότι μια καλά δομημένη 
κοινωνία δεδομένων ωφελεί όλους τους 
πολίτες, ενδυναμώνει τους εργαζομένους 
αντί να υποβαθμίζει τις συνθήκες εργασίας 
τους, διασφαλίζει τον ρόλο και τις 
ανάγκες των ΜΜΕ έναντι των 
πολυεθνικών, στηρίζει σθεναρά τις 
τοπικές κοινότητες και δεν οδηγεί σε 
ανισότητες ή σε ψηφιακά χάσματα·

Or. en

Τροπολογία 108
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι μια καλά δομημένη 
κοινωνία δεδομένων ωφελεί όλους τους 
πολίτες, ενδυναμώνει τους εργαζομένους 
αντί να υποβαθμίζει τις συνθήκες εργασίας 
τους, και δεν οδηγεί σε ανισότητες ή σε 
ψηφιακά χάσματα·

4. επισημαίνει ότι μια καλά δομημένη 
κοινωνία δεδομένων, η οποία αποκλείει 
κάθε δυνατότητα μαζικής 
παρακολούθησης, ωφελεί όλους τους 
πολίτες, ενδυναμώνει τους εργαζομένους 
αντί να υποβαθμίζει τις συνθήκες εργασίας 
τους, και δεν οδηγεί σε περιορισμούς 
ελευθεριών, σε ανισότητες ή σε ψηφιακά 
χάσματα·

Or. fr

Τροπολογία 109
Eva Maydell, Salvatore De Meo, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, 
Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe 
Falcă, Henna Virkkunen, Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι μια καλά δομημένη 
κοινωνία δεδομένων ωφελεί όλους τους 
πολίτες, ενδυναμώνει τους εργαζομένους 
αντί να υποβαθμίζει τις συνθήκες εργασίας 
τους, και δεν οδηγεί σε ανισότητες ή σε 
ψηφιακά χάσματα·

4. επισημαίνει ότι μια καλά δομημένη 
κοινωνία δεδομένων ωφελεί όλους τους 
πολίτες, ενδυναμώνει τους εργαζομένους, 
τις νεοσύστατες εταιρείες και τις ΜΜΕ, 
δημιουργεί ποιοτική απασχόληση, 
διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη και 
την καινοτομία, αντί να υποβαθμίζει τις 
συνθήκες εργασίας, και δεν οδηγεί σε 
ανισότητες ή σε ψηφιακά χάσματα·

Or. en

Τροπολογία 110
Patrizia Toia, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι μια καλά δομημένη 
κοινωνία δεδομένων ωφελεί όλους τους 
πολίτες, ενδυναμώνει τους εργαζομένους 
αντί να υποβαθμίζει τις συνθήκες εργασίας 
τους, και δεν οδηγεί σε ανισότητες ή σε 
ψηφιακά χάσματα·

4. επισημαίνει ότι μια καλά δομημένη 
κοινωνία δεδομένων ωφελεί όλους τους 
πολίτες, ενδυναμώνει τους εργαζομένους 
αντί να υποβαθμίζει τις συνθήκες εργασίας 
τους, και δεν οδηγεί σε ανισότητες ή σε 
ψηφιακά χάσματα και στοχεύει επίσης 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 111
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι μια καλά δομημένη 
κοινωνία δεδομένων ωφελεί όλους τους 
πολίτες, ενδυναμώνει τους εργαζομένους 
αντί να υποβαθμίζει τις συνθήκες 
εργασίας τους, και δεν οδηγεί σε 
ανισότητες ή σε ψηφιακά χάσματα·

4. επισημαίνει ότι μια κοινωνία του 
21ου αιώνα που καθορίζεται από τα 
δεδομένα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη 
με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφελεί όλους 
τους πολίτες, να ενδυναμώνει τους 
πολίτες, τους καταναλωτές, τους 
εργαζομένους, τους επιχειρηματίες, 
ερευνητές και να προλαμβάνει τις 
ανισότητες ή τα ψηφιακά χάσματα·

Or. en

Τροπολογία 112
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι ο αυξανόμενος όγκος, η 5. τονίζει ότι ο αυξανόμενος όγκος, η 
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ανάπτυξη, η αποθήκευση και η 
επεξεργασία βιομηχανικών και δημόσιων 
δεδομένων στην Ένωση αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και καινοτομίας που θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί· πιστεύει ότι η ανάπτυξη 
αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού και μιας ισχυρής, 
πολυμερούς και δίκαιης οικονομίας της 
αγοράς·

ανάπτυξη, η αποθήκευση και η 
επεξεργασία βιομηχανικών και δημόσιων 
δεδομένων στην Ένωση αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και καινοτομίας που θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί· πιστεύει ότι η ανάπτυξη 
αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού και μιας ισχυρής, 
πολυμερούς και δίκαιης οικονομίας της 
αγοράς· επισημαίνει ότι τα δεδομένα 
αξιοποιούνται ολοένα και περισσότερο 
από την αγορά και τους παρατηρητές 
της· υπενθυμίζει, για παράδειγμα, ότι το 
McKinsey Global Institute, σε μια έκθεση 
για τα μαζικά δεδομένα, εκτίμησε την 
αξία που μπορεί να δημιουργηθεί από τα 
μαζικά δεδομένα στα 250 
δισεκατομμύρια EUR στις υπηρεσίες 
δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη· 
υπενθυμίζει επίσης ότι, σύμφωνα με την 
Boston Consulting Group, τα προσωπικά 
δεδομένα που συλλέγονται από τους 
Ευρωπαίους καταναλωτές θα έχουν 
αξίζουν 315 δισεκατομμύρια EUR το 
2011 και θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν στο μέλλον αξία ίση με το 
8 % του ευρωπαϊκού ΑΕΠ από το 2020 
και εξής·

Or. en

Τροπολογία 113
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι ο αυξανόμενος όγκος, η 
ανάπτυξη, η αποθήκευση και η 
επεξεργασία βιομηχανικών και δημόσιων 
δεδομένων στην Ένωση αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και καινοτομίας που θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί· πιστεύει ότι η ανάπτυξη 
αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω ισότιμων 

5. τονίζει ότι ο αυξανόμενος όγκος, η 
ανάπτυξη, η ανταλλαγή, η αποθήκευση και 
η επεξεργασία βιομηχανικών και δημόσιων 
δεδομένων στην Ένωση αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και καινοτομίας που θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί· πιστεύει ότι η ανάπτυξη 
αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω ισότιμων 
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όρων ανταγωνισμού και μιας ισχυρής, 
πολυμερούς και δίκαιης οικονομίας της 
αγοράς·

όρων ανταγωνισμού και μιας ισχυρής, 
πολυμερούς και δίκαιης, ανταγωνιστικής 
και ανοικτής οικονομίας της αγοράς· 
θεωρεί ότι είναι κρίσιμης σημασίας να 
διασφαλιστεί η νομική συνοχή των 
μελλοντικών προτάσεων για τα δεδομένα 
με τη σχετική υπάρχουσα νομοθεσία και 
τους διεθνείς κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 114
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, 
Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, Angelika 
Niebler, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι ο αυξανόμενος όγκος, η 
ανάπτυξη, η αποθήκευση και η 
επεξεργασία βιομηχανικών και δημόσιων 
δεδομένων στην Ένωση αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και καινοτομίας που θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί· πιστεύει ότι η ανάπτυξη 
αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού και μιας ισχυρής, 
πολυμερούς και δίκαιης οικονομίας της 
αγοράς·

5. τονίζει ότι ο αυξανόμενος όγκος, η 
ανάπτυξη, η αποθήκευση και η 
επεξεργασία βιομηχανικών και δημόσιων 
δεδομένων στην Ένωση αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και καινοτομίας που θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί· πιστεύει ότι η ανάπτυξη 
αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού και μιας ισχυρής, 
πολυμερούς και δίκαιης οικονομίας της 
αγοράς, η οποία σέβεται πλήρως την αρχή 
της τεχνολογικής ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 115
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι ο αυξανόμενος όγκος, η 5. τονίζει ότι ο αυξανόμενος όγκος, η 
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ανάπτυξη, η αποθήκευση και η 
επεξεργασία βιομηχανικών και δημόσιων 
δεδομένων στην Ένωση αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και καινοτομίας που θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί· πιστεύει ότι η ανάπτυξη 
αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού και μιας ισχυρής, 
πολυμερούς και δίκαιης οικονομίας της 
αγοράς·

ανάπτυξη, η αποθήκευση και η 
επεξεργασία βιομηχανικών και δημόσιων 
δεδομένων στην Ένωση αποτελούν πηγή 
εμπορικών ευκαιριών και καινοτομίας που 
θα πρέπει να αξιοποιηθεί· πιστεύει ότι η 
ευκαιρία αυτή μπορεί να διασφαλιστεί 
μόνο μέσω της εξασφάλισης ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού, δίκαιης πρόσβασης 
στην αγορά για παράγοντες κάθε 
μεγέθους, καθώς και ανταγωνιστικών 
αγορών·

Or. en

Τροπολογία 116
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι ο αυξανόμενος όγκος, η 
ανάπτυξη, η αποθήκευση και η 
επεξεργασία βιομηχανικών και δημόσιων 
δεδομένων στην Ένωση αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και καινοτομίας που θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί· πιστεύει ότι η ανάπτυξη 
αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού και μιας ισχυρής, 
πολυμερούς και δίκαιης οικονομίας της 
αγοράς·

5. τονίζει ότι ο αυξανόμενος όγκος, η 
ανάπτυξη, η αποθήκευση και η 
επεξεργασία βιομηχανικών και δημόσιων 
δεδομένων στην Ένωση αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και καινοτομίας που θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί· πιστεύει ότι η ανάπτυξη 
αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού, 
διαλειτουργικότητας, και μιας ισχυρής, 
πολυμερούς και δίκαιης οικονομίας της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 117
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία



PE660.285v01-00 66/201 AM\1218025EL.docx

EL

5. τονίζει ότι ο αυξανόμενος όγκος, η 
ανάπτυξη, η αποθήκευση και η 
επεξεργασία βιομηχανικών και δημόσιων 
δεδομένων στην Ένωση αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και καινοτομίας που θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί· πιστεύει ότι η ανάπτυξη 
αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού και μιας ισχυρής, 
πολυμερούς και δίκαιης οικονομίας της 
αγοράς·

5. τονίζει ότι ο αυξανόμενος όγκος, η 
ανάπτυξη, η αποθήκευση και η 
επεξεργασία βιομηχανικών και δημόσιων 
δεδομένων στην Ένωση αποτελούν πηγή 
βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας που 
θα πρέπει να αξιοποιηθεί· πιστεύει ότι η 
ανάπτυξη αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού και μιας 
ισχυρής, πολυμερούς και δίκαιης 
οικονομίας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 118
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι σύμφωνα με την αρχή 
του ΓΚΠΔ για τον περιορισμό του 
σκοπού, η ανταλλαγή δεδομένων θα 
πρέπει να περιορίζεται σε μη προσωπικά, 
π.χ. εμπορικά ή βιομηχανικά δεδομένα, ή 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
έχουν υποστεί ασφαλή ή βιομηχανική 
ανωνυμοποίηση, συμπεριλαμβανομένου 
σε μεικτά σύνολα δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 119
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Isabel 
Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, 
Henna Virkkunen, Angelika Niebler, Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει τον ρόλο των 
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ευρωπαϊκών νεοσύστατων εταιρειών και 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
στη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης 
και θέσεων εργασίας, καθώς και των 
τρεχουσών ανισορροπιών της αγοράς 
στην πρόσβαση στα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 120
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει τη βιωσιμότητα, την Πράσινη 
Συμφωνία και τους στόχους της Ένωσης 
για το κλίμα·

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει και να συμβάλλει όσο το δυνατόν 
περισσότερο στη βιωσιμότητα, την 
Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους της 
Ένωσης για το κλίμα· ζητεί τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων για τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του 
τομέα των ΤΠΕ, τα οποία να 
συνοδεύονται από λεπτομερείς εκτιμήσεις 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένου μέσω 
της πρόληψης της προγραμματισμένης 
απαξίωσης και της βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης των κέντρων 
δεδομένων· τονίζει ότι η στρατηγική 
δεδομένων της Ένωσης πρέπει επίσης να 
συνάδει με τους στόχους της στρατηγικής 
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
και τη βιομηχανική στρατηγική ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι βιομηχανίες μας 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του 
ψηφιακού μετασχηματισμού και μπορούν 
να είναι πλήρως ανταγωνιστικές σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 121
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει τη βιωσιμότητα, την Πράσινη 
Συμφωνία και τους στόχους της Ένωσης 
για το κλίμα·

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει τη βιωσιμότητα, την Πράσινη 
Συμφωνία και τους στόχους της Ένωσης 
για το κλίμα· σημειώνει ότι η ικανότητα 
επεξεργασίας και καλύτερης χρήσης των 
δεδομένων έχει σημαντικές δυνατότητες 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς· 
ωστόσο, τονίζει ότι η εκθετική ανάπτυξη 
και επεξεργασία δεδομένων πρέπει να 
αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
αυξάνει ουσιαστικά το αποτύπωμα 
άνθρακα της ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 122
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει τη βιωσιμότητα, την Πράσινη 
Συμφωνία και τους στόχους της Ένωσης 
για το κλίμα·

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει τη βιωσιμότητα, την Πράσινη 
Συμφωνία και τους στόχους της Ένωσης 
για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050· 
υπενθυμίζει τον στόχο της μείωσης κατά 
60 % των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030·
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Or. en

Τροπολογία 123
Eva Maydell, Edina Tóth, Salvatore De Meo, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont, 
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, 
Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει τη βιωσιμότητα, την Πράσινη 
Συμφωνία και τους στόχους της Ένωσης 
για το κλίμα·

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη,τη 
βιωσιμότητα της καινοτομίας, την 
Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους της 
Ένωσης για το κλίμα, καθώς και την 
ανθεκτική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 124
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει τη βιωσιμότητα, την Πράσινη 
Συμφωνία και τους στόχους της Ένωσης 
για το κλίμα·

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να έχει ως 
επίκεντρο τη βιωσιμότητα και να ευνοεί 
την Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους 
της Ένωσης για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 125
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει τη βιωσιμότητα, την Πράσινη 
Συμφωνία και τους στόχους της Ένωσης 
για το κλίμα·

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
συμβάλλει στη βιωσιμότητα και να ευνοεί 
την Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους 
της Ένωσης για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 126
Patrizia Toia, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, Nicolás González 
Casares, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-Marques, Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει τη βιωσιμότητα, την Πράσινη 
Συμφωνία και τους στόχους της Ένωσης 
για το κλίμα·

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει τη βιωσιμότητα, την Πράσινη 
Συμφωνία, τους στόχους της Ένωσης για 
το κλίμα και την κοινωνική ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 127
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει τη βιωσιμότητα, την Πράσινη 
Συμφωνία και τους στόχους της Ένωσης 
για το κλίμα·

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει τους στόχους για την 
ανταγωνιστικότητα, και μια υγιή και 
βιώσιμη οικονομία για την Ένωση·
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Or. fr

Τροπολογία 128
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
στηρίζει τη βιωσιμότητα, την Πράσινη 
Συμφωνία και τους στόχους της Ένωσης 
για το κλίμα·

6. τονίζει ότι η στρατηγική της 
Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να 
συνοδεύεται από τη διπλή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 129
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, 
Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, Angelika 
Niebler, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκ των προτέρων 
ενδελεχή αξιολόγηση και χαρτογράφηση 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, οι οποίες να 
καλύπτουν πτυχές ανταλλαγής 
δεδομένων· να αξιολογήσει εάν 
απαιτούνται προσαρμογές ή πρόσθετες 
απαιτήσεις για τη στήριξη της οικονομίας 
δεδομένων της ΕΕ και τη διασφάλιση του 
θεμιτού ανταγωνισμού για όλους τους 
επηρεαζόμενους παράγοντες, παράλληλα 
με την αποφυγή νομικών επικαλύψεων με 
πιθανή υφιστάμενη και νέα νομοθεσία για 
τη στρατηγική της ΕΕ για τα δεδομένα·

Or. en
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Τροπολογία 130
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συνοδεύουν όλες τις προσπάθειες 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τα δεδομένα με 
συμπληρωματικές προσπάθειες 
επικοινωνίας προκειμένου να ενισχυθεί η 
ενημέρωση σχετικά με τα πλεονεκτήματα 
π.χ. της συγκέντρωσης δεδομένων για την 
οικονομία· αυτές οι προσπάθειες 
επικοινωνίας θα πρέπει να στοχεύουν 
ειδικά στις μικρές και μεσαίες, και στις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 131
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι, υπό το φως του 
αυξανόμενου αποτυπώματος άνθρακα 
από τη συλλογή, αποθήκευση και 
ανταλλαγή δεδομένων, η ενεργειακή 
απόδοση και η αποδοτική χρήση των 
πόρων των υποδομών δεδομένων πρέπει 
να βελτιωθεί σημαντικά για την επίτευξη 
της κλιματικής ουδετερότητας του 
ψηφιακού τομέα το συντομότερο 
δυνατόν·

Or. en
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Τροπολογία 132
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. στηρίζει τη στρατηγική του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΕΠΔ) 2020-2024 βάσει 
τριών πυλώνων: ανάλυση προοπτικών, 
δράση και αλληλεγγύη 1a ·
_________________
1a https://edps.europa.eu/edps-strategy-
2020-2024/ 

Or. en

Τροπολογία 133
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει την έννοια του σκοπού 
«κοινού καλού» και «δημοσίου 
συμφέροντος» για τη χρησιμοποίηση 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 134
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Sara 
Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, Angelika Niebler, Henna Virkkunen, Isabel 
Wiseler-Lima
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 β. σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται 
σε ορισμένες τρίτες χώρες βρίσκονται 
ολοένα και περισσότερο αντιμέτωπες με 
αδικαιολόγητα εμπόδια και ψηφιακούς 
περιορισμούς· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη δέσμευση της Επιτροπής να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω αδικαιολόγητα 
εμπόδια στις διεθνής ροές δεδομένων, 
στο πλαίσιο διμερών συζητήσεων και 
διεθνών φόρα, συμπεριλαμβανομένου του 
Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ) και της εμπορικής 
πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 135
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων για 
κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, 
το οποίο θα καλύπτει τη 
διαλειτουργικότητα, την ανταλλαγή, την 
πρόσβαση και τη φορητότητα των 
δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ροή και η επαναχρησιμοποίηση 
βιομηχανικών και δημόσιων δεδομένων·

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων για 
κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, 
το οποίο θα καλύπτει τη διαφάνεια, τη 
διαλειτουργικότητα, την ανταλλαγή, την 
πρόσβαση και τη φορητότητα των 
δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ροή και η επαναχρησιμοποίηση 
βιομηχανικών και δημόσιων δεδομένων· 
στηρίζει περαιτέρω τη δημιουργία της 
έννοιας των δεδομένων γενικού 
ενδιαφέροντος στο επικείμενο πλαίσιο, 
ειδικότερα για τα ιδιωτικά δεδομένα, το 
άνοιγμα των οποίων δικαιολογείται για 
σκοπούς δημόσιων ερευνών (παραγωγή 
και κατανάλωση ενέργειας, δεδομένα 
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βιοποικιλότητας, δεδομένα για το κλίμα, 
κ.λπ.), σύμφωνα με το έργο του Φόρουμ 
για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου 1a ·
_________________
1a 
https://www.intgovforum.org/multilingual
/content/igf-2019-ws-191-public-interest-
data-where-are-we-to-do-what

Or. en

Τροπολογία 136
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Maria da 
Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, Angelika Niebler, 
Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων για 
κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, 
το οποίο θα καλύπτει τη 
διαλειτουργικότητα, την ανταλλαγή, την 
πρόσβαση και τη φορητότητα των 
δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ροή και η επαναχρησιμοποίηση 
βιομηχανικών και δημόσιων δεδομένων·

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων για 
κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, 
το οποίο θα καλύπτει τη 
διαλειτουργικότητα, την ανταλλαγή, την 
πρόσβαση και τη φορητότητα των 
δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ροή και η επαναχρησιμοποίηση 
βιομηχανικών και δημόσιων δεδομένων· 
τονίζει ότι η αρχή της φορητότητας των 
δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις διαφορές των υποδομών και 
πρακτικών των παρόχων υπηρεσιών 
πληροφορικής, οι οποίες επιτρέπουν 
στους χρήστες να μεταφέρουν τα 
δεδομένα τους, σημειώνοντας ότι οι 
υποδομές και οι πρακτικές μπορούν να 
διαφέρουν από τον ένα πάροχο στον άλλο·

Or. en

Τροπολογία 137
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
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Łukasz Kohut, Romana Jerković, Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων για 
κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, 
το οποίο θα καλύπτει τη 
διαλειτουργικότητα, την ανταλλαγή, την 
πρόσβαση και τη φορητότητα των 
δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ροή και η επαναχρησιμοποίηση 
βιομηχανικών και δημόσιων δεδομένων·

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων για 
κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, 
το οποίο θα καλύπτει τη 
διαλειτουργικότητα, την ανταλλαγή, την 
πρόσβαση και τη φορητότητα των 
δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ροή και η επαναχρησιμοποίηση 
βιομηχανικών και δημόσιων δεδομένων· 
ζητεί το πλαίσιο διακυβέρνησης να 
προωθεί την αρχή των «δεδομένων για το 
κοινό καλό» παράλληλα με τη διαρκή 
προστασία των δικαιωμάτων των 
πολιτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 138
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων για 
κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, 
το οποίο θα καλύπτει τη 
διαλειτουργικότητα, την ανταλλαγή, την 
πρόσβαση και τη φορητότητα των 
δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ροή και η επαναχρησιμοποίηση 
βιομηχανικών και δημόσιων δεδομένων·

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων για 
κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων 
σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ και το 
οποίο θα καλύπτει τη διαλειτουργικότητα, 
την ανταλλαγή, την πρόσβαση, τη 
φορητότητα και την ασφάλεια των 
δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ροή και η επαναχρησιμοποίηση 
βιομηχανικών και δημόσιων δεδομένων 
τόσο σε διατομεακό επίπεδο όσο και ανά 
συγκεκριμένο τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 139
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων για 
κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, 
το οποίο θα καλύπτει τη 
διαλειτουργικότητα, την ανταλλαγή, την 
πρόσβαση και τη φορητότητα των 
δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ροή και η επαναχρησιμοποίηση 
βιομηχανικών και δημόσιων δεδομένων·

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων για 
κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, 
το οποίο θα καλύπτει τη 
διαλειτουργικότητα, την ανταλλαγή, την 
πρόσβαση και τη φορητότητα των 
δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ροή και η επαναχρησιμοποίηση 
βιομηχανικών και μη προσωπικών ή 
ασφαλώς ανωνυμοποιημένων δεδομένων 
του δημόσιου τομέα·

Or. en

Τροπολογία 140
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων για 
κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, 
το οποίο θα καλύπτει τη 
διαλειτουργικότητα, την ανταλλαγή, την 
πρόσβαση και τη φορητότητα των 
δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ροή και η επαναχρησιμοποίηση 
βιομηχανικών και δημόσιων δεδομένων·

7. ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός 
απλού πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων 
για κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους 
δεδομένων, το οποίο θα καλύπτει τη 
διαλειτουργικότητα, την προαιρετική 
ανταλλαγή, την πρόσβαση και τη 
φορητότητα των δεδομένων, προκειμένου 
να ενισχυθεί η ροή και η 
επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών και 
δημόσιων δεδομένων·

Or. en
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Τροπολογία 141
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι στο πλαίσιο της 
δημιουργίας ευρωπαϊκών χώρων 
δεδομένων θα πρέπει να αποδίδεται 
προτεραιότητα σε κρίσιμους 
οικονομικούς φορείς, στον δημόσιο τομέα 
και άλλους τομείς δημόσιου συμφέροντος 
και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
την προσθήκη περαιτέρω χώρων 
δεδομένων στο μέλλον· θεωρεί ότι οι 
ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων θα πρέπει 
να αποτελούν παράδειγμα διαφάνειας και 
σωστής ισορροπίας μεταξύ όλων των 
συμφερόντων που διακυβεύονται·

Or. en

Τροπολογία 142
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι ένα φιλόδοξο 
κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να 
ενεργοποιήσει την καινοτομία στον τομέα 
της ΤΝ, καθορίζοντας σαφή όρια και 
πρότυπα, ιδίως για τις ΜΜΕ· 
υπογραμμίζει περαιτέρω ότι δεν υπάρχει 
υπερβολική ρύθμιση όταν πρόκειται για 
την υπεράσπιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 143
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
διευκρίνιση του ΓΚΠΔ ώστε να 
παρασχεθεί στις εταιρείες ασφάλεια 
δικαίου και η δυνατότητα να αναπτύξουν 
πλήρως τις δυνατότητες της οικονομίας 
δεδομένων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συντονίσουν και να εναρμονίσουν 
περαιτέρω τις εθνικές τους στρατηγικές 
για τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 144
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει τη σημασία της 
υλοποίησης μιας στρατηγικής 
διαχείρισης βασικών δεδομένων σε 
επίπεδο ΕΕ, για τη διασφάλιση της 
ομοιομορφίας, της ακρίβειας, της 
καθοδήγησης, της σημασιολογικής 
συνέπειας και της λογοδοσίας των 
δεδομένων που ανταλλάσσουν τα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 145
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει τον συγκεκριμένο 
χαρακτήρα του τομέα της υγείας· 
συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι πολίτες 
θα πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε 
ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό μητρώο 
δεδομένων σχετικά με την υγεία τους και 
ότι θα πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο 
των προσωπικών δεδομένων που 
αφορούν την υγεία τους και να μπορούν 
να τα ανταλλάσσουν με ασφάλεια με 
εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, ενώ η μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση θα πρέπει να 
απαγορεύεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
για την προστασία των δεδομένων· 
επιβεβαιώνει επίσης ότι τα δεδομένα θα 
πρέπει να αποθηκεύονται σε ασφαλείς 
τοπικούς διακομιστές και να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από 
ανεξάρτητους φορείς·

Or. en

Τροπολογία 146
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. τονίζει ότι δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται σε ασφαλιστικές εταιρείες ή 
σε οποιονδήποτε άλλο πάροχο υπηρεσιών 
να χρησιμοποιεί δεδομένα από εφαρμογές 
ηλεκτρονικής υγείας για τον σκοπό της 
εισαγωγής διακρίσεων στην τιμολόγηση, 
καθώς κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το 
θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης 
στην υγεία1a·
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_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2019-0105_EL.html

Or. en

Τροπολογία 147
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. υπενθυμίζει τις συστάσεις που 
έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, 
από πολλές εθνικές αρχές προστασίας 
των δεδομένων για την ανάθεση 
υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχείρισης 
δεδομένων του τομέα της υγείας σε 
φορείς υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 148
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ε. υπενθυμίζει τη θέση του ΕΕΠΔ 
κατόπιν της έρευνας που πραγματοποίησε 
με δική της πρωτοβουλία σχετικά με τη 
χρήση προϊόντων και υπηρεσιών της 
Microsoft από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η 
διακριτική ευχέρεια που είχε η Microsoft 
ισοδυναμούσε με ένα γενικευμένο 
δικαίωμα της Microsoft να ενεργεί ως 
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ελεγκτής· στηρίζει την ιδέα ότι δεδομένου 
του ρόλου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
ως δημόσιων υπηρεσιών, τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ θα πρέπει να φροντίσουν 
να διατηρήσουν τον έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 149
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει ότι το μοντέλο διαχείρισης 
δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε ένα 
αποκεντρωμένο περιβάλλον λειτουργίας 
δεδομένων·

8. επιμένει ότι το μοντέλο διαχείρισης 
δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε ένα 
αποκεντρωμένο περιβάλλον λειτουργίας 
δεδομένων· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να αναπτύξει τη δική της επαρκή 
ικανότητα για υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους, καθώς και να διευκολύνει την 
εμφάνιση ενός αποκεντρωμένου, 
διαλειτουργικού οικοσυστήματος 
διακυβέρνησης δεδομένων που επιτρέπει 
την αποτελεσματική χρήση τοπικών 
υποδομών, όπως της υπολογιστικής 
άκρων· στηρίζει την περαιτέρω χρήση 
αποκεντρωμένων ψηφιακών τεχνολογιών, 
όπως τεχνολογιών αλυσίδας συστοιχιών, 
που επιτρέπουν στα άτομα και τους 
οργανισμούς να διαχειρίζονται ροές 
δεδομένων βάσει της αυτοδιάθεσης·

Or. en

Τροπολογία 150
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει ότι το μοντέλο διαχείρισης 
δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε ένα 
αποκεντρωμένο περιβάλλον λειτουργίας 
δεδομένων·

8. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει ενδελεχώς τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να αναπτυχθεί το μοντέλο 
διαχείρισης δεδομένων· σημειώνει ότι 
τόσο τα κεντρικά όσο και τα 
αποκεντρωμένα περιβάλλοντα λειτουργίας 
δεδομένων επιφέρουν πλεονεκτήματα και 
κινδύνους· αναγνωρίζει ότι το 
αποκεντρωμένο μοντέλο προσφέρει 
περισσότερες εγγυήσεις όσον αφορά τις 
διασφαλίσεις της ιδιωτικότητας και την 
ελαχιστοποίηση των δεδομένων, καθώς 
αποθηκεύονται λιγότερα δεδομένα σε 
κεντρικούς εξυπηρετητές· τονίζει ότι η 
αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη την πτυχή της 
κυβερνοασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 151
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Salvatore De Meo, Angelika Niebler, 
Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara 
Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει ότι το μοντέλο διαχείρισης 
δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε ένα 
αποκεντρωμένο περιβάλλον λειτουργίας 
δεδομένων·

8. επιμένει ότι το μοντέλο διαχείρισης 
δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε ένα 
αποκεντρωμένο περιβάλλον λειτουργίας 
δεδομένων, το οποίο να είναι προσβάσιμο 
σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, 
εμπορικούς και μη εμπορικούς, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοσύστατων 
επιχειρήσεων και των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, και το οποίο 
επιτρέπει την ύπαρξη ενός 
οικοσυστήματος όπου τα δεδομένα 
μπορούν να αξιολογούνται και να 
χρησιμοποιούνται σε ένα αξιόπιστο, 
ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον· 
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επιμένει ότι τα πρότυπα 
κυβερνοασφάλειας θα συντονίζονται με 
τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και το 
κέντρο ικανοτήτων για την 
κυβερνοασφάλεια της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 152
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει ότι το μοντέλο διαχείρισης 
δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε ένα 
αποκεντρωμένο περιβάλλον λειτουργίας 
δεδομένων·

8. επιμένει ότι το μοντέλο διαχείρισης 
δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε ένα 
αποκεντρωμένο περιβάλλον λειτουργίας 
δεδομένων, το οποίο αξιοποιεί τα 
πλεονεκτήματα μιας πολιτικής ανοικτών 
δεδομένων και τις ευκαιρίες συνεργασίας 
σε περιφερειακές ομάδες ΜΜΕ, 
ερευνητικών ιδρυμάτων, δημόσιων 
διοικήσεων και της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 153
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει ότι το μοντέλο διαχείρισης 
δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε ένα 
αποκεντρωμένο περιβάλλον λειτουργίας 
δεδομένων·

8. επιμένει ότι το μοντέλο διαχείρισης 
δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε ένα 
αποκεντρωμένο περιβάλλον λειτουργίας 
δεδομένων· συνιστά περαιτέρω να 
χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν 
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περισσότερο λογισμικά ανοιχτού κώδικα 
σε όλες τις δημόσιες διοικήσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 154
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει ότι το μοντέλο διαχείρισης 
δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε ένα 
αποκεντρωμένο περιβάλλον λειτουργίας 
δεδομένων·

8. επιμένει ότι το μοντέλο διαχείρισης 
δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε ένα 
αποκεντρωμένο περιβάλλον λειτουργίας 
δεδομένων· και στηρίζει τη δημιουργία 
και εμφάνιση διαλειτουργικών 
οικοσυστημάτων δεδομένων στο πλαίσιο 
της επίτευξης συστημάτων υπολογιστικής 
άκρων·

Or. en

Τροπολογία 155
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. πιστεύει ότι οι υπηρεσίες 
διαχείρισης δεδομένων και οι 
αρχιτεκτονικές δομές δεδομένων που 
έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση, 
χρήση, επαναχρησιμοποίηση και 
επιμέλεια δεδομένων είναι κρίσιμης 
σημασίας στοιχεία της αλυσίδας αξίας 
της ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας· 
τονίζει ότι το κόστος που σχετίζεται με 
την πρόσβαση και την αποθήκευση 
δεδομένων καθορίζει την ταχύτητα, το 
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βάθος και την κλίμακα της χρήσης 
ψηφιακών υποδομών και προϊόντων, 
ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 156
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη δημιουργία ενός οργάνου 
υπό την ηγεσία της Επιτροπής, το οποίο 
θα καθορίζει κοινές κατευθυντήριες 
γραμμές σε επίπεδο Ένωσης για τη 
διακυβέρνηση των δεδομένων· ζητεί να 
εκπροσωπούνται επαρκώς οι πολίτες, η 
κοινωνία των πολιτών και οι επιχειρήσεις 
στη διακυβέρνηση των χώρων δεδομένων·

9. ζητεί από την Επιτροπή να 
καθορίσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διακυβέρνηση 
των δεδομένων και να αξιολογήσει 
ενδελεχώς την ανάγκη να δημιουργηθεί 
ένα όργανο υπό την ηγεσία της 
Επιτροπής, το οποίο θα είναι υπεύθυνο 
για το καθήκον αυτό, και το οποίο θα 
λειτουργεί απασχολώντας υφιστάμενο 
προσωπικό, σε στενή σύνδεση με φορείς 
που είναι υπεύθυνοι για την ΤΝ· ζητεί από 
την Επιτροπή να ανταλλάσσει τακτικά 
απόψεις με όλους τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, όπως με πολίτες, την κοινωνία των 
πολιτών και τις επιχειρήσεις με σκοπό να 
βελτιωθεί η διακυβέρνηση των χώρων 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 157
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη δημιουργία ενός οργάνου 9. ζητεί τη δημιουργία ενός οργάνου 



AM\1218025EL.docx 87/201 PE660.285v01-00

EL

υπό την ηγεσία της Επιτροπής, το οποίο θα 
καθορίζει κοινές κατευθυντήριες γραμμές 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διακυβέρνηση 
των δεδομένων· ζητεί να εκπροσωπούνται 
επαρκώς οι πολίτες, η κοινωνία των 
πολιτών και οι επιχειρήσεις στη 
διακυβέρνηση των χώρων δεδομένων·

υπό την ηγεσία της Επιτροπής ή μιας ΓΔ, 
που θα καθορίζει κοινούς κανονισμούς σε 
επίπεδο Ένωσης για τη διακυβέρνηση των 
δεδομένων· ζητεί να εκπροσωπούνται 
επαρκώς οι πολίτες, η κοινωνία των 
πολιτών και οι επιχειρήσεις στη 
διακυβέρνηση των χώρων δεδομένων· 
είναι αντίθετο με τη δημιουργία μιας νέας 
υπηρεσίας μετά την έκθεση του 
Οκτωβρίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1a · 
συμβουλεύει τις υπάρχουσες ΓΔ να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΕΠΔ)·
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/News
Item.aspx?nid=14564

Or. en

Τροπολογία 158
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, 
Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, Henna 
Virkkunen, Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη δημιουργία ενός οργάνου 
υπό την ηγεσία της Επιτροπής, το οποίο θα 
καθορίζει κοινές κατευθυντήριες γραμμές 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διακυβέρνηση 
των δεδομένων· ζητεί να εκπροσωπούνται 
επαρκώς οι πολίτες, η κοινωνία των 
πολιτών και οι επιχειρήσεις στη 
διακυβέρνηση των χώρων δεδομένων·

9. ζητεί τη δημιουργία μιας ομάδας 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου υπό 
την ηγεσία της Επιτροπής, η οποία θα 
συμβάλλει στον καθορισμό κοινών 
κατευθυντήριων γραμμών σε επίπεδο 
Ένωσης για τη διακυβέρνηση των 
δεδομένων· ζητεί να εκπροσωπούνται 
επαρκώς οι πολίτες, η κοινωνία των 
πολιτών, οι δημόσιοι φορείς και οι 
επιχειρήσεις στη διακυβέρνηση των χώρων 
δεδομένων· τονίζει τη σημασία του 
συντονισμού όλων των ρυθμιστικών 
φορέων που εμπλέκονται στην οικονομία 
των δεδομένων·
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Or. en

Τροπολογία 159
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη δημιουργία ενός οργάνου 
υπό την ηγεσία της Επιτροπής, το οποίο θα 
καθορίζει κοινές κατευθυντήριες γραμμές 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διακυβέρνηση 
των δεδομένων· ζητεί να εκπροσωπούνται 
επαρκώς οι πολίτες, η κοινωνία των 
πολιτών και οι επιχειρήσεις στη 
διακυβέρνηση των χώρων δεδομένων·

9. ζητεί τη δημιουργία ενός οργάνου 
υπό την ηγεσία της Επιτροπής, το οποίο θα 
αποτελείται από τους εκπροσώπους των 
αρχών των κρατών μελών και τις 
σχετικές υπηρεσίες της ΕΕ και άλλους 
φορείς, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων (EDPB), ο 
Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (BEREC), και ο 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), και το 
οποίο θα καθορίζει κοινές κατευθυντήριες 
γραμμές σε επίπεδο Ένωσης για μια απλή 
διακυβέρνηση των δεδομένων· ζητεί να 
εκπροσωπούνται επαρκώς οι πολίτες, η 
κοινωνία των πολιτών και οι επιχειρήσεις 
στη διακυβέρνηση των χώρων δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 160
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη δημιουργία ενός οργάνου 
υπό την ηγεσία της Επιτροπής, το οποίο 
θα καθορίζει κοινές κατευθυντήριες 
γραμμές σε επίπεδο Ένωσης για τη 
διακυβέρνηση των δεδομένων· ζητεί να 

9. ζητεί από την Επιτροπή να 
καθορίσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διακυβέρνηση 
των δεδομένων και να αξιολογήσει 
ενδελεχώς την ανάγκη να δημιουργηθεί 
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εκπροσωπούνται επαρκώς οι πολίτες, η 
κοινωνία των πολιτών και οι επιχειρήσεις 
στη διακυβέρνηση των χώρων δεδομένων·

ένα όργανο υπό την ηγεσία της 
Επιτροπής, το οποίο θα είναι υπεύθυνο 
για το καθήκον αυτό, και θα απασχολεί 
υφιστάμενο· ζητεί από την Επιτροπή να 
ανταλλάσσει τακτικά απόψεις με όλους 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως με 
πολίτες, την κοινωνία των πολιτών και τις 
επιχειρήσεις με σκοπό να βελτιωθεί η 
διακυβέρνηση των χώρων δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 161
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη δημιουργία ενός οργάνου 
υπό την ηγεσία της Επιτροπής, το οποίο θα 
καθορίζει κοινές κατευθυντήριες γραμμές 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διακυβέρνηση 
των δεδομένων· ζητεί να εκπροσωπούνται 
επαρκώς οι πολίτες, η κοινωνία των 
πολιτών και οι επιχειρήσεις στη 
διακυβέρνηση των χώρων δεδομένων·

9. ζητεί τη δημιουργία ενός οργάνου 
υπό την ηγεσία της Επιτροπής, το οποίο θα 
καθορίζει κοινές αρχές σε επίπεδο Ένωσης 
για τη διακυβέρνηση των δεδομένων· ζητεί 
να εκπροσωπούνται επαρκώς οι πολίτες, η 
κοινωνία των πολιτών και οι επιχειρήσεις 
στη διακυβέρνηση των χώρων δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 162
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει διαλειτουργικούς τομεακούς 
χώρους δεδομένων που θα ακολουθούν 

10. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει διαλειτουργικούς τομεακούς 
χώρους δεδομένων που θα ακολουθούν 
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κοινές κατευθυντήριες γραμμές ώστε να 
αποφεύγεται η δημιουργία στεγανών και η 
παρεμπόδιση των διατομεακών 
καινοτομιών·

κοινές κατευθυντήριες γραμμές ώστε να 
αποφεύγεται η δημιουργία στεγανών και η 
παρεμπόδιση των διατομεακών 
καινοτομιών· τονίζει ότι η διαχείριση 
τομεακών χώρων δεδομένων θα πρέπει 
να συμπληρώνει ή να συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στην υφιστάμενη 
νομοθεσία για τον τομέα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 163
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, 
Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, Angelika 
Niebler, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει διαλειτουργικούς τομεακούς 
χώρους δεδομένων που θα ακολουθούν 
κοινές κατευθυντήριες γραμμές ώστε να 
αποφεύγεται η δημιουργία στεγανών και η 
παρεμπόδιση των διατομεακών 
καινοτομιών·

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν 
διαλειτουργικούς τομεακούς χώρους 
δεδομένων που θα ακολουθούν κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα 
ανταλλαγής δεδομένων, προκειμένου να 
αποφεύγεται η δημιουργία στεγανών και η 
παρεμπόδιση των διατομεακών 
καινοτομιών·

Or. en

Τροπολογία 164
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να 10. ζητεί από την Επιτροπή να 
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δημιουργήσει διαλειτουργικούς τομεακούς 
χώρους δεδομένων που θα ακολουθούν 
κοινές κατευθυντήριες γραμμές ώστε να 
αποφεύγεται η δημιουργία στεγανών και η 
παρεμπόδιση των διατομεακών 
καινοτομιών·

δημιουργήσει διαλειτουργικούς τομεακούς 
χώρους δεδομένων που θα ακολουθούν 
κοινές κατευθυντήριες γραμμές και 
νομικές απαιτήσεις ώστε να αποφεύγεται 
η δημιουργία στεγανών και η παρεμπόδιση 
των διατομεακών καινοτομιών·

Or. en

Τροπολογία 165
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει διαλειτουργικούς τομεακούς 
χώρους δεδομένων που θα ακολουθούν 
κοινές κατευθυντήριες γραμμές ώστε να 
αποφεύγεται η δημιουργία στεγανών και η 
παρεμπόδιση των διατομεακών 
καινοτομιών·

10. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει διαλειτουργικούς τομεακούς 
χώρους δεδομένων που θα ακολουθούν 
κοινές αρχές ώστε να αποφεύγεται η 
δημιουργία στεγανών και η παρεμπόδιση 
των διατομεακών καινοτομιών·

Or. en

Τροπολογία 166
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι οι χώροι δεδομένων θα 
πρέπει να βασίζονται σε κανόνες 
συνεργασίας, διαφάνειας και εξάλειψης 
των διακρίσεων και θα πρέπει να είναι 
ανοικτοί σε όλους τους φορείς· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη δράση της για 
μια ανοικτή κατανοητή διαχείριση 
δεδομένων χωρίς διακρίσεις, από την 
πρόσβαση έως την επαναχρησιμοποίηση, 
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ώστε να προλαμβάνεται αποτελεσματικά 
η αναπαραγωγή προκαταλήψεων·

Or. en

Τροπολογία 167
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. στηρίζει τη γνωμοδότηση της 
επιτροπής CULT που ζητεί την ανάπτυξη 
ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου 
δεδομένων για την πολιτιστική 
κληρονομιά και πιστεύει ότι η 
ψηφιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς θα μπορούσε να είναι 
χρήσιμη και επωφελής πολλαπλώς, 
συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού και 
της βιομηχανίας του 1a·
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/CULT-PA-652540_EL.pdf 

Or. en

Τροπολογία 168
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει χώρους δεδομένων για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τη δημιουργία 
κοινών προτύπων και τη δημιουργία καλά 

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει χώρους δεδομένων για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τη δημιουργία 
κοινών προτύπων και τη δημιουργία καλά 
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διαμορφωμένων διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών (API), και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης 
προσυμφωνημένων περιβαλλόντων για τη 
δοκιμή καινοτομιών·

διαμορφωμένων διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών (API), και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης 
προσυμφωνημένων περιβαλλόντων για τη 
δοκιμή καινοτομιών και νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων καθώς και 
νέων εργαλείων διαχείρισης και 
επεξεργασίας δεδομένων· θεωρεί ότι είναι 
κρίσιμης σημασίας να αποφευχθεί 
οποιοσδήποτε κίνδυνος μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε χώρους 
δεδομένων από τρίτα πρόσωπα καθώς 
και να δημιουργηθούν εργαλεία για την 
αντιμετώπιση πιθανών παραπτωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 169
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, 
Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, Henna 
Virkkunen, Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει χώρους δεδομένων για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τη δημιουργία 
κοινών προτύπων και τη δημιουργία καλά 
διαμορφωμένων διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών (API), και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης 
προσυμφωνημένων περιβαλλόντων για τη 
δοκιμή καινοτομιών·

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει χώρους δεδομένων για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τη δημιουργία 
κοινών προτύπων, καθοδηγούμενων από 
την αγορά, και τη δημιουργία καλά 
διαμορφωμένων διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών (API) μαζί 
με ανθεκτικό μηχανισμό επαλήθευσης, 
και να χρησιμοποιήσει προσυμφωνημένα 
περιβάλλοντα για τη δοκιμή καινοτομιών· 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
οδηγίες για τις διαδικασίες 
χρησιμοποίησης δεδομένων, προκειμένου 
να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για 
παράγοντες κάθε μεγέθους, του ιδιωτικού 
και του δημόσιου τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 170
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει χώρους δεδομένων για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τη δημιουργία 
κοινών προτύπων και τη δημιουργία καλά 
διαμορφωμένων διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών (API), και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης 
προσυμφωνημένων περιβαλλόντων για τη 
δοκιμή καινοτομιών·

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει χώρους δεδομένων για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τη δημιουργία 
κοινών προτύπων, συμπεριλαμβανομένου 
για την ανωνυμοποίηση και την 
ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων ώστε 
να διασφαλίζεται υψηλή προστασία των 
δεδομένων, για τη δημιουργία καλά 
διαμορφωμένων διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών (API), και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης 
προσυμφωνημένων, σαφώς καθορισμένων 
και χρονικά προσδιορισμένων 
περιβαλλόντων για τη δοκιμή 
καινοτομιών·

Or. en

Τροπολογία 171
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει χώρους δεδομένων για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τη δημιουργία 
κοινών προτύπων και τη δημιουργία καλά 
διαμορφωμένων διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών (API), και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης 
προσυμφωνημένων περιβαλλόντων για τη 
δοκιμή καινοτομιών·

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει χώρους δεδομένων για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τη δημιουργία 
κοινών προτύπων και τη δημιουργία καλά 
διαμορφωμένων διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών (API), και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης 
προσυμφωνημένων περιβαλλόντων για τη 
δοκιμή καινοτομιών, αυτοματισμού και 
πλατφορμών επεξεργασίας και ανάλυσης 
δεδομένων·
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Or. en

Τροπολογία 172
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει χώρους δεδομένων για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τη δημιουργία 
κοινών προτύπων και τη δημιουργία καλά 
διαμορφωμένων διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών (API), και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης 
προσυμφωνημένων περιβαλλόντων για τη 
δοκιμή καινοτομιών·

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει χώρους δεδομένων για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης, την έγκριση 
κοινών προτύπων και τη δημιουργία καλά 
διαμορφωμένων διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών (API), και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης 
προσυμφωνημένων περιβαλλόντων για τη 
δοκιμή καινοτομιών, τόσο στον δημόσιο 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 173
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει χώρους δεδομένων για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τη δημιουργία 
κοινών προτύπων και τη δημιουργία καλά 
διαμορφωμένων διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών (API), και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης 
προσυμφωνημένων περιβαλλόντων για τη 
δοκιμή καινοτομιών·

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει χώρους δεδομένων για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τη δημιουργία 
κοινών προτύπων και κανονισμών και τη 
δημιουργία καλά διαμορφωμένων 
διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών 
(API), και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
χρήσης προσυμφωνημένων περιβαλλόντων 
για τη δοκιμή καινοτομιών·

Or. en
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Τροπολογία 174
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. πιστεύει ότι η δημιουργία καλά 
διαμορφωμένων διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών (API) θα 
προσέφερε τη βέλτιστη πρόσβαση σε 
δεδομένα και σε διαλειτουργικότητα, 
εντός των χώρων δεδομένων, και θα 
επέτρεπε επίσης την αυτοματοποιημένη 
διαλειτουργικότητα σε πραγματικό χρόνο 
μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών· κατά 
συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να προωθεί 
καλά διαμορφωμένες διεπαφές 
προγραμματισμού (API) ως μια 
μελλοντοστραφή τεχνολογική λύση, 
μεταξύ άλλων για τη βελτίωση του 
δικαιώματος των ατόμων για τη 
φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με 
το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 175
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. εκφράζει την ανάγκη να 
προωθηθεί μια κουλτούρα ανάπτυξης 
εταιρικών συμπράξεων μεταξύ του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα όσον 
αφορά την ανταλλαγή δεδομένων, μεταξύ 
άλλων μέσω της παροχής κινήτρων, 
προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο των 
δυνατοτήτων των εταιρικών συμπράξεων 
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σχετικά με τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 176
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
υλοποιήσει την αρχή «πρώτα οι API» για 
όλα τα συστήματα πληροφορικής του 
δημόσιου τομέα των κρατών μελών, ώστε 
να αυξηθεί η διαλειτουργικότητα αυτών 
των συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 177
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει την ανάγκη να 
βοηθηθούν οι φορείς του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα να ταυτοποιήσουν τα 
δεδομένα που κατέχουν και να 
καταγράψουν και να αυξήσουν την 
ευρεσιμότητα των δεδομένων για την 
τροφοδοσία των χώρων δεδομένων· καλεί 
την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 
ευρεσιμότητας των μεταδεδομένων εντός 
των χώρων δεδομένων·

12. επισημαίνει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές και τα πλαίσια που απορρέουν 
από την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δεδομένα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
οι φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του 
δημόσιου τομέα μπορούν να 
κεφαλαιοποιούν τα δεδομένα που 
παράγουν και κατέχουν, αυξάνοντας και 
παρέχοντας κίνητρα για την ευρεσιμότητα 
των δεδομένων για την τροφοδοσία των 
χώρων δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση 
της ευρεσιμότητας των μεταδεδομένων 
εντός των χώρων δεδομένων·
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Or. en

Τροπολογία 178
Eva Maydell, Edina Tóth, Salvatore De Meo, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, 
Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe 
Falcă, Henna Virkkunen, Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει την ανάγκη να 
βοηθηθούν οι φορείς του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα να ταυτοποιήσουν τα 
δεδομένα που κατέχουν και να 
καταγράψουν και να αυξήσουν την 
ευρεσιμότητα των δεδομένων για την 
τροφοδοσία των χώρων δεδομένων· καλεί 
την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 
ευρεσιμότητας των μεταδεδομένων εντός 
των χώρων δεδομένων·

12. επισημαίνει την ανάγκη να 
βοηθηθούν οι φορείς του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα, ιδίως οι ΜΜΕ και οι 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, να 
ταυτοποιήσουν τα δεδομένα που κατέχουν 
και να καταγράψουν και να αυξήσουν την 
ευρεσιμότητα των δεδομένων για την 
τροφοδοσία των χώρων δεδομένων, καθώς 
και για τη διευκόλυνση των 
προγραμμάτων εκκαθάρισης δεδομένων· 
καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 
ευρεσιμότητας των μεταδεδομένων εντός 
των χώρων δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 179
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει τη σημασία της διάθεσης 
συνόλων δεδομένων τα οποία βασίζονται 
σε γενικά αποδεκτές ταξινομίες σε 
επίπεδο ΕΕ προκειμένου να 
διευκολύνεται η προσβασιμότητα, η 
αξιοπιστία και τελικά η χρηστικότητα 
των δεδομένων·
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Or. en

Τροπολογία 180
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα σχέδια της Επιτροπής σχετικά με την 
επισήμανση/πιστοποίηση διαμεσολαβητών 
για τη δημιουργία διαλειτουργικών 
οικοσυστημάτων δεδομένων και αγορών·

13. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο που 
θα παίξουν οι «διαμεσολαβητές 
δεδομένων» ως παράγοντες που 
επιτρέπουν τη συγκέντρωση δεδομένων 
και την οργάνωση ροών δεδομένων· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 
σχέδια της Επιτροπής σχετικά με την 
επισήμανση/πιστοποίηση διαμεσολαβητών 
για τη δημιουργία διαλειτουργικών 
οικοσυστημάτων δεδομένων και αγορών 
που δεν ευνοούν τις διακρίσεις και είναι 
ανοικτά σε όλους τους παράγοντες, 
κυρίως στους τομείς που δεν θα 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής των 
κοινών χώρων δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 181
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα σχέδια της Επιτροπής σχετικά με την 
επισήμανση/πιστοποίηση διαμεσολαβητών 
για τη δημιουργία διαλειτουργικών 
οικοσυστημάτων δεδομένων και αγορών·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα σχέδια της Επιτροπής σχετικά με την 
επισήμανση/πιστοποίηση διαμεσολαβητών 
για τη δημιουργία διαλειτουργικών 
οικοσυστημάτων δεδομένων και αγορών· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη 
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διαλειτουργικότητα μέσω της ανάπτυξης 
ελάχιστων κριτηρίων 
διαλειτουργικότητας μεταξύ 
διαμεσολαβητών δεδομένων, ώστε να 
παρέχεται η γενική κατεύθυνση του 
διαλειτουργικού δικτύου υπηρεσιών 
ανταλλαγής δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 182
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα σχέδια της Επιτροπής σχετικά με την 
επισήμανση/πιστοποίηση διαμεσολαβητών 
για τη δημιουργία διαλειτουργικών 
οικοσυστημάτων δεδομένων και αγορών·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα σχέδια της Επιτροπής σχετικά με την 
επισήμανση/πιστοποίηση διαμεσολαβητών 
για τη δημιουργία διαλειτουργικών 
οικοσυστημάτων δεδομένων και αγορών· 
παροτρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί 
με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς 
θέσπισης προτύπων για τον εντοπισμό 
και την αποκατάσταση των χασμάτων 
στην τυποποίηση δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 183
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Maria da Graça 
Carvalho, Sara Skyttedal, Isabel Wiseler-Lima, Tomas Tobé, Angelika Niebler, Henna 
Virkkunen, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα σχέδια της Επιτροπής σχετικά με την 
επισήμανση/πιστοποίηση διαμεσολαβητών 

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα σχέδια της Επιτροπής σχετικά με την 
επισήμανση/πιστοποίηση διαμεσολαβητών 
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για τη δημιουργία διαλειτουργικών 
οικοσυστημάτων δεδομένων και αγορών·

για τη δημιουργία διαλειτουργικών 
οικοσυστημάτων δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 184
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα 
δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και 
βιομηχανικών δεδομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να καθορίσει κατευθυντήριες 
γραμμές και πρακτικές όσον αφορά τη 
χρήση μικτών συνόλων δεδομένων σε 
βιομηχανικά περιβάλλοντα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα κανόνες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός οριζόντιου και 
εγκάρσιου χώρου δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παράλληλα με άλλους χώρους 
δεδομένων για την αντιμετώπιση της 
πρόκλησης των μικτών συνόλων 
δεδομένων και την ενδυνάμωση των 
πολιτών μέσω, για παράδειγμα, 
αξιόπιστων διαμεσολαβητών, όπως οι 
φορείς MyData, οι οποίοι αποθηκεύουν 
δεδομένα με τη συγκατάθεση των 
ιδιοκτητών·

14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα 
δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και 
βιομηχανικών δεδομένων· θεωρεί ότι τα 
σύνολα μικτών δεδομένων, τα οποία 
συνδυάζουν προσωπικά και μη 
προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να 
υπόκεινται στους κανόνες του ΓΚΠΔ· 
ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει 
κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές 
όσον αφορά τη χρήση μικτών συνόλων 
δεδομένων σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα κανόνες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· καλεί 
την Επιτροπή να ενδυναμώσει τους 
πολίτες μέσω, για παράδειγμα, αξιόπιστων 
διαμεσολαβητών, όπως οι φορείς MyData, 
οι οποίοι αποθηκεύουν δεδομένα με τη 
συγκατάθεση των ιδιοκτητών· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα της 
ανταλλαγής μη προσωπικών δεδομένων 
που έχει στην κατοχή του ο ιδιωτικός 
τομέας με ΜΚΟ, και ειδικότερα με 
οργανώσεις καταναλωτών, για 
παράδειγμα για τη βελτίωση της δοκιμής 
προϊόντων· τονίζει ότι οι οργανώσεις που 
υπηρετούν σκοπούς δημοσίου 
συμφέροντος θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε μη προσωπικά δεδομένα για 
την ενίσχυση των δράσεών τους·

Or. en
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Τροπολογία 185
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα 
δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και 
βιομηχανικών δεδομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να καθορίσει κατευθυντήριες 
γραμμές και πρακτικές όσον αφορά τη 
χρήση μικτών συνόλων δεδομένων σε 
βιομηχανικά περιβάλλοντα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα κανόνες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός οριζόντιου και εγκάρσιου 
χώρου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παράλληλα με άλλους χώρους δεδομένων 
για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των 
μικτών συνόλων δεδομένων και την 
ενδυνάμωση των πολιτών μέσω, για 
παράδειγμα, αξιόπιστων διαμεσολαβητών, 
όπως οι φορείς MyData, οι οποίοι 
αποθηκεύουν δεδομένα με τη συγκατάθεση 
των ιδιοκτητών·

14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα 
δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και 
μη προσωπικών δεδομένων, όπως 
βιομηχανικών δεδομένων,ή είναι 
δύσκολος και δαπανηρός, με αποτέλεσμα 
μεγάλες ποσότητες δεδομένων να 
παραμένουν επί του παρόντος 
αχρησιμοποίητες· ζητεί από την Επιτροπή 
να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές 
όσον αφορά τη νόμιμη επεξεργασία 
δεδομένων και πρακτικές σχετικά με τη 
χρήση μικτών συνόλων δεδομένων σε 
βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπως 
τυποποιημένα κριτήρια για τη 
διασφάλιση επαρκών επιπέδων 
ανωνυμοποίησης και συσσώρευσης, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός οριζόντιου και εγκάρσιου 
χώρου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παράλληλα με άλλους χώρους δεδομένων 
για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των 
μικτών συνόλων δεδομένων και την 
ενδυνάμωση των πολιτών μέσω, για 
παράδειγμα, αξιόπιστων διαμεσολαβητών, 
όπως οι φορείς MyData, οι οποίοι 
αποθηκεύουν δεδομένα με τη συγκατάθεση 
των ιδιοκτητών·

Or. en

Τροπολογία 186
Eva Maydell, Salvatore De Meo, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça 
Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, Angelika Niebler, Henna 
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Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα 
δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και 
βιομηχανικών δεδομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να καθορίσει κατευθυντήριες 
γραμμές και πρακτικές όσον αφορά τη 
χρήση μικτών συνόλων δεδομένων σε 
βιομηχανικά περιβάλλοντα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα κανόνες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός οριζόντιου και εγκάρσιου 
χώρου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παράλληλα με άλλους χώρους δεδομένων 
για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των 
μικτών συνόλων δεδομένων και την 
ενδυνάμωση των πολιτών μέσω, για 
παράδειγμα, αξιόπιστων διαμεσολαβητών, 
όπως οι φορείς MyData, οι οποίοι 
αποθηκεύουν δεδομένα με τη συγκατάθεση 
των ιδιοκτητών·

14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα 
δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και 
βιομηχανικών δεδομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να ακολουθεί τις κατευθυντήριες 
γραμμές που παρέχονται όσον αφορά τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1807· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός οριζόντιου και εγκάρσιου 
χώρου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παράλληλα με άλλους χώρους δεδομένων 
και να ενδυναμώσει τους πολίτες μέσω, 
για παράδειγμα, αξιόπιστων 
διαμεσολαβητών, όπως οι φορείς MyData, 
οι οποίοι αποθηκεύουν δεδομένα με τη 
συγκατάθεση των ιδιοκτητών· τονίζει τη 
διαφορά μεταξύ διαμεσολαβητών 
δεδομένων και μεσιτών δεδομένων, όπου 
οι τελευταίοι έχουν ένα επιχειρηματικό 
μοντέλο πώλησης δεδομένων με στόχο το 
κέρδος· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επαληθεύσουν τη συμμόρφωση των 
μεσιτών δεδομένων τους κανόνες της ΕΕ 
για την ιδιωτικότητα, την προστασία των 
δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια, και 
να τους στηρίξουν, εάν χρειαστεί, με τους 
απαραίτητους πόρους·

Or. en

Τροπολογία 187
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα 14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα 
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δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και 
βιομηχανικών δεδομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να καθορίσει κατευθυντήριες 
γραμμές και πρακτικές όσον αφορά τη 
χρήση μικτών συνόλων δεδομένων σε 
βιομηχανικά περιβάλλοντα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα κανόνες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός οριζόντιου και εγκάρσιου 
χώρου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παράλληλα με άλλους χώρους δεδομένων 
για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των 
μικτών συνόλων δεδομένων και την 
ενδυνάμωση των πολιτών μέσω, για 
παράδειγμα, αξιόπιστων διαμεσολαβητών, 
όπως οι φορείς MyData, οι οποίοι 
αποθηκεύουν δεδομένα με τη συγκατάθεση 
των ιδιοκτητών·

δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και 
βιομηχανικών δεδομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να καθορίσει κατευθυντήριες 
γραμμές και πρακτικές όσον αφορά τη 
χρήση μικτών συνόλων δεδομένων σε 
βιομηχανικά περιβάλλοντα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα κανόνες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός οριζόντιου και εγκάρσιου 
χώρου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παράλληλα με άλλους χώρους δεδομένων 
για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των 
μικτών συνόλων δεδομένων και την 
ενδυνάμωση των πολιτών μέσω, για 
παράδειγμα, αξιόπιστων διαμεσολαβητών, 
όπως οι φορείς MyData, οι οποίοι 
αποθηκεύουν δεδομένα με τη συγκατάθεση 
των ιδιοκτητών· τονίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ψηφιακές 
ταυτότητες, οι οποίες θα επιτρέψουν στα 
άτομα να διατηρήσουν την κυριότητα 
των δεδομένων τους και να συμβάλλουν 
στη θέσπιση προτύπων για την ασφαλή 
και αξιόπιστη διαμεσολάβηση 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 188
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα 
δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και 
βιομηχανικών δεδομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να καθορίσει κατευθυντήριες 
γραμμές και πρακτικές όσον αφορά τη 
χρήση μικτών συνόλων δεδομένων σε 
βιομηχανικά περιβάλλοντα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα κανόνες 

14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα 
δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και 
βιομηχανικών δεδομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να καθορίσει αρχές και 
πρακτικές για τη χρήση μικτών συνόλων 
δεδομένων σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα κανόνες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τα 
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προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός οριζόντιου και εγκάρσιου 
χώρου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παράλληλα με άλλους χώρους δεδομένων 
για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των 
μικτών συνόλων δεδομένων και την 
ενδυνάμωση των πολιτών μέσω, για 
παράδειγμα, αξιόπιστων διαμεσολαβητών, 
όπως οι φορείς MyData, οι οποίοι 
αποθηκεύουν δεδομένα με τη συγκατάθεση 
των ιδιοκτητών·

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός οριζόντιου και εγκάρσιου 
χώρου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παράλληλα με άλλους χώρους δεδομένων 
για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των 
μικτών συνόλων δεδομένων και την 
ενδυνάμωση των πολιτών μέσω, για 
παράδειγμα, αξιόπιστων διαμεσολαβητών, 
όπως οι φορείς MyData, οι οποίοι 
αποθηκεύουν δεδομένα με τη συγκατάθεση 
των ιδιοκτητών και παρέχουν επαρκείς 
λεπτομέρειες των αδειών· επιμένει ότι οι 
χώροι δεδομένων που δημιουργήθηκαν 
ως αποτέλεσμα των πολιτικών της 
Ένωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
διασφαλίσεις και να απαγορεύουν την 
κατάρτιση προφίλ και τη χρήση για 
διαφημιστικούς σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 189
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα 
δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και 
βιομηχανικών δεδομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να καθορίσει κατευθυντήριες 
γραμμές και πρακτικές όσον αφορά τη 
χρήση μικτών συνόλων δεδομένων σε 
βιομηχανικά περιβάλλοντα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα κανόνες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός οριζόντιου και εγκάρσιου 
χώρου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παράλληλα με άλλους χώρους δεδομένων 
για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των 
μικτών συνόλων δεδομένων και την 

14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα 
δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και 
βιομηχανικών δεδομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να καθορίσει κατευθυντήριες 
γραμμές και πρακτικές όσον αφορά τη 
χρήση μικτών συνόλων δεδομένων σε 
βιομηχανικά περιβάλλοντα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα κανόνες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός οριζόντιου και εγκάρσιου 
χώρου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παράλληλα με άλλους χώρους δεδομένων 
για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των 
μικτών συνόλων δεδομένων και την 
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ενδυνάμωση των πολιτών μέσω, για 
παράδειγμα, αξιόπιστων διαμεσολαβητών, 
όπως οι φορείς MyData, οι οποίοι 
αποθηκεύουν δεδομένα με τη συγκατάθεση 
των ιδιοκτητών·

ενδυνάμωση των πολιτών μέσω, για 
παράδειγμα, αξιόπιστων διαμεσολαβητών, 
όπως οι φορείς MyData, οι οποίοι 
αποθηκεύουν δεδομένα με τη συγκατάθεση 
των ιδιοκτητών· ζητεί περαιτέρω 
καθοδήγηση από την Επιτροπή όσον 
αφορά την εφαρμογή του κανονισμού 
2016/679 στα σύνολα μικτών δεδομένων, 
ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης 
σεβασμός του απορρήτου των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 190
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα 
δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και 
βιομηχανικών δεδομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να καθορίσει κατευθυντήριες 
γραμμές και πρακτικές όσον αφορά τη 
χρήση μικτών συνόλων δεδομένων σε 
βιομηχανικά περιβάλλοντα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα κανόνες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός οριζόντιου και 
εγκάρσιου χώρου δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παράλληλα με άλλους χώρους 
δεδομένων για την αντιμετώπιση της 
πρόκλησης των μικτών συνόλων 
δεδομένων και την ενδυνάμωση των 
πολιτών μέσω, για παράδειγμα, αξιόπιστων 
διαμεσολαβητών, όπως οι φορείς MyData, 
οι οποίοι αποθηκεύουν δεδομένα με τη 
συγκατάθεση των ιδιοκτητών·

14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα 
δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και 
βιομηχανικών δεδομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να καθορίσει κατευθυντήριες 
γραμμές και πρακτικές όσον αφορά τη 
χρήση μικτών συνόλων δεδομένων σε 
βιομηχανικά περιβάλλοντα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα κανόνες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός νομοθετικού πλαισίου 
και σαφούς ορισμού για οριζόντιους και 
εγκάρσιους χώρους δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα παράλληλα με 
άλλους χώρους δεδομένων για την 
αντιμετώπιση της πρόκλησης των μικτών 
συνόλων δεδομένων και την ενδυνάμωση 
των πολιτών μέσω, για παράδειγμα, 
αξιόπιστων διαμεσολαβητών, όπως οι 
φορείς MyData, οι οποίοι διευκολύνουν τις 
διαβιβάσεις δεδομένων με τη 
συγκατάθεση των ιδιοκτητών·

Or. en
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Τροπολογία 191
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει τη σημασία της 
θέσπισης σαφούς ορισμού και σαφών 
κανόνων για τον «αλτρουισμό των 
δεδομένων», συμπεριλαμβανομένων των 
πιθανών σκοπών, όπως για το κοινό καλό· 
τονίζει ότι η δωρεά δεδομένων θα πρέπει 
να εξαρτάται από την ενημερωμένη 
συναίνεση και θα πρέπει πάντα να είναι 
ανακλητή·

Or. en

Τροπολογία 192
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει τη σημασία μιας 
πραγματικής ευρωπαϊκής διακυβέρνησης 
δεδομένων και ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, 
τη δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών, 
έτσι ώστε η ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
μπορούν, στο αντίστοιχο, ενωσιακό ή 
εθνικό, επίπεδο, να αποφασίζουν ποιοι 
τύποι δεδομένων ανταλλάσσονται·

Or. fr

Τροπολογία 193
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
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εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επιμένει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει πάντα να μπορούν να αποφασίζουν 
ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά τους 
δεδομένα και υπό ποιες συνθήκες, ακόμα 
και για μη εμπορική χρήση των 
δεδομένων για σκοπούς δημοσίου 
συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 194
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θεωρεί ότι η ενσωμάτωση των δεδομένων 
χρήστη στις αλυσίδες παραγωγής της 
ψηφιακής οικονομίας συμβάλλει στην 
ασάφεια του ορίου μεταξύ παραγωγής και 
κατανάλωσης· τονίζει ότι, μέσω αυτής 
της δραστηριότητας και των δεδομένων 
που παράγει, ο χρήστης μιας εφαρμογής 
δεν συμβάλλει μόνο στην ελαχιστοποίηση 
του αντιτίμου που πρέπει να πληρώσει 
αλλά και στην παραγωγή αξίας άλλων 
χρηστών ή πελατών σε μια άλλη πλευρά 
του επιχειρηματικού μοντέλου·

Or. en

Τροπολογία 195
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4 β (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θεωρεί ότι στην ψηφιακή οικονομία οι 
χρήστες των εφαρμογών, μέσω των 
συνεισφορών τους από κάτω προς τα 
πάνω, βοηθούν επίσης την παραγωγή και 
τη διανομή· τονίζει ότι αυτή η αφθονία 
και διαθεσιμότητα, καθώς και η έλλειψη 
ανταμοιβών, που θα μπορούσε να 
θεωρηθεί «δωρεάν εργασία», συμβάλλουν 
στο χαμηλό οριακό κόστος λειτουργίας 
και εξηγούν τις εκθετικές αποδόσεις 
κλίμακας που ενέχει η ψηφιακή 
οικονομία· τονίζει επίσης ότι αυτή η 
μορφή «δωρεάν εργασίας» από τους 
χρήστες έχει επιτρέψει σε πολλές 
ψηφιακές εταιρείες να λειτουργούν χωρίς 
υπαλλήλους, για παράδειγμα στους τομείς 
της δημιουργίας περιεχομένου ή 
υποστήριξης πελατών·

Or. en

Τροπολογία 196
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4 γ (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που 
απορρέουν από την «ελεύθερη 
συνεργασία» των χρηστών μέσω των 
δραστηριοτήτων τους αποτελούν την 
πρώτη ύλη με την οποία τροφοδοτείται η 
ψηφιακή οικονομία· τονίζει ότι τα 
δεδομένα, και πιο συγκεκριμένα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
βρίσκονται πράγματι στο επίκεντρο όλων 
των επιχειρηματικών μοντέλων της 
ψηφιακής οικονομίας· υπενθυμίζει ότι 
στην ψηφιακή οικονομία η 
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δραστηριότητα των χρηστών αφήνει εξ 
ορισμού ίχνη και η δραστηριότητα αυτή 
μπορεί να απεικονίζεται με τη μορφή 
δεδομένων, παρατηρηθέντων δεδομένων 
ή δεδομένων που υποβάλλονται από τον 
χρήστη ή δεδομένων που συνάγονται·

Or. en

Τροπολογία 197
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, 
Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, Angelika 
Niebler, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια πράξη για τα δεδομένα 
που θα ενθαρρύνει και θα καθιστά δυνατή 
την αύξηση της ροής δεδομένων B2B, 
B2G, G2B και G2G σε όλους τους τομείς·

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια πράξη για τα δεδομένα 
που θα ενθαρρύνει και θα καθιστά δυνατή 
την αύξηση της ροής δεδομένων B2B, 
B2G, G2B και G2G σε όλους τους τομείς· 
τονίζει ότι συχνά τα δεδομένα του 
δημόσιου τομέα δεν παρέχονται σε 
μηχαναγνώσιμους μορφοτύπους· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να συντονιστεί 
με τα κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής μη ευαίσθητων συνόλων 
δεδομένων που παράγονται από τον 
δημόσιο τομέα δωρεάν, όπου αυτό είναι 
δυνατό, και σε μηχαναγνώσιμους 
μορφοτύπους, και να παρέχει 
καθοδήγηση για ένα κοινό μοντέλο 
ανταλλαγής ευαίσθητων και μη 
ευαίσθητων δεδομένων σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ΓΚΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 198
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια πράξη για τα δεδομένα 
που θα ενθαρρύνει και θα καθιστά δυνατή 
την αύξηση της ροής δεδομένων B2B, 
B2G, G2B και G2G σε όλους τους τομείς·

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια πράξη για τα δεδομένα 
που θα ενθαρρύνει και θα καθιστά δυνατή 
την αύξηση της ροής δεδομένων B2B, 
B2G, G2B και G2G σε όλους τους τομείς· 
στηρίζει τη δημιουργία της έννοιας των 
δεδομένων γενικού ενδιαφέροντος στο 
επικείμενο πλαίσιο, ειδικότερα για τα 
ιδιωτικά δεδομένα το άνοιγμα των 
οποίων αιτιολογείται για σκοπούς 
δημοσίων ερευνών (παραγωγή και 
κατανάλωση ενέργειας, δεδομένα 
βιοποικιλότητας, δεδομένα για το κλίμα, 
κ.λπ.), σύμφωνα με το έργο του Φόρουμ 
για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 199
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια πράξη για τα δεδομένα 
που θα ενθαρρύνει και θα καθιστά δυνατή 
την αύξηση της ροής δεδομένων B2B, 
B2G, G2B και G2G σε όλους τους τομείς·

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια πράξη για τα δεδομένα 
που θα ενθαρρύνει και θα καθιστά δυνατή 
την αύξηση της δίκαιης ροής δεδομένων 
B2B, B2G, G2B και G2G σε όλους τους 
τομείς, μεταξύ άλλων μέσω της 
αποσαφήνισης των δικαιωμάτων χρήσης, 
κυρίως σε πλαίσια αγοράς B2B, B2G και 
της ενίσχυσης του δικαιώματος των 
ατόμων για φορητότητα, σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, αποφεύγοντας 
φαινόμενα εγκλωβισμού·

Or. en
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Τροπολογία 200
Patrizia Toia, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás 
González Casares, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια πράξη για τα δεδομένα 
που θα ενθαρρύνει και θα καθιστά δυνατή 
την αύξηση της ροής δεδομένων B2B, 
B2G, G2B και G2G σε όλους τους τομείς·

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια πράξη για τα δεδομένα 
που θα ενθαρρύνει και θα καθιστά δυνατή 
την αύξηση της ροής δεδομένων B2B, 
B2G, G2B και G2G σε όλους τους τομείς 
για την αξιοποίηση όλων των 
δυνατοτήτων των αχρησιμοποίητων 
βιομηχανικών δεδομένων, ώστε να 
διασφαλίζεται η κυβερνοασφάλεια· όταν 
παρέχονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, πρέπει να διασφαλίζεται η 
προστασία του καταναλωτή και η 
διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 201
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, 
Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe 
Falcă, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστική 
πρόσβαση σε δεδομένα είναι υψίστης 
σημασίας για την ανάπτυξη της τεχνητής 
νοημοσύνης· τονίζει ότι οι επιχειρήσεις 
και οι ερευνητές θα πρέπει να λάβουν 
μεγαλύτερη ελευθερία όσον αφορά τη 
χρήση των δεδομένων, με λιγότερες 
νομοθετικές παρεμβολές, ιδίως όταν οι 
εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, για 
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τις οποίες χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, 
δεν ενέχουν σοβαρούς κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 202
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί τη δημιουργία ευρωπαϊκών 
μηχανισμών καθοδήγησης για τις 
επιχειρήσεις, όπως κέντρα υποστήριξης 
για την ανταλλαγή δεδομένων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν 
προβληματισμοί για την ασφάλεια, το 
απόρρητο και την ευθύνη των δεδομένων, 
ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 203
Eva Maydell, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Isabel 
Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, 
Angelika Niebler, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. τονίζει ότι απαιτείται κανονιστική 
διάκριση μεταξύ υψηλού και χαμηλού 
κινδύνου τεχνητής νοημοσύνης βάσει του 
τρόπου χρήσης των δεδομένων· η εν λόγω 
διάκριση δεν πρέπει να γίνεται με βάση 
τον τομέα, ενδεχομένως παρεμποδίζοντας 
την τεχνολογική ανάπτυξη ενός 
ολόκληρου τομέα, αλλά με βάση τον 
τρόπο εφαρμογής, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ακρίβεια στο κανονιστικό 
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πεδίο και η αποφυγή περιττού 
διοικητικού φόρτου·

Or. en

Τροπολογία 204
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 
την έννοια των εμπιστευμάτων 
δεδομένων ως εργαλείου στο πλαίσιο του 
B2C με σκοπό την ενδυνάμωση των 
πολιτών μέσω της επιλογής του τρόπου 
χρήσης των δεδομένων τους·

Or. en

Τροπολογία 205
Eva Maydell, Edina Tóth, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont, 
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas 
Tobé, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευκολύνει τα συστήματα εθελοντικής 
ανταλλαγής δεδομένων·

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν τα 
συστήματα εθελοντικής ανταλλαγής 
δεδομένων, μεταξύ άλλων με την παροχή 
κινήτρων σε εταιρείες μέσω του δίκαιου 
ανταγωνισμού, των βέλτιστων 
πρακτικών, φορολογικών κινήτρων, 
προγραμμάτων δημόσιας αναγνώρισης· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να επεξεργαστεί 
προσεγγίσεις συνεργασίας για την 
ανταλλαγή δεδομένων και τυποποιημένες 
συμφωνίες δεδομένων, ώστε να ενισχυθεί 
η προβλεψιμότητα και η αξιοπιστία· 
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τονίζει τη σημασία του καθορισμού 
σαφών κανόνων θεμιτού ανταγωνισμού 
και της καταπολέμησης της ανέξοδης 
χρήσης στη μελλοντική πράξη για τα 
δεδομένα, της προστασίας των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
και των σαφών κανόνων σχετικά με την 
κυριότητα όσον αφορά δικαιώματα και 
υποχρεώσεις· τα υποχρεωτικά συστήματα 
ανταλλαγής δεδομένων πρέπει να είναι 
προδραστικά, να διαμορφώνονται κατά 
περίπτωση και να είναι περιορισμένου 
χρόνου και έκτασης, καθώς και να 
βασίζονται σε σαφείς κανόνες για την 
αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 206
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευκολύνει τα συστήματα εθελοντικής 
ανταλλαγής δεδομένων·

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευκολύνει τα συστήματα εθελοντικής 
ανταλλαγής δεδομένων· προτρέπει την 
Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα τα οποία θα 
παράσχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις 
ώστε να ανταλλάξουν τα δεδομένα τους, 
ενδεχομένως μέσω ενός συστήματος 
επιβράβευσης (το οποίο θα είναι αμοιβαία 
επωφελές), με στόχο τη συγκέντρωση 
τεράστιων συνόλων δεδομένων, τα οποία 
θα είναι ισότιμα προσβάσιμα από τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως όσες 
στερούνται δεδομένων συγκριτικά με 
άλλες επιχειρήσεις, ώστε να ευνοηθεί η 
καινοτομία· τονίζει πόσο αναγκαίες είναι 
οι συμβάσεις οι οποίες ορίζουν με 
σαφήνεια τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες 
που έχουν οι φορείς συγκέντρωσης 
δεδομένων όσον αφορά την πρόσβαση, 
την αποθήκευση, την ανταλλαγή και την 
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επεξεργασία δεδομένων προκειμένου να 
περιοριστεί η παράνομη χρήση των εν 
λόγω δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 207
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευκολύνει τα συστήματα εθελοντικής 
ανταλλαγής δεδομένων·

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αυξήσει την ασφάλεια δικαίου για την 
ανταλλαγή δεδομένων και να διευκολύνει 
τα εθελοντικά συστήματα καθώς και πιο 
τυποποιημένες συμβατικές συμφωνίες, 
βάσει υφιστάμενων μοντέλων και 
βέλτιστων πρακτικών, ώστε να παράσχει 
κίνητρα για την ανταλλαγή δεδομένων, 
ιδίως για τις πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες, και νεοσύστατες επιχειρήσεις, 
λαμβάνοντας παράλληλα πλήρως υπόψη 
τα νόμιμα συμφέροντα εταιρειών που 
σχετίζονται με εμπορικά μυστικά, 
ευαίσθητα δεδομένα και δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 208
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευκολύνει τα συστήματα εθελοντικής 
ανταλλαγής δεδομένων·

16. υπογραμμίζει ότι, αντί της 
υιοθέτησης της υποχρεωτικής 
πρόσβασης, ο εθελοντικός χαρακτήρας 
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θα πρέπει να καθορίζεται ως βασική 
αρχή που διέπει τη ροή επιχειρηματικών 
δεδομένων· ενθαρρύνει την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τα 
συστήματα εθελοντικής ανταλλαγής 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου μέσω 
της προώθησης των ευεργετικών 
αποτελεσμάτων και των βέλτιστων 
πρακτικών ή να εξετάσουν την παροχή 
κατάλληλων κινήτρων·

Or. en

Τροπολογία 209
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευκολύνει τα συστήματα εθελοντικής 
ανταλλαγής δεδομένων·

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευκολύνει τα συστήματα εθελοντικής 
ανταλλαγής δεδομένων και να διερευνήσει 
περαιτέρω τις έννοιες της δωρεάς 
δεδομένων και του αλτρουισμού 
δεδομένων, καθορίζοντας σαφή, 
εύχρηστα και ασφαλή συστήματα που θα 
επέτρεπαν στους πολίτες να παρέχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα τους για το 
κοινό καλό·

Or. en

Τροπολογία 210
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευκολύνει τα συστήματα εθελοντικής 
ανταλλαγής δεδομένων·

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευκολύνει τα συστήματα εθελοντικής 
ανταλλαγής δεδομένων για την ανταλλαγή 
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δεδομένων, την υλοποίηση βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και πιο τυποποιημένες 
συμβατικές συμφωνίες και μέτρα 
ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 211
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευκολύνει τα συστήματα εθελοντικής 
ανταλλαγής δεδομένων·

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευκολύνει τα συστήματα εθελοντικής 
ανταλλαγής δεδομένων και να 
δημιουργήσει μια εξαίρεση για 
υποχρεωτική ανταλλαγή δεδομένων, όταν 
τα δεδομένα είναι γενικού ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 212
Eva Maydell, Edina Tóth, Isabel Wiseler-Lima, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont, 
Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, 
Henna Virkkunen, Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. τονίζει ότι η πρόσβαση στα 
δεδομένα δεν αποκλείει την ιδιωτικότητα· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη 
χρήση τεχνολογιών ενίσχυσης ή 
διατήρησης της ιδιωτικότητας, όπως η 
διαφορική ιδιωτικότητα, η ομομορφική 
κρυπτογραφία, η συνενωμένη μηχανική 
μάθηση, η ψευδωνυμοποίηση και η 
γενίκευση·
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Or. en

Τροπολογία 213
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι υπάρχουν ειδικές 
περιστάσεις, όπως οι συστηματικές 
ανισορροπίες στις αξιακές αλυσίδες 
δεδομένων B2B, όπου η πρόσβαση σε 
δεδομένα θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική, π.χ. μέσω καλά 
διαμορφωμένων API·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 214
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι υπάρχουν ειδικές 
περιστάσεις, όπως οι συστηματικές 
ανισορροπίες στις αξιακές αλυσίδες 
δεδομένων B2B, όπου η πρόσβαση σε 
δεδομένα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, 
π.χ. μέσω καλά διαμορφωμένων API·

17. σημειώνει ότι υπάρχουν ειδικές 
περιστάσεις, όπως οι συστηματικές 
ανισορροπίες στις αξιακές αλυσίδες 
δεδομένων B2B ή συγκεκριμένες 
περιστάσεις υπερισχύοντος δημοσίου 
συμφέροντος, όπου η πρόσβαση σε 
δεδομένα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, 
π.χ. μέσω καλά διαμορφωμένων API· 
επισημαίνει ότι αυτές οι ανισορροπίες 
είναι παρούσες σε διάφορους τομείς, 
όπως οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
εμπορίου, οι μεταφορές και ο τουρισμός, 
όπου ένας μικρός αριθμός ψηφιακών 
πλατφορμών, συχνά από τρίτες χώρες, 
συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες 
ευαίσθητων δεδομένων, ενώ παράλληλα 
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επιτυγχάνουν σημαντικό συγκριτικό 
πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 215
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι υπάρχουν ειδικές 
περιστάσεις, όπως οι συστηματικές 
ανισορροπίες στις αξιακές αλυσίδες 
δεδομένων B2B, όπου η πρόσβαση σε 
δεδομένα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, 
π.χ. μέσω καλά διαμορφωμένων API·

17. υπογραμμίζει ότι οι ανισορροπίες 
της αγοράς που προκύπτουν από την 
υψηλή συγκέντρωση πληροφοριών και 
παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τα 
δεδομένα περιορίζουν την ευρύτερη 
πρόσβαση και χρήση δεδομένων, με 
αποτέλεσμα να μην τίθενται μόνο οι 
ΜΜΕ σε μειονεκτική θέση αλλά και να 
αυξάνονται οι κίνδυνοι για τον 
ανταγωνισμό σε παρακείμενες και 
αναδυόμενες αγορές στην ψηφιακή 
οικονομία· σημειώνει ότι υπάρχουν ειδικές 
περιστάσεις, όπως οι συστηματικές 
ανισορροπίες στις αξιακές αλυσίδες 
δεδομένων B2B, όπου η πρόσβαση σε 
δεδομένα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, 
π.χ. μέσω καλά διαμορφωμένων API·

Or. en

Τροπολογία 216
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι υπάρχουν ειδικές 17. σημειώνει ότι υπάρχουν ειδικές 
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περιστάσεις, όπως οι συστηματικές 
ανισορροπίες στις αξιακές αλυσίδες 
δεδομένων B2B, όπου η πρόσβαση σε 
δεδομένα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, 
π.χ. μέσω καλά διαμορφωμένων API·

περιστάσεις, όπως οι συστηματικές 
ανισορροπίες στις αξιακές αλυσίδες 
δεδομένων B2B, μεταξύ άλλων σε 
συμβατικές συμφωνίες, όπου η πρόσβαση 
σε δεδομένα θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική, π.χ. μέσω API που 
διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση σε 
όλους τους παράγοντες ή που εφαρμόζουν 
κανόνες ανταγωνισμού για την 
αντιμετώπιση αθέμιτων ή παράνομων 
πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων, χωρίς 
να αλλοιώνουν τους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 217
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι υπάρχουν ειδικές 
περιστάσεις, όπως οι συστηματικές 
ανισορροπίες στις αξιακές αλυσίδες 
δεδομένων B2B, όπου η πρόσβαση σε 
δεδομένα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, 
π.χ. μέσω καλά διαμορφωμένων API·

17. σημειώνει ότι υπάρχουν ειδικές 
περιστάσεις, όπως οι συστηματικές 
ανισορροπίες στις αξιακές αλυσίδες 
δεδομένων B2B, όπου η πρόσβαση σε 
δεδομένα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, 
π.χ. μέσω καλά διαμορφωμένων API· ως 
εκ τούτου ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ έναντι των 
GAFAM·

Or. en

Τροπολογία 218
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. σημειώνει ότι η συγκέντρωση 
πληροφοριών περιορίζει τον ανταγωνισμό 
και αυξάνει τους φραγμούς της εισόδου 
στην αγορά· σημειώνει ότι οι συμβατικές 
συμφωνίες B2B δεν διασφαλίζουν επαρκή 
πρόσβαση σε δεδομένα για τις ΜΜΕ, για 
λόγους ασυμμετριών της 
διαπραγματευτικής ισχύος ή 
εμπειρογνωμοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 219
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλίζεται η παροχή τεχνικής 
υποστήριξης σε εταιρείες, ιδίως στις πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες, καθώς και τις 
νεοσύστατες, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ενίσχυση της 
χρήσης και της ανταλλαγής δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 220
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα 
δικαιώματα των φορέων όσον αφορά την 

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
όλα τα δικαιώματα των φορέων της 
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πρόσβαση τους στα δεδομένα στον οποίων 
την παραγωγή συμμετείχαν·

κοινωνίας όσον αφορά την πρόσβαση τους 
στα δεδομένα στον οποίων την παραγωγή 
συμμετείχαν· θεωρεί ότι η πρόσβαση σε 
δεδομένα που παράγονται από κοινού θα 
πρέπει να παρέχεται με τρόπο που 
σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
προωθεί τη συμμετοχή των Ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων ακόμα και σε 
επίπεδο εταιρείας· τονίζει αυτά τα 
δικαιώματα πρόσβασης πρέπει να είναι 
τεχνικώς εφικτά και να παρέχονται μέσω 
τυποποιημένων επιφανειών διεπαφής, 
όπως καλά διαμορφωμένων API·

Or. en

Τροπολογία 221
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα 
δικαιώματα των φορέων όσον αφορά την 
πρόσβαση τους στα δεδομένα στον οποίων 
την παραγωγή συμμετείχαν·

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα 
δικαιώματα των φορέων όσον αφορά την 
πρόσβαση τους στα δεδομένα στον οποίων 
την παραγωγή συμμετείχαν και να 
διευκρινίσει τα δικαιώματα εκείνων των 
παραγόντων να συμμετάσχουν στην 
οικονομική αξία που δημιουργείται από 
εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί με 
χρήση δεδομένων στων οποίων την 
παραγωγή συμμετείχαν·

Or. en

Τροπολογία 222
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18



PE660.285v01-00 124/201 AM\1218025EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα 
δικαιώματα των φορέων όσον αφορά την 
πρόσβαση τους στα δεδομένα στον οποίων 
την παραγωγή συμμετείχαν·

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα 
δικαιώματα των φορέων όσον αφορά την 
πρόσβαση τους στα δεδομένα στον οποίων 
την παραγωγή συμμετείχαν και να 
βελτιώσει την ενημέρωσή τους·

Or. en

Τροπολογία 223
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα 
δικαιώματα των φορέων όσον αφορά την 
πρόσβαση τους στα δεδομένα στον οποίων 
την παραγωγή συμμετείχαν·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υπερασπιστούν τα δικαιώματα 
των φορέων όσον αφορά την πρόσβαση 
τους στα δεδομένα στων οποίων την 
παραγωγή συμμετείχαν·

Or. fr

Τροπολογία 224
Eva Maydell, Edina Tóth, Salvatore De Meo, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera, 
Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Gheorghe Falcă, Maria da Graça 
Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα 
δικαιώματα των φορέων όσον αφορά την 
πρόσβαση τους στα δεδομένα στον οποίων 
την παραγωγή συμμετείχαν·

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
φορέων όσον αφορά την πρόσβαση τους 
στα δεδομένα στον οποίων την παραγωγή 
συμμετείχαν·

Or. en
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Τροπολογία 225
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επιμένει ότι οι εργαζόμενοι θα 
πρέπει να έχουν δικαίωμα να εξηγούν τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τους 
αλγόριθμους, ώστε να μειωθεί η 
αβεβαιότητα και η ασάφεια, οι οποίες 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη 
μακροπρόθεσμη ευημερία των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να νομοθετήσουν προς αυτή 
την κατεύθυνση· παροτρύνει την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθετική 
πρωτοβουλία αναφορικά με τους 
εργαζόμενους των πλατφορμών, 
προκειμένου να έχουν την απαραίτητη 
νομική προστασία για τη σωματική και 
ψυχική τους ευεξία·

Or. en

Τροπολογία 226
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. επιμένει ότι τα βιομηχανικά και 
συνεργατικά ρομπότ πρέπει να σέβονται 
τις ανάγκες των εργαζομένων σχετικά με 
την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και 
τις σωματικές ή εργονομικές ανάγκες των 
εργαζομένων· τονίζει ότι αυτό 
συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την 
ενσωμάτωση απαιτήσεων προστασίας 
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των δεδομένων σε μηχανές και 
διαδικασίες εργασίας, από το στάδιο του 
σχεδιασμού, και την προστασία των 
δεδομένων ως προεπιλογή·

Or. en

Τροπολογία 227
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δώσουν το παράδειγμα και να 
παράσχουν υπηρεσίες σε πραγματικό 
χρόνο και μια πολιτική που θα βασίζεται 
σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο·

19. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη, καθώς και τους φορείς 
τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης, να δώσουν το παράδειγμα 
και να παράσχουν υπηρεσίες σε 
πραγματικό χρόνο και μια πολιτική που θα 
βασίζεται σε δεδομένα σε πραγματικό 
χρόνο· τονίζει ότι η ψηφιοποίηση 
αποτελεί ευκαιρία για τις δημόσιες 
διοικήσεις ώστε να μειώσουν τις περιττές 
διοικητικές επιβαρύνσεις και τα 
υπάρχοντα στεγανά μεταξύ δημόσιων 
φορέων και αρχών, για την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
δεδομένων των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 228
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη να δώσουν το παράδειγμα και να 
παράσχουν υπηρεσίες σε πραγματικό 
χρόνο και μια πολιτική που θα βασίζεται 
σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο·

μέλη να δώσουν το παράδειγμα και να 
παράσχουν υπηρεσίες σε πραγματικό 
χρόνο και μια πολιτική που θα βασίζεται 
σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και που 
θα παρέχεται αποκλειστικά από 
Ευρωπαίους παρόχους ώστε να έχει 
συνοχή με την υπεράσπιση της ψηφιακής 
κυριαρχίας·

Or. en

Τροπολογία 229
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί περισσότερες και καλύτερες 
δευτερογενείς χρήσεις των 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στις 
ανταλλαγές G2B/G2G, για την τόνωση της 
καινοτομίας, της έρευνας και των 
υπηρεσιών·

20. ζητεί βελτιωμένες δευτερογενείς 
χρήσεις των ανωνυμοποιημένων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως 
στις ανταλλαγές G2B/G2G, για την 
ενίσχυση της καινοτομίας, της έρευνας και 
των υπηρεσιών, παράλληλα με τη 
διασφάλιση ότι αυτές οι χρήσεις δεν 
επιφέρουν την απο-ανωνυμοποίηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 230
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί περισσότερες και καλύτερες 
δευτερογενείς χρήσεις των 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στις 

20. ζητεί περισσότερες και καλύτερες 
δευτερογενείς χρήσεις των 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και τη χρήση των 
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ανταλλαγές G2B/G2G, για την τόνωση της 
καινοτομίας, της έρευνας και των 
υπηρεσιών·

ανεπτυγμένων τεχνολογιών ενίσχυσης της 
ιδιωτικότητας, ιδίως στις ανταλλαγές 
G2B/G2G, για την τόνωση της 
καινοτομίας, της έρευνας και των 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 231
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί περισσότερες και καλύτερες 
δευτερογενείς χρήσεις των 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στις 
ανταλλαγές G2B/G2G, για την τόνωση της 
καινοτομίας, της έρευνας και των 
υπηρεσιών·

20. ζητεί περισσότερες και καλύτερες 
δευτερογενείς χρήσεις των 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στις 
ανταλλαγές G2B/G2G, για την τόνωση της 
καινοτομίας και της έρευνας και τη 
βελτίωση των υπηρεσιών προς το δημόσιο 
συμφέρον·

Or. en

Τροπολογία 232
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί περισσότερες και καλύτερες 
δευτερογενείς χρήσεις των 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στις 
ανταλλαγές G2B/G2G, για την τόνωση της 
καινοτομίας, της έρευνας και των 
υπηρεσιών·

20. ζητεί περισσότερες και καλύτερες 
δευτερογενείς χρήσεις των 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στις 
ανταλλαγές G2G, για την τόνωση της 
καινοτομίας, της έρευνας και των 
υπηρεσιών·
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Or. en

Τροπολογία 233
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει ποια σύνολα δεδομένων είναι 
σημαντικά για την οικολογική μετάβαση, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της ενέργειας, 
ώστε να διασφαλιστεί η μετάβαση στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον τομέα 
των μεταφορών και στο αποτύπωμα 
άνθρακα των φορέων του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει την επέκταση σε ιδιωτικούς 
φορείς του πεδίου εφαρμογής των 
συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που 
ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 
για τα ανοιχτά δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 234
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τα οφέλη και τις αδυναμίες που 
θα προκύψουν από τον ορισμό της απο-
ανωνυμοποίησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ως ποινικού 
αδικήματος·

Or. en
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Τροπολογία 235
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει την ανάγκη να 
αποφεύγονται οι εγκλωβισμοί των 
παρόχων υπηρεσιών ή οι τεχνολογικοί 
εγκλωβισμοί για τα δημοσίως 
συλλεγόμενα δεδομένα· ζητεί οι 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και τα προγράμματα 
χρηματοδότησης να περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις πρόσβασης σε δεδομένα και 
διαλειτουργικότητας·

21. τονίζει τον ρόλο του δημόσιου 
τομέα στην προώθηση μιας καινοτόμου 
και ανταγωνιστικής οικονομίας 
δεδομένων· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο την 
ανάγκη να αποφεύγονται οι εγκλωβισμοί 
των παρόχων υπηρεσιών ή οι τεχνολογικοί 
εγκλωβισμοί για δημόσιες διαδικασίες 
συλλογής δεδομένων και ζητεί όλες οι 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και τα προγράμματα 
χρηματοδότησης της Ένωσης να 
περιλαμβάνουν απαιτήσεις ανοικτής 
πρόσβασης σε δεδομένα, υποχρεωτικής 
διαλειτουργικότητας και φορητότητας, 
καθώς και να προωθούν τη χρήση 
λογισμικού και υλισμικού ανοιχτού 
κώδικα· καλεί στο πλαίσιο αυτό την 
Επιτροπή να εισάγει μια «ευρωπαϊκή 
δέσμευση διαλειτουργικότητας», την 
οποία οι εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές δημόσιες αρχές θα κληθούν να 
αναλάβουν·

Or. en

Τροπολογία 236
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει την ανάγκη να 
αποφεύγονται οι εγκλωβισμοί των 

21. τονίζει την ανάγκη να 
αποφεύγονται οι εγκλωβισμοί των 
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παρόχων υπηρεσιών ή οι τεχνολογικοί 
εγκλωβισμοί για τα δημοσίως συλλεγόμενα 
δεδομένα· ζητεί οι διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων και τα προγράμματα 
χρηματοδότησης να περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις πρόσβασης σε δεδομένα και 
διαλειτουργικότητας·

παρόχων υπηρεσιών ή οι τεχνολογικοί 
εγκλωβισμοί για τα δημοσίως συλλεγόμενα 
δεδομένα· ζητεί οι διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων και τα προγράμματα 
χρηματοδότησης να περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις πρόσβασης σε δεδομένα και 
διαλειτουργικότητας· συνιστά θερμά τη 
σύνταξη ενός «νόμου για την προώθηση 
της αγοράς ευρωπαϊκών προϊόντων» ο 
οποίος θα επιβάλλει στις δημόσιες 
προμήθειες ένα κατώτατο όριο 
ευρωπαϊκών ψηφιακών υλικών, 
συσκευών ή υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 237
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει την ανάγκη να 
αποφεύγονται οι εγκλωβισμοί των 
παρόχων υπηρεσιών ή οι τεχνολογικοί 
εγκλωβισμοί για τα δημοσίως συλλεγόμενα 
δεδομένα· ζητεί οι διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων και τα προγράμματα 
χρηματοδότησης να περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις πρόσβασης σε δεδομένα και 
διαλειτουργικότητας·

21. τονίζει την ανάγκη να 
αποφεύγονται οι εγκλωβισμοί των 
παρόχων υπηρεσιών ή οι τεχνολογικοί 
εγκλωβισμοί για τα δημοσίως συλλεγόμενα 
δεδομένα ή δεδομένα γενικού δημόσιου 
συμφέροντος που συλλέγονται από 
ιδιωτικούς φορείς· στηρίζει τη χρήση 
ανοικτών προτύπων, πλατφορμών 
ανοικτού κώδικα και ανοικτών, καλά 
διαμορφωμένων API· ζητεί οι διαδικασίες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων και τα 
προγράμματα χρηματοδότησης να 
περιλαμβάνουν απαιτήσεις πρόσβασης σε 
δεδομένα και διαλειτουργικότητας·

Or. en

Τροπολογία 238
Patrizia Toia, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Maria-Manuel Leitão-
Marques
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει την ανάγκη να 
αποφεύγονται οι εγκλωβισμοί των 
παρόχων υπηρεσιών ή οι τεχνολογικοί 
εγκλωβισμοί για τα δημοσίως συλλεγόμενα 
δεδομένα· ζητεί οι διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων και τα προγράμματα 
χρηματοδότησης να περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις πρόσβασης σε δεδομένα και 
διαλειτουργικότητας·

21. τονίζει την ανάγκη να 
αποφεύγονται οι εγκλωβισμοί των 
παρόχων υπηρεσιών ή οι τεχνολογικοί 
εγκλωβισμοί για τα δημοσίως συλλεγόμενα 
δεδομένα· ζητεί οι διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων και τα προγράμματα 
χρηματοδότησης να περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις πρόσβασης σε δεδομένα και 
διαλειτουργικότητας που βασίζονται σε 
τεχνικά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 239
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει την ανάγκη 
προστασίας και προώθησης της 
πρόσβασης των ΜΜΕ, και ειδικότερα 
των νεοσύστατων επιχειρήσεων, σε 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, στο 
πλαίσιο της ψηφιοποίησης των δημόσιων 
υπηρεσιών διοίκησης για την προώθηση 
της δημιουργίας ενός δυναμικού και 
ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού ψηφιακού 
τομέα· στο πλαίσιο αυτό ζητεί να 
ανατίθεται τουλάχιστον το 10 % των 
ψηφιακών δημόσιων συμβάσεων της 
Ένωσης σε ΜΜΕ και νεοσύστατες 
επιχειρήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 240
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ζητεί να βελτιωθεί ο συντονισμός 
μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η διασυνοριακή ροή 
δεδομένων σε όλους τους τομείς, μέσω 
διαλόγου μεταξύ των δημοσίων αρχών 
και των ενδιαφερόμενων μερών, με στόχο 
τη καθιέρωση ενός κοινού τρόπου 
συλλογής των δεδομένων με βάση τις 
αρχές ευρεσιμότητας, προσβασιμότητας, 
διαλειτουργικότητας και δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 241
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπογραμμίζει ότι οι αλγόριθμοι και 
οι μηχανές που έχουν ικανότητα μάθησης 
και εξέλιξης θα πρέπει να σχεδιάζονται 
κατά τρόπο διαφανή και δίκαιο από τα 
πρώτα στάδια, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
επιπτώσεις τους για τη σωματική και 
ψυχική ευεξία των εργαζομένων και των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 242
Miapetra Kumpula-Natri
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εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει 
περαιτέρω, όσον αφορά την ανταλλαγή 
δεδομένων B2G, υπό ποιες συνθήκες και 
προϋποθέσεις θα πρέπει ο ιδιωτικός 
τομέας να είναι υποχρεωμένος να 
ανταλλάσσει δεδομένα με τον δημόσιο 
τομέα λόγω της φύσης των δεδομένων ως 
κοινού αγαθού·

Or. en

Τροπολογία 243
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
τη στήριξη των ΜΜΕ και των 
νεοσύστατων επιχειρήσεων όσον αφορά 
την πλοήγηση στην υπάρχουσα και 
μελλοντική κανονιστική περιπλοκότητα 
με τεχνικές και νομικές δομές, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο κόμβων 
ψηφιακής καινοτομίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 244
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στα κράτη μέλη να τηρήσουν τους στόχους 
της οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα κατά 
τη διαπραγμάτευση της εκτελεστικής 
πράξης σχετικά με σύνολα δεδομένων 
υψηλής αξίας· ζητεί τα εν λόγω σύνολα 
δεδομένων να περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, κατάλογο των μητρώων εταιρειών 
και επιχειρήσεων·

22. καλεί τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν πλήρως την οδηγία περί 
ανοικτών δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένου μέσω της 
βελτίωσης της δημοσιοποίησης 
δεδομένων όσον αφορά την ποιότητα, το 
χρονοδιάγραμμα και τις κατηγορίες, και 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να τηρήσουν τους στόχους της κατά τη 
διαπραγμάτευση της εκτελεστικής πράξης 
σχετικά με σύνολα δεδομένων υψηλής 
αξίας· τονίζει τη σημασία, τόσο για την 
οικονομία όσο και για την κοινωνία, της 
ευρείας δωρεάν επαναχρησιμοποίησης 
δεδομένων του δημόσιου τομέα, η οποία 
θα πρέπει να είναι - στο βαθμό του 
δυνατού - «πραγματικού χρόνου» ή 
τουλάχιστον επικαιροποιημένη, και 
εύκολη στην πρόσβαση και την 
επεξεργασία χάρη σε μηχαναγνώσιμους 
και εύχρηστους μορφότυπους· ζητεί τα εν 
λόγω σύνολα δεδομένων να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατάλογο 
των μητρώων εταιρειών και επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 245
Eva Maydell, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, 
Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe 
Falcă, Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη να τηρήσουν τους στόχους της 
οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα κατά τη 
διαπραγμάτευση της εκτελεστικής πράξης 
σχετικά με σύνολα δεδομένων υψηλής 
αξίας· ζητεί τα εν λόγω σύνολα δεδομένων 

22. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη να υλοποιήσουν πλήρως τους 
στόχους της οδηγίας για τα ανοικτά 
δεδομένα, ως προς το γράμμα και το 
πνεύμα, κατά τη διαπραγμάτευση της 
εκτελεστικής πράξης σχετικά με σύνολα 
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να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
κατάλογο των μητρώων εταιρειών και 
επιχειρήσεων·

δεδομένων υψηλής αξίας· ζητεί τα εν λόγω 
σύνολα δεδομένων να περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, κατάλογο των μητρώων 
εταιρειών και επιχειρήσεων, διατηρώντας 
παράλληλα την ευελιξία για την 
επικαιροποίησή του· καλεί την Επιτροπή 
να παράσχει καλύτερη σύνδεση μεταξύ 
αυτών των συνόλων δεδομένων υψηλής 
αξίας και των κοινών χώρων δεδομένων 
στο πλαίσιο της επικείμενης νομοθεσίας 
για τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 246
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη να τηρήσουν τους στόχους της 
οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα κατά τη 
διαπραγμάτευση της εκτελεστικής πράξης 
σχετικά με σύνολα δεδομένων υψηλής 
αξίας· ζητεί τα εν λόγω σύνολα δεδομένων 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
κατάλογο των μητρώων εταιρειών και 
επιχειρήσεων·

22. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη να τηρήσουν τους στόχους της 
οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα κατά τη 
διαπραγμάτευση της εκτελεστικής πράξης 
σχετικά με σύνολα δεδομένων υψηλής 
αξίας· ζητεί τα εν λόγω σύνολα δεδομένων 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
κατάλογο των μητρώων εταιρειών και 
επιχειρήσεων, καθώς και όλων των 
συνόλων δεδομένων που είναι σημαντικά 
για τη διασφάλιση της μετάβασης στην 
κλιματική ουδετερότητα τουλάχιστον έως 
το 2050·

Or. en

Τροπολογία 247
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη να τηρήσουν τους στόχους της 
οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα κατά τη 
διαπραγμάτευση της εκτελεστικής πράξης 
σχετικά με σύνολα δεδομένων υψηλής 
αξίας· ζητεί τα εν λόγω σύνολα δεδομένων 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
κατάλογο των μητρώων εταιρειών και 
επιχειρήσεων·

22. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη να τηρήσουν τους στόχους της 
οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα κατά τη 
διαπραγμάτευση της εκτελεστικής πράξης 
σχετικά με σύνολα δεδομένων υψηλής 
αξίας· ζητεί τα εν λόγω σύνολα δεδομένων 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
κατάλογο των μητρώων εταιρειών, 
επιχειρήσεων, δημόσιων συμβάσεων και 
άλλων συνόλων δεδομένων που 
σχετίζονται με την ορθή λειτουργία της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 248
Patrizia Toia, Romana Jerković, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί όλοι οι παράγοντες της 
αγοράς να τηρούν δίκαιους και διαφανείς 
όρους σύναψης συμβάσεων. Οι χρήστες 
και οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να 
έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πάντα 
την τοποθεσία των δεδομένων τους. Στην 
περίπτωση όπου ένας παράγοντας της ΕΕ 
χρησιμοποιεί υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους που βρίσκονται σε χώρες εκτός 
της ΕΕ, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί, 
σε περίπτωση διαφορών, η εφαρμογή 
εξίσου υψηλού επιπέδου νομικής 
προστασίας με αυτό που εφαρμόζεται 
στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που σχετίζονται με τη διανοητική 
ιδιοκτησία·

Or. en
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Τροπολογία 249
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
ένα ανοικτό και διαλειτουργικό μητρώο 
δεδομένων ΠΚΔ (για το περιβάλλον, την 
κοινωνία και τη διακυβέρνηση) σχετικά 
με τις εταιρικές επιδόσεις βιωσιμότητας 
και ευθύνης, το οποίο θα βελτίωνε τη 
συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των 
δράσεων βιωσιμότητας και 
υπευθυνότητας των εταιρειών, και θα 
συνέβαλε στην αποτελεσματική 
υλοποίηση των στόχων της Πράσινης 
Συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να 
χαρακτηρίσει τα δεδομένα ΠΚΔ ως 
δεδομένα υψηλής αξίας·

Or. en

Τροπολογία 250
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι τα κοινά πρότυπα 
διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο για την 
περαιτέρω προαγωγή της οικονομίας 
δεδομένων, την κοινοποίηση και την 
ανταλλαγή, καθώς και τη φορητότητα 
των δεδομένων· ως εκ τούτου, ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να διευκολύνει - σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη - τον 
καθορισμό κοινών προτύπων για τα 
δεδομένα, ώστε να μεγιστοποιείται το 
οικονομικό και ακαδημαϊκό όφελος από 
τους κοινούς χώρους δεδομένων και από 
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την πρόσβαση σε αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 251
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας περί ανοικτών δεδομένων ώστε 
να περιλαμβάνει επιπλέον σύνολα 
δημόσιων δεδομένων και να εφαρμόσει 
μια αρχή υπονοούμενης ψηφιακής 
διαφάνειας των δεδομένων του δημόσιου 
τομέα, η οποία θα ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να δημοσιεύουν σιωπηρά υπάρχοντα 
ψηφιακά ανεπεξέργαστα δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 252
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί από την Επιτροπή να εισάγει 
προσωρινή απαγόρευση των ξένων 
εξαγορών ευρωπαϊκών εταιρειών ΤΝ και 
ρομποτικής που είναι αυτή τη στιγμή 
υποτιμημένες ή έχουν εμπορικά 
προβλήματα λόγω της κρίσης του 
κορονοϊού·

Or. en
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Τροπολογία 253
Eva Maydell, Edina Tóth, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Isabel 
Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Gheorghe Falcă, Tomas Tobé, 
Angelika Niebler, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει τις δυνατότητες των ανοικτών 
προτύπων προκειμένου να επιτύχουν τη 
διαλειτουργικότητα εντός και μεταξύ των 
χώρων δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 254
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. στηρίζει τη θέσπιση από την 
Επιτροπή ενός καταλόγου του 
ενεργητικού και των επιχειρήσεων των 
«κρίσιμων» τομέων, όπως η υγεία, η 
ιατρική έρευνα, η βιοτεχνολογία, η 
ψηφιακή τεχνολογία, η τεχνητή 
νοημοσύνη, η ρομποτική και οι υποδομές 
που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια 
και τη δημόσια τάξη μας· ζητεί να οριστεί 
ένα κατώτατο όριο ώστε να 
προλαμβάνεται η εξαγορά πλειοψηφίας 
από ξένες εταιρείες σε κρίσιμους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 255
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Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να καθοριστεί ένα πλαίσιο κανόνων που 
επιτρέπουν τον συνδυασμό της ευρείας 
και εναρμονισμένης προστασίας της 
διανοητικής ιδιοκτησίας με την 
ανταλλαγή δεδομένων (αρχικών, 
παραγώγων και από κοινού 
παραγόμενων)·

Or. en

Τροπολογία 256
Eva Maydell, Edina Tóth, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, 
Isabel Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Gheorghe Falcă, 
Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
τις ευκαιρίες επιμέλειας δεδομένων σε 
μεγάλη κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 257
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22γ. ζητεί τη θέσπιση μιας 
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υποχρέωσης για την εξήγηση των 
αποφάσεων που λαμβάνονται από την 
ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 258
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης, να 
εργαστούν για τεχνολογίες που 
διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων 
και την ανάλυση, και να επενδύσουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων και σε έργα υψηλού 
αντικτύπου για την προώθηση της έρευνας, 
της καινοτομίας και της ανάπτυξης 
ψηφιακών τεχνολογιών·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης, να 
εργαστούν για τεχνολογίες που έχουν 
αναπτυχθεί εντός της ΕΕ, διευκολύνουν 
την ανταλλαγή δεδομένων και την 
ανάλυση, και να επενδύσουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων και σε έργα υψηλού 
αντικτύπου για την προώθηση της έρευνας, 
της καινοτομίας και της ανάπτυξης 
ψηφιακών τεχνολογιών· συνιστά τη 
σύνταξη ενός «νόμου για την προώθηση 
της αγοράς ευρωπαϊκών προϊόντων» ο 
οποίος θα επιβάλλει στις δημόσιες 
προμήθειες ένα κατώτατο όριο 
ευρωπαϊκών υλικών ή συσκευών·

Or. en

Τροπολογία 259
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης, να 

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης, να 
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εργαστούν για τεχνολογίες που 
διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων 
και την ανάλυση, και να επενδύσουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων και σε έργα υψηλού 
αντικτύπου για την προώθηση της έρευνας, 
της καινοτομίας και της ανάπτυξης 
ψηφιακών τεχνολογιών·

εργαστούν για τεχνολογίες που 
διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων 
και την ανάλυση, και να επενδύσουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων και σε έργα υψηλού 
αντικτύπου για την προώθηση της έρευνας, 
της καινοτομίας, της ανάπτυξης 
ικανοτήτων και της ανάπτυξης ψηφιακών 
τεχνολογιών παράλληλα με τη βελτίωση 
των επιπέδων διασύνδεσης, της 
ψηφιακής συνδεσιμότητας και 
πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτικών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 260
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης, να 
εργαστούν για τεχνολογίες που 
διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων 
και την ανάλυση, και να επενδύσουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων και σε έργα υψηλού 
αντικτύπου για την προώθηση της έρευνας, 
της καινοτομίας και της ανάπτυξης 
ψηφιακών τεχνολογιών·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης, να 
εργαστούν για τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων υποδομών 
υψηλών δυνατοτήτων που ενισχύουν τη 
συνδεσιμότητα και που διευκολύνουν την 
ανταλλαγή δεδομένων και την ανάλυση, 
και να επενδύσουν στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων και σε έργα υψηλού 
αντικτύπου για την προώθηση της έρευνας, 
της καινοτομίας και της ανάπτυξης 
ψηφιακών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 261
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης, να 
εργαστούν για τεχνολογίες που 
διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων 
και την ανάλυση, και να επενδύσουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων και σε έργα υψηλού 
αντικτύπου για την προώθηση της έρευνας, 
της καινοτομίας και της ανάπτυξης 
ψηφιακών τεχνολογιών·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
ψηφιακών τεχνολογιών στην Ένωση, 
μέσω της επένδυσης στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων και σε έργα υψηλού 
αντικτύπου για την προώθηση της έρευνας, 
της καινοτομίας και της ανάπτυξης 
ψηφιακών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 262
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης, να 
εργαστούν για τεχνολογίες που 
διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων 
και την ανάλυση, και να επενδύσουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων και σε έργα υψηλού 
αντίκτυπου για την προώθηση της έρευνας, 
της καινοτομίας και της ανάπτυξης 
ψηφιακών τεχνολογιών·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υλοποιήσουν επιτέλους την 
τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης, να 
εργαστούν για τεχνολογίες πλήρως 
ευρωπαϊκές που διευκολύνουν την 
ανταλλαγή δεδομένων και την ανάλυση, 
και να επενδύσουν στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων και σε έργα υψηλού 
αντίκτυπού για την προώθηση της έρευνας, 
της καινοτομίας και της ανάπτυξης 
ψηφιακών τεχνολογιών·

Or. fr

Τροπολογία 263
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Isabel 
Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, 
Henna Virkkunen, Angelika Niebler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης, να 
εργαστούν για τεχνολογίες που 
διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων 
και την ανάλυση, και να επενδύσουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων και σε έργα υψηλού 
αντικτύπου για την προώθηση της 
έρευνας, της καινοτομίας και της 
ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης, να 
προωθήσουν εργασίες έρευνας και 
καινοτομίας για τεχνολογίες που 
διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων 
και την ανάλυση, και να επενδύσουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων και σε έργα υψηλού 
αντικτύπου, στην καινοτομία και στην 
ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 264
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης, να 
εργαστούν για τεχνολογίες που 
διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων 
και την ανάλυση, και να επενδύσουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων και σε έργα υψηλού 
αντικτύπου για την προώθηση της έρευνας, 
της καινοτομίας και της ανάπτυξης 
ψηφιακών τεχνολογιών·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η ανοικτή 
τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης, να 
εργαστούν για τεχνολογίες που 
διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων 
και την ανάλυση, και να επενδύσουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων και σε έργα υψηλού 
αντικτύπου για την προώθηση της έρευνας, 
της καινοτομίας και της ανάπτυξης 
ψηφιακών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 265
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει ότι χρειάζεται ένας κοινός 
παρονομαστής ως βάση για την ψηφιακή 
φορολόγηση των διάφορων 
επιχειρηματικών μοντέλων όλων των 
τομέων· θεωρεί ότι τα δεδομένα που 
προκύπτουν από τη δραστηριότητα των 
χρηστών αποτελούν ακριβώς αυτήν την 
κοινή βάση για ολόκληρη την ψηφιακή 
οικονομία· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση, χωρίς να περιμένει το 
αποτέλεσμα των διεθνών 
διαπραγματεύσεων για τη φορολόγηση 
των κερδών των ψηφιακών 
επιχειρήσεων, για φορολόγηση βάσει της 
χρήσης από τις εταιρείες των δεδομένων 
που συλλέγουν μέσω τακτικής και 
συστηματικής παρακολούθησης της 
δραστηριότητας των χρηστών και των 
εφαρμογών· θεωρεί ότι το υλικό και 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής αυτής της 
φορολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει 
όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως του 
κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένες, 
οι οποίες χρησιμοποιούν δεδομένα που 
συλλέγουν από μεγάλο αριθμό χρηστών 
που βρίσκονται στην Ένωση· θεωρεί ότι, 
μέσω αυτής της φορολόγησης που 
βασίζεται στη συλλογή δεδομένων, η 
Ένωση θα υπηρετήσει τον στόχο γενικού 
συμφέροντος για την ενίσχυση της 
προστασίας των δημόσιων ελευθεριών 
μέσω της ανάκτησης της κυριότητας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τους χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 266
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπενθυμίζει το υψηλό ενεργειακό 
κόστος της αποθήκευσης δεδομένων στα 
κέντρα δεδομένων· στο πλαίσιο των 
δεοντολογικών προβληματισμών σχετικά 
με τη διαχείριση των δεδομένων και την 
ανάπτυξη της ΤΝ, και παράλληλα με τις 
πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ομάδα 
GAFAM, προτείνει να εξετάσει η ΕΕ τη 
δημιουργία ευρωπαϊκών «πράσινων 
κέντρων δεδομένων», που θα επιτρέψουν 
στην ΕΕ να εγγυάται την ανεξαρτησία 
της στη συλλογή και στη διαχείριση 
δεδομένων και, ταυτόχρονα, να 
διασφαλίζει ότι αυτή η αποθήκευση είναι 
δεοντολογική και βιώσιμη·

Or. fr

Τροπολογία 267
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπενθυμίζει ότι προκειμένου οι 
πολίτες και οι επιχειρήσεις να 
επωφεληθούν πλήρως από την 
επανάσταση των δεδομένων χωρίς να 
μείνουν πίσω, είναι ανάγκη να 
αναπτυχθούν και να ενισχυθούν 
επειγόντως οι ψηφιακές υποδομές στην 
ΕΕ και ειδικότερα στις πιο περιφερειακές 
περιοχές όπου ο πληθυσμός υποφέρει από 
το ψηφιακό χάσμα και συχνά δεν έχει 
πρόσβαση στον πιο βασικό ψηφιακό 
εξοπλισμό και υποδομές, όπως 
ευρυζωνικές συνδέσεις·

Or. en
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Τροπολογία 268
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 
και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη του 
Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, των 
δικτύων 5G, των δικτύων 6G, του 
κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής 
άκρων, της αλυσίδας συστοιχιών και της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων·

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 
και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη του 
Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, του 
κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής 
άκρων, της αλυσίδας συστοιχιών και της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων· 
υπενθυμίζει ότι κάθε ανάπτυξη 
τεχνολογίας θα πρέπει να υπόκειται σε 
ενδελεχή αξιολόγηση, η οποία θα 
λαμβάνει υπόψη την κοινωνική 
χρησιμότητα, θα ακολουθεί ευρεία 
δημόσια αντιπαράθεση και θα σέβεται 
τον εθνικό δημοκρατικό έλεγχο και τυχόν 
ψηφοφορίες· τονίζει περαιτέρω ότι αυτό 
αποτελεί προϋπόθεση για την αποφυγή 
της τεχνοφοβίας· εκφράζει την ανησυχία 
του για την έλλειψη δημόσιας 
αντιπαράθεσης και εκτίμησης 
επιπτώσεων, κυρίως για το περιβάλλον, 
πριν από την έναρξη της υλοποίησης του 
δικτύου 5G·

Or. en

Τροπολογία 269
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 
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και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη του 
Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, 
των δικτύων 5G, των δικτύων 6G, του 
κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής 
άκρων, της αλυσίδας συστοιχιών και της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων·

και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, την αλγοριθμική 
διαφάνεια, τη γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος, την ανάπτυξη του Διαδικτύου 
των πραγμάτων, τις τεχνολογίες 
επικοινωνίας, του κβαντικού τομέα και 
της υπολογιστικής άκρων, των 
τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού 
και της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων 
κατά τρόπο ενεργειακά αποτελεσματικό· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών και 
εφαρμογών υπολογιστικού νέφους, 
συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού 
Διαδικτύου των πραγμάτων και της ΤΝ, 
καθώς και της τεχνολογίας οπτικής 
επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 270
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 
και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη του 
Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, των 
δικτύων 5G, των δικτύων 6G, του 
κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής 
άκρων, της αλυσίδας συστοιχιών και της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων·

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 
και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη του 
Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, των 
δικτύων 5G, των δικτύων 6G, του 
κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής 
άκρων, της αλυσίδας συστοιχιών και της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων· 
υπογραμμίζει ότι η τεχνολογική πρόοδος 
που βασίζεται στην επεξεργασία 
δεδομένων και την διασυνδεσιμότητα 
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών 
πρέπει να συμπληρώνεται με νομικά 
δεσμευτικά πρότυπα δεοντολογίας για τον 
μετριασμό των απειλών για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
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προσωπικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 271
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 
και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη του 
Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, των 
δικτύων 5G, των δικτύων 6G, του 
κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής 
άκρων, της αλυσίδας συστοιχιών και της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων·

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 
και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη του 
Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, των 
δικτύων 5G, των δικτύων 6G, του 
κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής 
άκρων, της αλυσίδας συστοιχιών και της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων· 
υπενθυμίζει ότι η αυξημένη 
συνδεσιμότητα επιφέρει έκθεση σε 
αυξημένες απειλές και εγκλήματα του 
κυβερνοχώρου και στο πλαίσιο αυτό 
στηρίζει την κοινή και συντονισμένη 
προσέγγιση της εργαλειοθήκης της ΕΕ 
για την κυβερνοασφάλεια του δικτύου 5G 
και την ασφαλή ανάπτυξή του στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 272
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 
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και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη του 
Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, των 
δικτύων 5G, των δικτύων 6G, του 
κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής 
άκρων, της αλυσίδας συστοιχιών και της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων·

και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος παράλληλα με την 
αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος 
μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, 
την ανάπτυξη του Διαδικτύου των 
πραγμάτων, των ινών, κρίσιμων 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνολογίας και έρευνας 
κυβερνοασφάλειας, καθώς και της 
πρόληψης κινδύνων με αναφορά στην 
ανάπτυξη δικτύων 5G, 6G, του κβαντικού 
τομέα, της υπολογιστικής άκρων, της 
αλυσίδας συστοιχιών και της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 273
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont, Isabel Wiseler-Lima, 
Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, 
Angelika Niebler, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 
και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη του 
Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, των 
δικτύων 5G, των δικτύων 6G, του 
κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής 
άκρων, της αλυσίδας συστοιχιών και της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων·

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 
και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη του 
Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, των 
δικτύων 5G, των δικτύων 6G, του 
κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής 
άκρων, της αλυσίδας συστοιχιών και της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων· 
υπογραμμίζει τη σημασία του 
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» και 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης 
πόρων για την κβαντική υπολογιστική·

Or. en
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Τροπολογία 274
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 
και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη του 
Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, των 
δικτύων 5G, των δικτύων 6G, του 
κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής 
άκρων, της αλυσίδας συστοιχιών και της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων·

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 
και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη 
ικανοτήτων, την αναβάθμιση ικανοτήτων 
και την επανεκπαίδευση, την ανάπτυξη 
του Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, 
των δικτύων 5G, των δικτύων 6G, του 
κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής 
άκρων, της ρομποτικής αυτοματοποίησης 
διαδικασιών, της αλυσίδας συστοιχιών και 
της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 275
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 
και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη του 
Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, των 
δικτύων 5G, των δικτύων 6G, του 
κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής 
άκρων, της αλυσίδας συστοιχιών και της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων·

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των 
στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα 
και την ΤΝ εξαρτάται από το ευρύτερο 
οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη του 
Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, του 
κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής 
άκρων, της αλυσίδας συστοιχιών 
(blockchain) και της υπολογιστικής 
υψηλών επιδόσεων·

Or. fr
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Τροπολογία 276
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 α. τονίζει ότι η αποθήκευση και 
μεταφορά δεδομένων αυξάνει περαιτέρω 
τη χρήση ενέργειας εάν δεν 
αναλαμβάνεται κατάλληλη δράση· καλεί 
την Επιτροπή να εφαρμόσει μέτρα για να 
διασφαλίσει τη διαφάνεια σχετικά με τις 
εκπομπές CO2 από την αποθήκευση και 
ανταλλαγή δεδομένων, την ελάχιστη 
σπατάλη, και να προωθήσει πράσινες 
τεχνικές αποθήκευσης δεδομένων· 
σημειώνει ότι οι νέες τεχνολογικές λύσεις, 
όπως οι ίνες σε σύγκριση με τον χαλκό 
και ο ενεργειακά αποδοτικός 
προγραμματισμός, παράγουν πολύ 
μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα· στηρίζει 
τη διερεύνηση από την Επιτροπή της 
συνέργειας μεταξύ της τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης και των τομέων κέντρων 
δεδομένων με την ανάκτηση και χρήση 
της απορριπτόμενης θερμότητας από την 
ψύξη των υποδομών κέντρων δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 277
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 α. αναγνωρίζει την τρέχουσα 
επιτυχία της κοινής επιχείρησης για την 
ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών 
επιδόσεων, μιας πρωτοβουλίας της ΕΕ 
στην οποία συμμετέχουν τόσο τα κράτη 
μέλη όσο και φορείς του ιδιωτικού τομέα· 
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επιδοκιμάζει την πρόταση που 
δημοσίευσε πρόσφατα η Επιτροπή για τη 
διατήρηση και προώθηση του ηγετικού 
ρόλου της Ευρώπης στην 
υπερυπολογιστική και την κβαντική 
υπολογιστική·

Or. en

Τροπολογία 278
Patrizia Toia, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás 
González Casares, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την υποδομή υπολογιστικής υψηλής 
απόδοσης της Επιτροπής· πιστεύει ότι 
είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων 
μεταξύ επιστημόνων και ερευνητών και 
φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα γενικότερα·

Or. en

Τροπολογία 279
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. θεωρεί ότι η ανάπτυξη του 
δικτύου 5G, του δικτύου 6G και κάθε 
μελλοντικής τεχνολογίας που έχει τη 
δυνατότητα να επηρεάσει την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με βάση την αρχή της 
προφύλαξης·
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Or. en

Τροπολογία 280
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ανταγωνιστικές αγορές για τη στήριξη της 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, π.χ. Gaia-X·

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ανταγωνιστικές αγορές, αλλά 
αποκλειστικά για ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, για τη στήριξη της 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους· τονίζει, για 
παράδειγμα, την παρέκκλιση του έργου 
για το δημόσιο υπολογιστικό νέφος Gaia-
X, που είχε αρχικά σχεδιαστεί ως ένα 
καθαρά ευρωπαϊκό έργο, καθώς θα 
μπορεί να φιλοξενήσει αμερικανικές, 
κινεζικές και ινδικές επιχειρήσεις 
τεχνολογικής βάσης, και καθώς η ομάδα 
συμφερόντων Digital Europe, η οποία 
περιλαμβάνει την Google, την Apple και 
τη Facebook μεταξύ των μελών της, 
μόλις υπέβαλε αίτηση για να γίνει μέλος 
αυτής της ομάδας προμηθευτών·

Or. fr

Τροπολογία 281
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ανταγωνιστικές αγορές για τη στήριξη της 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, π.χ. Gaia-x·

25. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που έχει στη 
διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των 
ενδελεχών αναθεωρήσεων της αγοράς, 
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ώστε να προστατεύσει ανταγωνιστικές 
αγορές της Ένωσης στους τομείς της 
υποδομής ως υπηρεσία (IaaS), της 
πλατφόρμας ως υπηρεσία (PaaS), και του 
λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS)· 
παροτρύνει την Επιτροπή να 
αντισταθμίσει τις περιπτώσεις 
κατάχρησης ισχύος στην αγορά από 
κυρίαρχους φορείς σε δομές 
ολιγοπωλιακής αγοράς του ευρωπαϊκού 
υπολογιστικού νέφους, οι οποίες θα 
μπορούσαν να παρεμποδίσουν τον 
ανταγωνισμό ή την επιλογή των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 282
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ανταγωνιστικές αγορές για τη στήριξη της 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, π.χ. Gaia-x·

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ανταγωνιστικές αγορές για τη στήριξη της 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, π.χ. Gaia-x· 
επικροτεί τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
ομοσπονδίας υπολογιστικού νέφους, ενός 
ευρωπαϊκού δικτύου υποδομών 
υπολογιστικού νέφους· τονίζει ωστόσο ότι 
η ελευθερία επιλογής ενός μη ευρωπαϊκού 
παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους θα πρέπει να παραμείνει 
απεριόριστη για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, 
εκτός από νόμιμους λόγους όπως ο 
κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 283
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ανταγωνιστικές αγορές για τη στήριξη της 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, π.χ. Gaia-x·

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ανταγωνιστικές αγορές για τη στήριξη της 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, π.χ. Gaia-x· 
πιστεύει ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών 
υποδομών υπολογιστικού νέφους είναι 
απαραίτητη για την αποθήκευση και την 
επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων 
των πολιτών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει προτάσεις για τον 
περιορισμό της επεξεργασίας 
ευρωπαϊκών ευαίσθητων δεδομένων 
εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 284
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ανταγωνιστικές αγορές για τη στήριξη της 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, π.χ. Gaia-x·

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ανταγωνιστικές αγορές για τη στήριξη της 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, π.χ. Gaia-x· 
εκφράζει τη λύπη του διότι αυτή η 
πρωτοβουλία δεν είναι ένα δημόσιο 
σχέδιο υπό την καθοδήγηση της ΕΕ που 
να περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη, αλλά 
μια ένωση 22 εταιρειών και οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 285
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
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Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ανταγωνιστικές αγορές για τη στήριξη της 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, π.χ. Gaia-x·

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ανταγωνιστικές αγορές για τη στήριξη της 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, π.χ. Gaia-x το 
οποίο αποτελεί κλασικό παράδειγμα 
συνενωμένων υποδομών δεδομένων, οι 
οποίες δημιουργούν ένα οικοσύστημα που 
επιτρέπει την κλιμακοθέτηση παρόχων 
υπολογιστικού νέφους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 286
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Maria 
da Graça Carvalho, Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, 
Angelika Niebler, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ανταγωνιστικές αγορές για τη στήριξη της 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, π.χ. Gaia-x·

25. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν ανταγωνιστικές 
αγορές για τη στήριξη της ανάπτυξης 
ευρωπαϊκών υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους, π.χ. Gaia-x·

Or. en

Τροπολογία 287
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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25 α. υπογραμμίζει ότι ενώ ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός μπορεί να είναι 
παράγοντας διευκόλυνσης της πράσινης 
μετάβασης και της στροφής προς μια 
κυκλική οικονομία, ο ίδιος ο τομέας της 
ΤΠΕ είναι πολύ υψηλής έντασης πόρων 
και ενέργειας, συμβάλλοντας στις 
παγκόσμιες εκπομπές και την παραγωγή 
αποβλήτων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
των προϊόντων ΤΠΕ και στηρίζεται σε 
τεχνολογίες αιχμής που οδηγούν στον 
πολλαπλασιασμό ενεργοβόρων κέντρων 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 288
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. προτείνει η Επιτροπή να 
επωφεληθεί από την αναθεώρηση των 
οριζόντιων και κάθετων οδηγιών περί 
ανταγωνισμού για να εισαγάγει νέα 
εργαλεία για την καταπολέμηση της 
υπερβολικής συγκέντρωσης της αγοράς, 
που είναι εγγενή στις αγορές δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, 
της συνεχιζόμενης παρακολούθησης για 
τις αγορές με κίνδυνο και, όπου 
απαιτείται, της εκ των προτέρων 
ρύθμισης·

Or. en

Τροπολογία 289
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová



PE660.285v01-00 160/201 AM\1218025EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν από κοινού και να 
δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ 
διαφόρων προγραμμάτων δαπανών για 
την ευρωπαϊκή ένωση υπολογιστικού 
νέφους και για την ανάπτυξη των 
υποκείμενων υποδομών συνδεσιμότητας 
υψηλών δυνατοτήτων (π.χ. 
υποθαλάσσιων καλωδίων)·

Or. en

Τροπολογία 290
Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει ότι οι υποδομές 
υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να 
βασίζονται στις αρχές της εμπιστοσύνης, 
του ανοικτού χαρακτήρα, της ασφάλειας, 
της διαλειτουργικότητας και της 
φορητότητας·

Or. en

Τροπολογία 291
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
στρατηγικών για τη διαχείριση των 
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ηλεκτρονικών αποβλήτων μέσω της 
ανακύκλωσης, της αναβαθμιστικής 
ανακύκλωσης, της αναπροσαρμογής της 
χρήσης ή της επαναχρησιμοποίησης, 
καθώς και για την παροχή κινήτρων για 
τις αρχές του οικολογικού σχεδιασμού 
των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ· 
ζητεί τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας 2009/125/ΕΚ για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, ώστε να 
περιλαμβάνει περισσότερα προϊόντα, 
υπηρεσίες και δομές ΤΠΕ, όπως κέντρα 
δεδομένων ή υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους·

Or. en

Τροπολογία 292
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. υπογραμμίζει ότι ο ψηφιακός 
τομέας είναι πολύ υψηλής έντασης 
ενέργειας και ευθύνεται σχεδόν για το 4 % 
των καθολικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου· επισημαίνει, ειδικότερα, 
τον ρόλο των κέντρων δεδομένων τα 
οποία ευθύνονται σήμερα για ποσοστό 
υψηλότερο του 1 % της παγκόσμιας 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας· 
επιμένει ότι οι απαιτήσεις για την 
ενεργειακή απόδοση, την κυκλική 
οικονομία και την προστασία του 
περιβάλλοντος πρέπει να βρίσκονται στον 
πυρήνα της ανάπτυξης ψηφιακών 
τεχνολογιών και κέντρων δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 293
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25δ. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής για επίτευξη ενεργειακά πολύ 
αποδοτικών, βιώσιμων και κλιματικά 
ουδέτερων κέντρων δεδομένων έως το 
2030, και καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αμέσως σχετικές κανονιστικές 
πρωτοβουλίες και μέτρα· στο πλαίσιο 
αυτό, παροτρύνει την Επιτροπή να 
προωθήσει καινοτόμες και βέλτιστες 
διαθέσιμες πρακτικές για τον μετριασμό 
των επιπτώσεων που έχουν τα κέντρα 
δεδομένων για το περιβάλλον, τους 
πόρους και την ενέργεια, όπως 
συγκράτηση της θερμότητας, ψύξη, 
χρησιμοποίηση απορριπτόμενης 
θερμότητας, παράλληλα με την 
προώθηση απαιτήσεων εγκατάστασης 
ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 294
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα «εγχειρίδιο κανόνων για το 
υπολογιστικό νέφος», το οποίο θα 
υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τους παρόχους 
υπηρεσιών να αποκαλύπτουν πού 
αποθηκεύονται τα δεδομένα και θα 
διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν την 
κυριαρχία επί των δεδομένων τους·

26. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα «εγχειρίδιο κανόνων για το 
υπολογιστικό νέφος», το οποίο θα 
αποτελεί ένα σταθερό πλαίσιο το οποίο θα 
ενισχύει τη σαφήνεια και θα διευκολύνει 
τη συμμόρφωση για τις υπηρεσίες 
υπολογιστικού νέφους και το οποίο θα 
υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τους παρόχους 
υπηρεσιών να αποκαλύπτουν πού 
αποθηκεύονται τα δεδομένα και θα 
διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν την 
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κυριαρχία επί των δεδομένων τους και 
δημιουργούν συνέργειες με κώδικες 
δεοντολογίας για τη φορητότητα 
δεδομένων και αλλαγή παρόχων 
υπολογιστικού νέφους που προβλέπονται 
ήδη στον κανονισμό για την ελεύθερη ροή 
των δεδομένων μη προσωπικού 
χαρακτήρα (FFD)·

Or. en

Τροπολογία 295
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα «εγχειρίδιο κανόνων για το 
υπολογιστικό νέφος», το οποίο θα 
υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τους παρόχους 
υπηρεσιών να αποκαλύπτουν πού 
αποθηκεύονται τα δεδομένα και θα 
διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν την 
κυριαρχία επί των δεδομένων τους·

26. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 
την ανάπτυξη ενός «εγχειριδίου κανόνων 
για το υπολογιστικό νέφος», το οποίο 
καθορίζει αρχές για την παροχή 
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στην 
κοινή αγορά και το οποίο θα υποχρεώνει, 
μεταξύ άλλων, τους παρόχους υπηρεσιών 
να αποκαλύπτουν πού αποθηκεύονται τα 
δεδομένα, θα διασφαλίζει ότι οι χρήστες 
έχουν την κυριαρχία επί των δεδομένων 
τους, και θα επιτρέπει στους χρήστες να 
μεταφέρουν ομαλά τα δεδομένα τους 
μέσω τυποποιημένων επιφανειών 
διεπαφής σε άλλους παρόχους παροχής 
υπηρεσιών, όπου υπάρχουν παρόμοιες 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους·

Or. en

Τροπολογία 296
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα «εγχειρίδιο κανόνων για το 
υπολογιστικό νέφος», το οποίο θα 
υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τους παρόχους 
υπηρεσιών να αποκαλύπτουν πού 
αποθηκεύονται τα δεδομένα και θα 
διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν την 
κυριαρχία επί των δεδομένων τους·

26. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα «εγχειρίδιο κανόνων για το 
υπολογιστικό νέφος», το οποίο θα 
υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τους παρόχους 
υπηρεσιών να αποκαλύπτουν πού 
αποθηκεύονται τα δεδομένα και θα 
διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν την 
κυριαρχία επί των δεδομένων τους· 
πιστεύει ότι το εγχειρίδιο κανόνων για το 
υπολογιστικό νέφος θα πρέπει να στοχεύει 
στην πρόληψη τεχνολογικών 
εγκλωβισμών, ιδίως στις δημόσιες 
συμβάσεις· τονίζει ότι όλοι οι φορείς 
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, είτε 
είναι εγκατεστημένοι είτε 
δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, πρέπει να 
ακολουθούν κανόνες της ΕΕ και η 
συμμόρφωσή τους πρέπει να 
παρακολουθείται·

Or. en

Τροπολογία 297
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα «εγχειρίδιο κανόνων για το 
υπολογιστικό νέφος», το οποίο θα 
υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τους 
παρόχους υπηρεσιών να αποκαλύπτουν 
πού αποθηκεύονται τα δεδομένα και θα 
διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν την 
κυριαρχία επί των δεδομένων τους·

26. καλεί την Επιτροπή, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, να 
αναπτύξει ένα «εγχειρίδιο κανόνων για το 
υπολογιστικό νέφος»·

Or. en

Τροπολογία 298
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα «εγχειρίδιο κανόνων για το 
υπολογιστικό νέφος», το οποίο θα 
υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τους παρόχους 
υπηρεσιών να αποκαλύπτουν πού 
αποθηκεύονται τα δεδομένα και θα 
διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν την 
κυριαρχία επί των δεδομένων τους·

26. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν κανονισμό για το υπολογιστικό 
νέφος, το οποίο θα προωθεί το ευρωπαϊκό 
υπολογιστικό νέφος και θα υποχρεώνει 
τους παρόχους υπηρεσιών να 
αποκαλύπτουν πού αποθηκεύονται τα 
δεδομένα και θα διασφαλίζει ότι οι 
χρήστες έχουν την κυριαρχία επί των 
δεδομένων τους·

Or. en

Τροπολογία 299
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, 
Sara Skyttedal, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, Angelika 
Niebler, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα «εγχειρίδιο κανόνων για το 
υπολογιστικό νέφος», το οποίο θα 
υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τους παρόχους 
υπηρεσιών να αποκαλύπτουν πού 
αποθηκεύονται τα δεδομένα και θα 
διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν την 
κυριαρχία επί των δεδομένων τους·

26. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα «εγχειρίδιο κανόνων για το 
υπολογιστικό νέφος», το οποίο θα 
υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τους παρόχους 
υπηρεσιών να αποκαλύπτουν πού 
υφίστανται επεξεργασία και 
αποθηκεύονται τα δεδομένα και θα 
διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν την 
κυριαρχία επί των δεδομένων τους·

Or. en

Τροπολογία 300
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, 
Gheorghe Falcă, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Angelika Niebler, 
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Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιταχύνουν περαιτέρω τις 
τεχνολογικές εξελίξεις του Διαδικτύου 
των πραγμάτων και της υπολογιστικής 
άκρων, ενώ παράλληλα θα στηρίζουν τη 
σύγκλιση τεχνολογιών όπως ΤΝ, ψηφιακά 
δίδυμα, DLT και έξυπνη συνδεσιμότητα 
άκρων, π.χ. μέσω σχεδίων Διαδικτύου 
των πραγμάτων ανοικτού άκρου και 
μεγάλης κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 301
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26a. επιδοκιμάζει την επικείμενη 
έναρξη μιας ευρωπαϊκής συμμαχίας για 
βιομηχανικά δεδομένα και υπολογιστικά 
νέφη και επιδοκιμάζει τις προσπάθειες 
για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
συμμαχίας επεξεργαστών·

Or. en

Τροπολογία 302
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τη σημασία της 
εμπιστοσύνης και της κυβερνοασφάλειας 
για μια σταθερή οικονομία δεδομένων· 
ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει 
λύσεις κατάλληλες για τους παράγοντες 
της αγοράς όλων των μεγεθών·

27. τονίζει τη σημασία της 
εμπιστοσύνης και της κυβερνοασφάλειας 
για μια σταθερή οικονομία δεδομένων· 
τονίζει τη σημασία μιας κουλτούρας 
ασφάλειας για φορείς που χειρίζονται 
μεγάλες ποσότητες δεδομένων, ιδίως 
όσον αφορά τους κινδύνους του 
κυβερνοεγκλήματος και της 
τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο, καθώς 
και τους κινδύνους των φυσικών και 
τεχνολογικών ατυχημάτων· ζητεί από την 
Επιτροπή να παρουσιάσει λύσεις 
κατάλληλες για τους παράγοντες της 
αγοράς όλων των μεγεθών για την 
πρόβλεψη και την προετοιμασία για την 
αντιμετώπιση όλων αυτών των κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 303
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, 
Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Angelika 
Niebler, Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τη σημασία της 
εμπιστοσύνης και της κυβερνοασφάλειας 
για μια σταθερή οικονομία δεδομένων· 
ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει 
λύσεις κατάλληλες για τους παράγοντες 
της αγοράς όλων των μεγεθών·

27. τονίζει τη σημασία της 
εμπιστοσύνης και της κυβερνοασφάλειας 
για μια σταθερή οικονομία δεδομένων, 
καθώς και τη σημασία της τεχνολογίας 
αιχμής που στηρίζει τις ψηφιακές 
υποδομές; ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει λύσεις που είναι κατάλληλες 
για τους παράγοντες της αγοράς όλων των 
μεγεθών· καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει ευκαιρίες για τη διενέργεια 
ελέγχων καταχρηστικότητας και 
ευαισθησίας των υποδομών ανταλλαγής 
δεδομένων·

Or. en
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Τροπολογία 304
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τη σημασία της 
εμπιστοσύνης και της κυβερνοασφάλειας 
για μια σταθερή οικονομία δεδομένων· 
ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει 
λύσεις κατάλληλες για τους παράγοντες 
της αγοράς όλων των μεγεθών·

27. τονίζει τη σημασία της 
εμπιστοσύνης και της κυβερνοασφάλειας 
για μια σταθερή οικονομία δεδομένων· 
ζητεί τη στήριξη της περαιτέρω 
ανάπτυξης τεχνολογίας για την ασφαλή 
ανταλλαγή δεδομένων, π.χ. μέσω 
ασφαλούς πολυμερούς υπολογιστικής και 
τεχνολογίας κρυπτογράφησης· ζητεί από 
την Επιτροπή να παρουσιάσει λύσεις και 
πρότυπα κατάλληλα για τους παράγοντες 
της αγοράς όλων των μεγεθών, 
ενθαρρύνοντας τη χρήση της διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 305
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τη σημασία της 
εμπιστοσύνης και της κυβερνοασφάλειας 
για μια σταθερή οικονομία δεδομένων· 
ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει 
λύσεις κατάλληλες για τους παράγοντες 
της αγοράς όλων των μεγεθών·

27. τονίζει τη σημασία της 
εμπιστοσύνης και της κυβερνοασφάλειας 
για μια σταθερή οικονομία δεδομένων, 
κυρίως για την αντιμετώπιση απειλών 
του κυβερνοχώρου σε βάρος εμπορικών 
μυστικών· ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει λύσεις κατάλληλες για τους 
παράγοντες της αγοράς όλων των μεγεθών, 
ιδίως για τις πολύ μικρές και τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις·
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Or. en

Τροπολογία 306
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τη σημασία της 
εμπιστοσύνης και της κυβερνοασφάλειας 
για μια σταθερή οικονομία δεδομένων· 
ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει 
λύσεις κατάλληλες για τους παράγοντες 
της αγοράς όλων των μεγεθών·

27. τονίζει τη σημασία της 
εμπιστοσύνης και της κυβερνοασφάλειας 
για μια σταθερή οικονομία δεδομένων· 
ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει 
λύσεις κατάλληλες για τους παράγοντες 
της αγοράς όλων των μεγεθών, όπως 
ενίσχυση τεχνολογιών αλυσίδας 
συστοιχιών (blockchain)·

Or. en

Τροπολογία 307
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τη σημασία της 
εμπιστοσύνης και της κυβερνοασφάλειας 
για μια σταθερή οικονομία δεδομένων· 
ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει 
λύσεις κατάλληλες για τους παράγοντες 
της αγοράς όλων των μεγεθών·

27. τονίζει τη σημασία της 
εμπιστοσύνης και της κυβερνοασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του 
δικτύου 5G, για μια σταθερή οικονομία 
δεδομένων· ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει λύσεις κατάλληλες για τους 
παράγοντες της αγοράς όλων των μεγεθών·

Or. en

Τροπολογία 308
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova



PE660.285v01-00 170/201 AM\1218025EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. επισημαίνει ότι η σταδιακή 
στροφή του μοντέλου από τα φυσικά 
κέντρα αποθήκευσης δεδομένων στις 
δομές δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος 
και πιο κοντά στον χρήστη, ενισχύει την 
ανάγκη για ενισχυμένο πλαίσιο 
κυβερνοασφάλειας· υπογραμμίζει ότι η 
αποδοχή και η ευρεία χρήση προϊόντων 
και υπηρεσιών που τροφοδοτούνται από 
δεδομένα εξαρτάται από πρότυπα 
κυβερνοασφάλειας, τα οποία θα 
εμπνεύσουν εμπιστοσύνη και θα 
επιτρέψουν την ύπαρξη μηχανισμών 
ασφαλέστερης ανταλλαγής δεδομένων και 
καλύτερων πρωτοκόλλων για τη 
διασφάλιση της προστασίας των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 309
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. υπενθυμίζει το σημαντικό κόστος 
που προκύπτει από μια κυβερνοεπίθεση, 
και την ταχεία αύξηση αυτού του 
κόστους με την πάροδο των ετών· 
ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την ανάπτυξη 
συντονισμένων ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών μεταξύ εθνικών 
παραγόντων, προκειμένου να 
καταπολεμηθούν αυτές οι επιθέσεις όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερα·

Or. fr
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Τροπολογία 310
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. επιμένει στην προώθηση και την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών οικολογικών 
κέντρων δεδομένων με σκοπό τη μείωση 
της εξάρτησής μας από τα ξένα και 
ιδιωτικά κέντρα δεδομένων, που θα 
υπόκεινται στις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές και πρότυπα, με 
μεσοπρόθεσμο στόχο τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 100 
%·

Or. en

Τροπολογία 311
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. επιδοκιμάζει την επικείμενη 
αναθεώρηση της οδηγίας για την 
ασφάλεια συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών (οδηγία NIS) προκειμένου 
να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στον 
κυβερνοχώρο και να είναι πιο 
αποτελεσματική η αντιμετώπιση των 
κυβερνοεπιθέσεων·

Or. en
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Τροπολογία 312
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. στηρίζει την έννοια της 
προστασίας δεδομένων από τον 
σχεδιασμό και από προεπιλογή, ως 
απαίτηση για παραγωγούς προϊόντων, 
υπηρεσιών και εφαρμογών που 
βασίζονται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 313
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. τονίζει ότι η ασφαλής και ευρεία 
αποδοχή προϊόντων και υπηρεσιών στο 
Διαδίκτυο των πραγμάτων που 
απευθύνεται στους καταναλωτές και 
τροφοδοτείται από δεδομένα και στα 
ευρωπαϊκά οικοσυστήματα βιομηχανικού 
Διαδικτύου των πραγμάτων πρέπει να 
περιλαμβάνει την εμπιστοσύνη από τον 
σχεδιασμό ώστε να ενσωματώνει 
πρότυπα ιδιωτικότητας και διασφαλίσεις 
προστασίας σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας σχεδιασμού καθώς και τα 
πρωτόκολλα επεξεργασίας δεδομένων 
συσκευών και υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 314



AM\1218025EL.docx 173/201 PE660.285v01-00

EL

Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. καλεί την Επιτροπή να προβεί στη 
φιλόδοξη μεταρρύθμιση του κανονισμού 
οικολογικού σχεδιασμού για εξυπηρετητές 
και την οδηγία ενεργειακής απόδοσης για 
την πρόβλεψη της έκρηξης της 
κατανάλωσης ενέργειας από κέντρα 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 315
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

τονίζει ότι τα σύνολα δεδομένων και τα 
αλγοριθμικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται κατά την 
πραγματοποίηση ταξινομήσεων, 
αξιολογήσεων και προβλέψεων στα 
διάφορα στάδια της επεξεργασίας 
δεδομένων κατά την ανάπτυξη ΤΝ και 
συναφών τεχνολογιών μπορεί να 
οδηγήσουν επίσης σε διακριτική 
μεταχείριση και έμμεσες διακρίσεις κατά 
ομάδων ατόμων με παρόμοια 
χαρακτηριστικά· ζητεί να εξεταστούν 
ενδελεχώς οι πρακτικές ταξινόμησης της 
ΤΝ και οι βλάβες που αυτές προκαλούν· 
τονίζει ότι οι τεχνολογίες ΤΝ απαιτούν να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη μελέτες για 
την επιστήμη και την τεχνολογία, 
σημαντικές φυλετικές μελέτες, μελέτες 
για την αναπηρία, και άλλοι 
επιστημονικοί κλάδοι προσηλωμένοι στο 
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κοινωνικό πλαίσιο, οι οποίοι μελετούν 
μεταξύ άλλων τον τρόπο με τον οποίο 
δημιουργείται η διαφορά, το έργο της 
ταξινόμησης και τις συνέπειές της· 
τονίζει ότι είναι, επομένως, αναγκαία η 
συστηματική επένδυση στην 
ενσωμάτωση αυτών των κλάδων στην 
μελέτη και την έρευνα για την ΤΝ σε όλα 
τα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 316
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να 
διασφαλίζεται ότι η καινοτομία σχετικά 
με τα δεδομένα είναι επωφελής για όλους 
και ότι για να γίνει αυτό είναι αναγκαίο να 
βελτιωθούν οι γενικές ικανότητες και ο 
γραμματισμός σχετικά με τα δεδομένα 
για όλο τον πληθυσμό, μεταξύ άλλων, 
μέσω της ενσωμάτωσης της διαχείρισης 
δεδομένων στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση 
φοιτητών και στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα για επαγγελματίες·

Or. en

Τροπολογία 317
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 28. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 
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προσφέρει η πρόσβαση σε δεδομένα για 
την επιτάχυνση της επιστημονικής 
έρευνας· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το έργο της Επιτροπής όσον αφορά τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων 
για την έρευνα·

προσφέρει η πρόσβαση σε δεδομένα για 
την επιτάχυνση της επιστημονικής 
έρευνας· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το έργο της Επιτροπής όσον αφορά τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων 
για την έρευνα· υπό το φως της 
τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, θεωρεί 
ότι είναι κρίσιμης σημασίας να 
επιταχυνθεί η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων υγείας, ο 
οποίος θα βελτιώνει την έρευνα και θα 
ενισχύει την ικανότητα χρήσης 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαγνώσεων με τις οποίες γίνεται 
καλύτερη αντιστοίχιση ασθενών και 
φαρμάκων· επιδοκιμάζει την ανάπτυξη 
του ευρωπαϊκού νέφους ανοικτής 
επιστήμης (EOSC) ως ανοικτού, 
αξιόπιστου και συνενωμένου 
περιβάλλοντος στην Ευρώπη για την 
αποθήκευση, ανταλλαγή και 
επαναχρησιμοποίηση δεδομένων έρευνας 
σε διασυνοριακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 318
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η πρόσβαση σε δεδομένα για 
την επιτάχυνση της επιστημονικής 
έρευνας· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το έργο της Επιτροπής όσον αφορά τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων 
για την έρευνα·

28. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η πρόσβαση σε δεδομένα για 
την επιτάχυνση της επιστημονικής 
έρευνας· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το έργο της Επιτροπής όσον αφορά τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων 
για την έρευνα· καλεί την Επιτροπή, κατά 
προτεραιότητα, να αναπτύξει κοινά 
πρότυπα για την ανωνυμοποίηση, 
αποθήκευση και ασφαλή ανταλλαγή 
προσωπικών ιατρικών δεδομένων 
παράλληλα με τη διατήρηση του 
υψηλότερου επιπέδου ιδιωτικότητας για 
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τους ασθενείς·

Or. en

Τροπολογία 319
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η πρόσβαση σε δεδομένα για 
την επιτάχυνση της επιστημονικής 
έρευνας· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το έργο της Επιτροπής όσον αφορά τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων 
για την έρευνα·

28. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η πρόσβαση σε δεδομένα για 
την επιτάχυνση της επιστημονικής έρευνας 
και ιδιωτικής καινοτομίας· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το έργο της 
Επιτροπής όσον αφορά τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής δεδομένων για την έρευνα και 
την ιδιωτική καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 320
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η πρόσβαση σε δεδομένα για 
την επιτάχυνση της επιστημονικής 
έρευνας· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το έργο της Επιτροπής όσον αφορά τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων 
για την έρευνα·

28. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η πρόσβαση σε δεδομένα για 
την επιτάχυνση της επιστημονικής έρευνας 
και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο 
της Επιτροπής όσον αφορά τη διευκόλυνση 
της ανταλλαγής δεδομένων για την έρευνα 
και την εκπαίδευση·

Or. en
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Τροπολογία 321
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος να μειωθούν οι προκαταλήψεις 
στα συστήματα που βασίζονται σε 
δεδομένα είναι μέσω της διασφάλισης 
της διάθεσης των μέγιστων δεδομένων 
μη προσωπικού χαρακτήρα για την 
εκπαίδευσή τους και σημειώνει ότι τα 
δεδομένα του δημόσιου τομέα ή με 
ελεύθερη άδεια χρησιμοποιούνται συχνά 
από προγραμματιστές ΤΝ και μηχανικής 
μάθησης, κατά την επιλογή δεδομένων 
εκπαίδευσης, τόσο για ευκολία 
πρόσβασης όσο και για την αποφυγή 
πιθανής έκθεσης σε ευθύνη λόγω 
παραβίασης· επισημαίνει στο πλαίσιο 
αυτό την ανάγκη άρσης περιττών 
νομικών φραγμών της πρόσβασης σε 
δεδομένα και διευκόλυνσης 
διασυνοριακών χρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 322
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι η δυνητική ανάπτυξη 
της Ευρώπης θα καθοριστεί από τις 
ικανότητες του πληθυσμού και του 
εργατικού δυναμικού της· καλεί την ΕΕ 
να προωθήσει μια επανάσταση 
επανεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 
συστημάτων, η οποία θα στηρίζει 
ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες στην 
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επιστήμη, την τεχνολογία, μηχανική, 
μαθηματικά, επιχειρηματικότητα και 
δημιουργικότητα·

Or. en

Τροπολογία 323
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη μηχανική λογισμικού, την προσέλκυση 
ταλέντων ΤΠΕ, την απασχόληση των 
γυναικών στην τεχνολογία και τις 
δεξιότητες γραμματισμού στα δεδομένα 
για όλους·

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τις ικανότητες γραμματισμού δεδομένων 
για όλους, τη μηχανική λογισμικού, την 
προσέλκυση ταλέντων ΤΠΕ, την 
απασχόληση των γυναικών στην 
τεχνολογία· εφιστά περαιτέρω την 
προσοχή στο σημαντικό ακόμα χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα της ΤΝ και 
της κυβερνοασφάλειας· συνιστά τη χρήση 
συνόλων εκπαιδευτικών δεδομένων 
μηχανικής μάθησης που προέρχονται από 
διάφορα ανθρώπινα δείγματα ή τη 
διασφάλιση ότι οι άνθρωποι που 
συνθέτουν τα σύνολα εκπαιδευτικών 
δεδομένων προέρχονται από διαφορετικά 
υπόβαθρα·

Or. en

Τροπολογία 324
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη μηχανική λογισμικού, την προσέλκυση 

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη μηχανική λογισμικού, την προσέλκυση 
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ταλέντων ΤΠΕ, την απασχόληση των 
γυναικών στην τεχνολογία και τις 
δεξιότητες γραμματισμού στα δεδομένα 
για όλους·

ταλέντων ΤΠΕ, την απασχόληση των 
γυναικών στην τεχνολογία και τις 
δεξιότητες γραμματισμού στα δεδομένα 
για όλους· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προώθησης εταιρειών που έχουν 
επικεφαλής γυναίκες, και της 
απασχόλησης των γυναικών στον 
ψηφιακό τομέα και ζητεί μέτρα για την 
παρακολούθηση της επαγγελματικής 
εξέλιξης των γυναικών στους τομείς 
STEM·

Or. en

Τροπολογία 325
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Nicolás González Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη μηχανική λογισμικού, την προσέλκυση 
ταλέντων ΤΠΕ, την απασχόληση των 
γυναικών στην τεχνολογία και τις 
δεξιότητες γραμματισμού στα δεδομένα 
για όλους·

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
την εκπαίδευση STEM, με έμφαση στην 
ισότητα των φύλων, καθώς και τη 
μηχανική λογισμικού, την προσέλκυση 
ταλέντων ΤΠΕ και τις δεξιότητες 
γραμματισμού στα δεδομένα για όλους 
προκειμένου να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή 
τεχνογνωσία με έμφαση στις τεχνολογίες 
της επόμενης γενιάς και σε 
πρωτοποριακές τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 326
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
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τη μηχανική λογισμικού, την προσέλκυση 
ταλέντων ΤΠΕ, την απασχόληση των 
γυναικών στην τεχνολογία και τις 
δεξιότητες γραμματισμού στα δεδομένα 
για όλους·

τη μηχανική λογισμικού, την προσέλκυση 
ταλέντων ΤΠΕ, την απασχόληση ανδρών 
και γυναικών στην ισότητα και την 
αξιοκρατία στην τεχνολογία και τις 
δεξιότητες γραμματισμού στα δεδομένα 
για όλους·

Or. en

Τροπολογία 327
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη μηχανική λογισμικού, την προσέλκυση 
ταλέντων ΤΠΕ, την απασχόληση των 
γυναικών στην τεχνολογία και τις 
δεξιότητες γραμματισμού στα δεδομένα 
για όλους·

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη μηχανική λογισμικού, την προσέλκυση 
ταλέντων ΤΠΕ, να ενισχύσει τη 
συμμετοχή και την απασχόληση των 
γυναικών στην τεχνολογία και τον 
γραμματισμό στα δεδομένα για όλους·

Or. en

Τροπολογία 328
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υπογραμμίζει ότι τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα, όπως το Ορίζων Ευρώπη, 
το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και 
το διαστημικό πρόγραμμα, είναι 
σχεδιασμένα ώστε να στηρίζουν άμεσα ή 
έμμεσα την παραγωγή, αποθήκευση, 
επεξεργασία, αξιοποίηση και ανταλλαγή 
δεδομένων έρευνας και 
επιχειρηματικότητας·
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Or. en

Τροπολογία 329
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Csaba Molnár, Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί η δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ να αξιοποιεί 
πλήρως το δυναμικό της οικονομίας 
δεδομένων·

30. ζητεί η δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ να αξιοποιεί 
πλήρως το δυναμικό της οικονομίας 
δεδομένων και να ενσωματώνει ψηφιακές 
τεχνολογίες· υπενθυμίζει ότι μια 
μειονότητα μόνο των ΜΜΕ 
χρησιμοποιούν συστήματα διαχείρισης 
πελατειακών σχέσεων (CRM) για την 
ανάλυση εμπορικών πληροφοριών· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι η επίτευξη 
ισότητας δεδομένων για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνει 
μόνο πρόσβαση σε δεδομένα αλλά 
προϋποθέτει επίσης τις ικανότητες 
διενέργειας αναλύσεων και λήψης 
χρήσιμων στοιχείων από αυτές τις 
πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 330
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί η δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ να αξιοποιεί 
πλήρως το δυναμικό της οικονομίας 
δεδομένων·

30. ζητεί να προβλέπονται σαφείς 
κανόνες και κριτήρια για δημόσια και 
ιδιωτική χρηματοδότηση σε υπάρχοντα 
ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα 
προκειμένου να βοηθήσουν τις ΜΜΕ και 
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να τους δώσουν τη δυνατότητα, μέσω 
στοχευμένων επενδύσεων, να αξιοποιούν 
πλήρως το δυναμικό της οικονομίας 
δεδομένων·

Or. fr

Τροπολογία 331
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί η δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ να αξιοποιεί 
πλήρως το δυναμικό της οικονομίας 
δεδομένων·

30. ζητεί η δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ να στηρίζει την 
ψηφιακή μετάβαση και να αξιοποιεί το 
δυναμικό της οικονομίας δεδομένων μέσω 
της ενίσχυσης περιφερειακών 
στρατηγικών ψηφιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 332
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Isabel 
Wiseler-Lima, Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Tomas 
Tobé, Gheorghe Falcă, Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί η δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ να αξιοποιεί 
πλήρως το δυναμικό της οικονομίας 
δεδομένων·

30. ζητεί η δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση των πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων να αξιοποιεί 
πλήρως το δυναμικό της οικονομίας 
δεδομένων

Or. en
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Τροπολογία 333
Patrizia Toia, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, Nicolás González 
Casares, Maria-Manuel Leitão-Marques, Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί η δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ να αξιοποιεί 
πλήρως το δυναμικό της οικονομίας 
δεδομένων·

30. ζητεί η δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας 
να αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της 
οικονομίας δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 334
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί η δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ να αξιοποιεί 
πλήρως το δυναμικό της οικονομίας 
δεδομένων·

30. ζητεί η δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση ιδίως των ΜΜΕ να 
αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της 
οικονομίας δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 335
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί η δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ να αξιοποιεί 
πλήρως το δυναμικό της οικονομίας 

30. ζητεί η δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ να αξιοποιεί 
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δεδομένων· πλήρως το δυναμικό της οικονομίας 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 336
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. επιδοκιμάζει το πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη» και τον ρόλο των 
ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής 
καινοτομίας, που θα βοηθήσουν τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ειδικότερα 
εκείνες που εξακολουθούν να υστερούν, 
να συμβαδίσουν με τις ευκαιρίες της 
ψηφιακής μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 337
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων·

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της βιώσιμης 
παραγωγικότητας, τη βελτίωση της 
ευημερίας των εργατικών δυναμικών και 
την επένδυση στην αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων καθώς και την επένδυση σε 
συστήματα ψηφιακού γραμματισμού· 
σημειώνει ότι η εκπαίδευση και 
διαφάνεια των νέων τεχνολογιών που 
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βασίζονται σε δεδομένα είναι σημαντική 
προκειμένου το εργατικό δυναμικό να 
μπορεί να κατανοήσει και να συμμετάσχει 
στη δίκαιη υλοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 338
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων·

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων· ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το 
χάσμα στους τομείς STEM μέσω της 
διάθεσης πόρων, της ευαισθητοποίησης 
και της εκπαίδευσης σχετικά με τις 
μισθολογικές διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 339
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, 
Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, Henna 
Virkkunen, Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
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βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων·

βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και να 
συμμετάσχουν κατά τρόπο προορατικό σε 
εκστρατείες ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 340
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων·

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και της κοινωνίας συνολικά, 
και ενθαρρύνει την υλοποίηση 
εκστρατειών για την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 341
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων·

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την 
επανεκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση·
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Or. en

Τροπολογία 342
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Csaba Molnár, Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων·

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων, παράλληλα 
με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 343
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων·

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
επανεκπαίδευση, την αναβάθμιση και τη 
διεύρυνση των δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 344
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Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων·

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ, 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας και της 
απασχολησιμότητας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων·

Or. fr

Τροπολογία 345
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων·

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ΤΝ 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 
βελτίωση της ευημερίας του εργατικού 
δυναμικού και την επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
επανεκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 346
Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Ivo 
Hristov, Nicolás González Casares, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη δια βίου μάθηση στις επιστήμες-
μαθηματικά προκειμένου να στηρίξει την 
ανάπτυξη κατάλληλων ψηφιακών 
δεξιοτήτων και μέσων που υποστηρίζουν 
επαρκώς τις διαδικασίες που συνδέονται 
με την τεχνητή νοημοσύνη και την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 347
Patrizia Toia, Romana Jerković, Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν επίσης τη δια βίου 
εκπαίδευση σε σχολικά συστήματα και 
στο πλαίσιο εκστρατειών ενημέρωσης 
που έχουν στόχο την αύξηση της 
ενημέρωσης και της ευθύνης των 
πολιτών ως πρωταγωνιστών στην 
κοινωνία της οικονομίας των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 348
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες 32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες 
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που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τρίτες χώρες που 
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις 
προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με 
νέα διεθνή πρότυπα που θα διέπουν τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ·

που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
δυστυχώς ακόμα αδύναμοι σε σύγκριση 
με την ήδη υπερβολική εξάπλωση της 
χρήσης στις κοινωνίες μας· καλεί την 
Επιτροπή να συνεργαστεί με τα Ηνωμένα 
Έθνη και τρίτες χώρες προκειμένου να 
συμφωνήσουν σχετικά με νέα διεθνή 
πρότυπα που θα διέπουν τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ· 
υπενθυμίζει τα προηγούμενα περιστατικά 
κατασκοπίας από ορισμένους από τους 
λεγόμενους εταίρους μας που 
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις· καλεί 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι 
αφελής στις σχέσεις της με τους εταίρους 
της σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας και 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· τονίζει, 
ειδικότερα στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
είχε την ικανότητα, με τον ΓΚΠΔ, να 
ανοίξει τον δρόμο για ένα δεοντολογικά 
απαιτητικό δεσμευτικό μοντέλο·

Or. en

Τροπολογία 349
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες 
που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τρίτες χώρες που 
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις 
προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με 
νέα διεθνή πρότυπα που θα διέπουν τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ·

32. πιστεύει ότι το status quo για τους 
παγκόσμιους κανόνες που διέπουν τη 
χρήση των δεδομένων είναι ανεπαρκές· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με 
τρίτες χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες 
απόψεις ώστε να τις ενθαρρύνει να γίνουν 
μέλη της Σύμβασης 108+ για την 
προστασία των ατόμων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η οποία είναι η μόνη διεθνής 
δεσμευτική συνθήκη έως σήμερα· καλεί 
την Επιτροπή να τηρήσει την υπόσχεσή 
της να προτείνει νέα διεθνή πρότυπα που 
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θα διέπουν τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών, όπως η ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 350
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες 
που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τρίτες χώρες που 
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις 
προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με 
νέα διεθνή πρότυπα που θα διέπουν τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ·

32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες 
που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τρίτες χώρες που 
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις και 
διεθνείς οργανισμούς, προκειμένου να 
συμφωνήσουν σχετικά με νέα διεθνή 
πρότυπα που θα διέπουν τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ· 
επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο οι διεθνείς 
κανόνες και πρότυπα να προωθούν την 
παγκόσμια συνεργασία με στόχο την 
ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων 
και την καθιέρωση ασφαλών και 
κατάλληλων μεταφορών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 351
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες 
που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τρίτες χώρες που 

32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες 
που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
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συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις 
προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με 
νέα διεθνή πρότυπα που θα διέπουν τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ·

δημιουργία διεθνών προτύπων, κυρίως 
όσον αφορά την αποθήκευση και 
επεξεργασία των δεδομένων, σε 
συνεργασία με τρίτες χώρες που 
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις 
προκειμένου να ελέγχεται η χρήση νέων 
τεχνολογιών, όπως η ΤΝ, το Διαδίκτυο 
των πραγμάτων και το δίκτυο 5G, ενώ 
παράλληλα προωθούνται οι αξίες και οι 
αρχές μας και διασφαλίζεται ότι η αγορά 
μας παραμένει ανταγωνιστική και 
ανοικτή στον υπόλοιπο κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 352
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες 
που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τρίτες χώρες που 
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις 
προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με 
νέα διεθνή πρότυπα που θα διέπουν τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ·

32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες 
που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τρίτες χώρες που 
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις και, μέσω 
της ανάληψης δράσης σε πολυμερή 
συντονισμό, να συμφωνήσουν σχετικά με 
νέα διεθνή πρότυπα, σε συνοχή με τις 
αξίες και τις αρχές της ΕΕ, που θα 
διέπουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών, 
όπως η ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 353
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες 
που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τρίτες χώρες που 
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις 
προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με 
νέα διεθνή πρότυπα που θα διέπουν τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ·

32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες 
που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς, ότι ωφελούν αποκλειστικά τη 
συνεχώς αυξανόμενη ισχύ της ομάδας 
GAFAM· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συνεργαστούν και να 
διαπραγματευτούν με τρίτες χώρες 
προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με 
νέα διεθνή πρότυπα που θα διέπουν τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ·

Or. fr

Τροπολογία 354
Miapetra Kumpula-Natri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες 
που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τρίτες χώρες που 
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις 
προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με 
νέα διεθνή πρότυπα που θα διέπουν τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ·

32. 32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι 
κανόνες που διέπουν τη χρήση των 
δεδομένων είναι ανεπαρκείς· καλεί την 
Επιτροπή να συνεργαστεί με τρίτες χώρες 
που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις και σε 
διεθνή και πολυμερή φόρα, προκειμένου 
να συμφωνήσουν σχετικά με νέα διεθνή 
δεοντολογικά και τεχνικά πρότυπα που θα 
διέπουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών, 
όπως η ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 355
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες 
που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τρίτες χώρες που 
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις 
προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με 
νέα διεθνή πρότυπα που θα διέπουν τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ·

32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες 
που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί, τόσο σε διμερές όσο και σε 
πολυμερές επίπεδο, με τρίτες χώρες που 
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις 
προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με 
νέα διεθνή πρότυπα που θα διέπουν τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 356
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις ήδη τρέχουσες σχέσεις 
ανταλλαγής δεδομένων με τρίτες χώρες, 
ιδίως με εκείνες που δεν συμμερίζονται 
τις ίδιες αξίες· καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει, εάν είναι απαραίτητο, 
αυτές τις συνεργασίες·

Or. fr

Τροπολογία 357
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32β. πιστεύει ότι η εισβολή στις 
υποθέσεις άλλων κρατών μέσω της 
κατοχής ψηφιοποιημένων δεδομένων 
συνιστά σοβαρή προσβολή της ψηφιακής 
κυριαρχίας· τονίζει ότι ορισμένες εθνικές 
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αρχές, υπό την ιδιότητά τους ως 
«ψηφιακοί χωροφύλακες» έχουν εκφράσει 
τις ανησυχίες τους σχετικά με την 
πρόσβαση των βορειοαμερικανικών 
αρχών στα δεδομένα που διαβιβάζονται 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα 
όσον αφορά τη συλλογή και την 
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, διότι αυτές οι ενέργειες, 
συχνά, δικαιολογούνται για λόγους 
εθνικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 
702 του αμερικανικού νόμου FISA και 
του εκτελεστικού διατάγματος 
(«Executive Order»)· επισημαίνει ότι σε 
αυτό το νομικό οπλοστάσιο προστίθενται 
κανόνες εξωεδαφικότητας που 
μετατρέπονται σε μοχλό οικονομικού 
πολέμου, που χρησιμοποιούνται όλο και 
περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και που βασίζονται σε μια πρακτική η 
οποία επιτρέπει την έγκριση προτύπων 
και μέτρων που στοχεύουν στην επίγνωση 
μιας νομικής σχέσης εκτός της εθνικής 
της επικράτειας· πιστεύει ότι, ως 
αποτέλεσμα, οι τροποποιητικές πράξεις 
που καταρτίζονται για κάθε μεταφορά 
εκτός της Ένωσης δεν έχουν καμία 
καταναγκαστική ισχύ, και ότι η χρήση 
από την άποψη της συλλογής δεδομένων 
μπορεί να οδηγήσει σε εμπορικές χρήσεις 
οι οποίες εκφεύγουν κάθε ελέγχου·

Or. fr

Τροπολογία 358
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32γ. ζητεί επειγόντως την αναθεώρηση 
και την ακύρωση της Privacy Shield, 
δηλαδή της συμφωνίας που επιτρέπει τη 
μεταφορά δεδομένων μεταξύ της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων 
Πολιτειών υπό τον όρο της 
αμοιβαιότητας όταν πρόκειται για την ίση 
μεταχείριση των αμερικανικών και ξένων 
δεδομένων στην επικράτειά της· τονίζει 
εν προκειμένω ότι, όπως έκρινε το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην υπόθεση Shrems II, οι αμερικανικές 
πρακτικές παρακολούθησης παραμένουν 
ασύμβατες με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων)·

Or. fr

Τροπολογία 359
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί την ελεύθερη ροή δεδομένων 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών 
όταν ικανοποιούνται τα συμφέροντα της 
ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και άλλων 
έννομων συμφερόντων δημόσιας 
πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί νέους κανόνες για την 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
αδικαιολόγητων απαιτήσεων 
τοπικοποίησης δεδομένων·

33. υπενθυμίζει ότι το ΔΕΕ έχει 
διευκρινίσει ότι η ελεύθερη ροή 
δεδομένων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων 
χωρών θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν 
διατίθεται ουσιαστικά προστασία 
ισοδύναμη με εκείνη που παρέχεται στην 
ΕΕ· ζητεί την πλήρη διατήρηση της 
ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και άλλων 
έννομων συμφερόντων δημόσιας πολιτικής 
στις εμπορικές διαπραγματεύσεις· 
επιδοκιμάζει την οριζόντια πρόταση της 
ΕΕ για τις διασυνοριακές ροές 
δεδομένων, την τοπικοποίηση των 
δεδομένων και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 
δεδομένων και καλεί την Επιτροπή να 
διατηρήσει αυτή τη θέση ως κόκκινη 
γραμμή για την αποφυγή του 
ανταγωνισμού προς τα κάτω όσον αφορά 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 
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δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 360
Eva Maydell, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, 
Maria da Graça Carvalho, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Gheorghe Falcă, Henna 
Virkkunen, Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί την ελεύθερη ροή δεδομένων 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών όταν 
ικανοποιούνται τα συμφέροντα της 
ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και άλλων 
έννομων συμφερόντων δημόσιας 
πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί νέους κανόνες για την 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
αδικαιολόγητων απαιτήσεων 
τοπικοποίησης δεδομένων·

33. τονίζει τη σημασία των 
διασυνοριακών ροών δεδομένων για την 
οικονομική μεγέθυνση και την 
καινοτομία· ζητεί να επιτρέπεται η 
ελεύθερη ροή δεδομένων μεταξύ της 
Ένωσης και τρίτων χωρών όταν 
ικανοποιούνται τα συμφέροντα της 
ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και άλλων 
έννομων συμφερόντων δημόσιας 
πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί νέους κανόνες για την 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
αδικαιολόγητων απαιτήσεων 
τοπικοποίησης δεδομένων· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες 
διευκόλυνσης των ροών δεδομένων με 
τρίτες χώρες στρατηγικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 361
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί την ελεύθερη ροή δεδομένων 33. ζητεί την ελεύθερη ροή δεδομένων 
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μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών όταν 
ικανοποιούνται τα συμφέροντα της 
ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και άλλων 
έννομων συμφερόντων δημόσιας 
πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί νέους κανόνες για την 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
αδικαιολόγητων απαιτήσεων 
τοπικοποίησης δεδομένων·

μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών 
μόνο όταν ικανοποιούνται τα συμφέροντα 
της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και 
άλλων έννομων συμφερόντων δημόσιας 
πολιτικής και όταν διασφαλίζεται ένα 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων π.χ. μέσω της λήψης ειδικών 
αποφάσεων σχετικά με την επάρκεια· 
καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευτεί 
νέους κανόνες για την παγκόσμια ψηφιακή 
οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της 
απαγόρευσης αδικαιολόγητων απαιτήσεων 
τοπικοποίησης δεδομένων· υπενθυμίζει τη 
σημασία της προόδου στις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο σε επίπεδο ΠΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 362
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί την ελεύθερη ροή δεδομένων 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών 
όταν ικανοποιούνται τα συμφέροντα της 
ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και άλλων 
έννομων συμφερόντων δημόσιας 
πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί νέους κανόνες για την 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
αδικαιολόγητων απαιτήσεων 
τοπικοποίησης δεδομένων·

33. καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί νέους κανόνες για την 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία· 
υπενθυμίζει την απόφαση του ΔΕΕ 
σχετικά με την ασπίδα προστασίας και 
τις συστάσεις του ΕΕΠΔ για τη μεταφορά 
δεδομένων σε τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 363
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί την ελεύθερη ροή δεδομένων 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών όταν 
ικανοποιούνται τα συμφέροντα της 
ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και άλλων 
έννομων συμφερόντων δημόσιας 
πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί νέους κανόνες για την 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
αδικαιολόγητων απαιτήσεων 
τοπικοποίησης δεδομένων·

33. ζητεί την ελεύθερη ροή δεδομένων 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών όταν 
ικανοποιούνται τα συμφέροντα της 
ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και άλλων 
έννομων συμφερόντων δημόσιας 
πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί νέους κανόνες για την 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων ή 
άλλων αδικαιολόγητων απαιτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 364
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί την ελεύθερη ροή δεδομένων 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών όταν 
ικανοποιούνται τα συμφέροντα της 
ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και άλλων 
έννομων συμφερόντων δημόσιας 
πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί νέους κανόνες για την 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
αδικαιολόγητων απαιτήσεων 
τοπικοποίησης δεδομένων·

33. ζητεί την ελεύθερη ροή δεδομένων 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών 
μόνο όταν ικανοποιούνται τα συμφέροντα 
της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και 
άλλων έννομων συμφερόντων δημόσιας 
πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί νέους κανόνες για την 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
αδικαιολόγητων απαιτήσεων 
τοπικοποίησης δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 365
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί την ελεύθερη ροή δεδομένων 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών 
όταν ικανοποιούνται τα συμφέροντα της 
ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και άλλων 
έννομων συμφερόντων δημόσιας 
πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί νέους κανόνες για την 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
αδικαιολόγητων απαιτήσεων 
τοπικοποίησης δεδομένων·

33. ζητεί, κατά την ελεύθερη ροή 
δεδομένων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων 
χωρών, να γίνονται σεβαστά τα 
συμφέροντα της ιδιωτικής ζωής, της 
ασφάλειας, τα έννομα δημόσια και 
ιδιωτικά συμφέροντα – συγκεκριμένα των 
επιχειρήσεων – και η κυριαρχία των 
κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διαπραγματευτούν νέους 
κανόνες για την παγκόσμια ψηφιακή 
οικονομία·

Or. fr

Τροπολογία 366
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. υπενθυμίζει τις συστάσεις του 
σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια 
νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο 
Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βόρειας Ιρλανδίας στις οποίες τονίζει τη 
σημασία της προστασίας των δεδομένων 
ως θεμελιώδους δικαιώματος καθώς και 
ως βασικού παράγοντα της ψηφιακής 
οικονομίας· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με 
τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, 
προκειμένου να διαπιστώσει η Επιτροπή 
κατά πόσον είναι ικανοποιητικό το 
βρετανικό πλαίσιο προστασίας των 
δεδομένων, πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο 
να αποδείξει ότι παρέχει επίπεδο 
προστασίας «ουσιαστικά ισοδύναμο» με 
εκείνο που παρέχεται από το ενωσιακό 
νομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων για τις 
περαιτέρω διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες·
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Τροπολογία 367
Damian Boeselager
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διατηρήσει την οριζόντια θέση της, 
του 2018, για τις διασυνοριακές ροές 
δεδομένων, την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και των προσωπικών δεδομένων, 
και να μη συμφωνήσει σχετικά με 
κανόνες εμπορικών συναλλαγών που θα 
μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητά 
της να εισαγάγει κανονισμούς, για 
παράδειγμα σχετικά με την ΤΝ ή την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

Or. en


