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

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wyniki indeksu 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego 2020 opublikowane dnia 
11 czerwca 2020 r.,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólną deklarację 
państw członkowskich z dnia 
15 października 2020 r. w sprawie chmury 
obliczeniowej,

Or. en

Poprawka 3
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając orzeczenie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. 
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w sprawie Schrems II, C-311/18,

Or. en

Poprawka 4
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 21 października 2020 r. w sprawie 
strategii w zakresie otwartego 
oprogramowania na lata 2020–2023,

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólną deklarację 
państw członkowskich w sprawie budowy 
chmury obliczeniowej nowej generacji dla 
przedsiębiorstw i sektora publicznego 
w UE, przyjętą w 2020 r.,

Or. en

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

Projekt rezolucji
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Umocowanie 29 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
OECD pt. „Odbudować na lepsze: na 
rzecz trwałej i odpornej odbudowy po 
epidemii COVID-19” opublikowane w 
dniu 5 czerwca 2020 r.,

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniają publikację 
programową pt. „COVID-19: The Great 
Reset” [COVID-19 – Wielki reset], czyli 
plan „zresetowania świata” opublikowany 
przez Światowe Forum Ekonomiczne, 
której współautorami są Klaus Schwab i 
Thierry Malleret,

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
końcowe przygotowane przez grupę 
ekspertów wysokiego szczebla ds. wymiany 
danych między przedsiębiorstwami 
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a organami administracji w 2020 r.,

Or. en

Poprawka 9
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że cyfryzacja 
zmieniła gospodarkę, społeczeństwo i 
codzienne życie obywateli oraz mając na 
uwadze, że dane, które są powielane co 18 
miesięcy, stanowią sedno tej transformacji;

A. mając na uwadze, że cyfryzacja 
zmieniła gospodarkę, społeczeństwo i 
codzienne życie obywateli, oraz mając na 
uwadze, że dane, które są powielane co 18 
miesięcy, stanowią sedno tej transformacji; 
mając na uwadze, że cyfryzacja powinna 
również być okazją do ograniczenia 
narażenia ludzi na szkodliwe 
i niebezpieczne warunki oraz pomóc 
w tworzeniu większej liczby wysokiej 
jakości godnych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 10
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że cyfryzacja 
zmieniła gospodarkę, społeczeństwo i 
codzienne życie obywateli oraz mając na 
uwadze, że dane, które są powielane co 18 
miesięcy, stanowią sedno tej transformacji;

A. mając na uwadze, że cyfryzacja 
zmieniła gospodarkę, społeczeństwo i 
codzienne życie obywateli, oraz mając na 
uwadze, że dane, które są powielane co 18 
miesięcy, stanowią sedno tej transformacji; 
mając na uwadze, że w przyszłości procesy 
te będą jeszcze przyspieszać;

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

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że cyfryzacja 
zmieniła gospodarkę, społeczeństwo i 
codzienne życie obywateli oraz mając na 
uwadze, że dane, które są powielane co 18 
miesięcy, stanowią sedno tej transformacji;

A. mając na uwadze, że cyfryzacja 
zmienia gospodarkę, społeczeństwo i 
codzienne życie obywateli, oraz mając na 
uwadze, że dane, które są powielane co 18 
miesięcy, stanowią sedno tej transformacji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ilość 
przechowywanych na świecie danych 
wzrośnie z 33 zetaoktetów w 2018 r. do 
175 zetaoktetów w 2025 r., przy czym 
internet rzeczy i Chiny odpowiadają w 
znacznym stopniu za ten wzrost;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że cyfryzacja nie 
tylko stwarza możliwości gospodarcze, ale 
również zwiększa bezpieczeństwo, 
odporność geopolityczną i strategiczne 
znaczenie Unii;

Or. en

Poprawka 14
Manuel Bompard, Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja jest jedną ze strategicznych 
technologii XXI wieku, zarówno 
w Europie, jak i na świecie1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2019-0081_PL.html

Or. en

Poprawka 15
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że chińskie 
przedsiębiorstwo Midea produkujące 
urządzenia gospodarstwa domowego 
sfinalizowało w styczniu 2017 r. przejęcie 
europejskiej spółki KUKA AG, jednego 
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z czołowych dostawców robotyki, 
technologii instalacyjnych i inżynierii 
inteligentnych systemów na świecie; 
mając na uwadze, że to przejęcie powinno 
być sygnałem ostrzegawczym 
w odniesieniu do ochrony europejskiego 
sektora sztucznej inteligencji, 
w szczególności dla MŚP i przedsiębiorstw 
typu start-up;

Or. en

Poprawka 16
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że komisarz UE 
ds. konkurencji Margrethe Vestager 
ostrzegła państwa członkowskie o ryzyku 
przejmowania przedsiębiorstw przez Chiny 
podczas kryzysu związanego z 
koronawirusem; mając na uwadze, że 
Komisja Europejska podkreśliła, że 
w sytuacji powstałej w wyniku epidemii 
COVID-19 może istnieć zwiększone 
ryzyko podejmowania prób przejęcia 
poprzez bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne zdolności w zakresie ochrony 
zdrowia (na przykład produkcji sprzętu 
medycznego lub ochronnego) lub 
powiązanych gałęzi przemysłu, takich jak 
ośrodki badań naukowych (na przykład 
ośrodki pracujące nad szczepionkami)1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/3/2020/PL/C-2020-1981-F1-PL-
MAIN-PART-1.PDF

Or. en
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Poprawka 17
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że wyłącznie 
władze publiczne dysponują środkami 
umożliwiającymi przeprowadzenie 
społecznej transformacji na dużą skalę 
w kierunku gospodarki opartej na 
danych; mając na uwadze, że wszyscy 
obecni giganci cyfrowi, GAFAM, 
korzystają ze wsparcia ze strony, 
odpowiednio, amerykańskiej administracji 
i państwa chińskiego w postaci 
ogromnych zwolnień z podatku 
oraz dotacji; mając na uwadze, że 
wartości europejskie mogą umożliwić 
europejskim organom publicznym 
zaplanowanie tej transformacji 
w sprawiedliwy, redystrybucyjny sposób 
dla przedsiębiorstw i terytoriów;

Or. en

Poprawka 18
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw A e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że w państwach 
członkowskich toczy się kilka dochodzeń 
w sprawie nadużywania dominującej 
pozycji przez GAFAM; mając na uwadze, 
że istnieją obawy dotyczące danych 
gromadzonych przez Google za 
pośrednictwem aplikacji tego 
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przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 19
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dane są 
podstawowym źródłem wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i 
postępu społecznego oraz kluczowym 
czynnikiem umożliwiającym przejście na 
ekologiczne i neutralne dla klimatu 
społeczeństwa;

B. mając na uwadze, że dane są 
podstawowym źródłem planu odbudowy, 
tworzenia miejsc pracy i postępu 
społecznego oraz mogą być kluczowym 
czynnikiem umożliwiającym przejście na 
ekologiczne i neutralne dla klimatu 
społeczeństwa; mając na uwadze, że 
lokalizacja danych w Unii Europejskiej 
stanowi ważny krok w kierunku 
strategicznej autonomii i redukcji emisji 
w UE; mając na uwadze, że przenoszenie 
ośrodków przetwarzania danych 
w Europie należy rozpatrywać 
w kontekście zielonej taksonomii; mając 
na uwadze, że absolutnie konieczne jest 
zminimalizowanie śladu ekologicznego 
technologii, w szczególności ilości 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego;

Or. en

Poprawka 20
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dane są 
podstawowym źródłem wzrostu 

B. mając na uwadze, że dane i 
informacje są zasobami, które 
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gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i 
postępu społecznego oraz kluczowym 
czynnikiem umożliwiającym przejście na 
ekologiczne i neutralne dla klimatu 
społeczeństwa;

przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i 
organizacji naszych społeczeństw oraz 
wykorzystuje się je do racjonalizacji 
zachowań gospodarczych lub społecznych 
z zamiarem przejścia na zrównoważone i 
neutralne dla klimatu społeczeństwa;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dane są 
podstawowym źródłem wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i 
postępu społecznego oraz kluczowym 
czynnikiem umożliwiającym przejście na 
ekologiczne i neutralne dla klimatu 
społeczeństwa;

B. mając na uwadze, że dane są 
podstawowym źródłem wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i 
postępu społecznego oraz kluczowym 
czynnikiem umożliwiającym przejście na 
ekologiczne i neutralne dla klimatu 
społeczeństwa, a także sprzyjają 
zwiększaniu konkurencyjności Europy na 
świecie;

Or. en

Poprawka 22
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dane są 
podstawowym źródłem wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i 
postępu społecznego oraz kluczowym 
czynnikiem umożliwiającym przejście na 

B. mając na uwadze, że dane są 
podstawowym źródłem zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego, tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy i postępu 
społecznego oraz kluczowym czynnikiem 
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ekologiczne i neutralne dla klimatu 
społeczeństwa;

umożliwiającym przejście na ekologiczne i 
neutralne dla klimatu społeczeństwa;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dane są 
podstawowym źródłem wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i 
postępu społecznego oraz kluczowym 
czynnikiem umożliwiającym przejście na 
ekologiczne i neutralne dla klimatu 
społeczeństwa;

B. mając na uwadze, że dane są 
podstawowym źródłem wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i 
postępu społecznego oraz kluczowym 
czynnikiem zwiększającym 
konkurencyjność europejskich 
przedsiębiorstw w skali globalnej;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że dane 
wytwarzane przez sektor publiczny i rząd 
na szczeblu krajowym i lokalnym to 
zasoby mogące służyć jako siła napędowa 
tworzenia miejsc pracy i promowania 
wzrostu gospodarczego, którą można 
wykorzystać do rozwoju systemów 
sztucznej inteligencji i analizy danych, 
przyczyniając się do powstania 
silniejszego, konkurencyjnego oraz 
bardziej wewnętrznie powiązanego 
przemysłu;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zachęcanie 
do wykorzystywania danych oraz 
zwiększanie dostępu do danych i ich 
dostępności w połączeniu z większa 
pewnością prawa będzie stanowić 
przewagę konkurencyjną 
mikroprzedsiębiorstw, MŚP 
i przedsiębiorstw typu start-up 
umożliwiającą czerpanie korzyści 
z transformacji cyfrowej;

Or. en

Poprawka 26
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że sektor 
cyfrowy odpowiada obecnie za 4 % 
globalnych emisji gazów cieplarnianych; 
mając na uwadze, że efekt cieplarniany 
i znaczny wzrost wykorzystania energii 
pozwalają przypuszczać, że ślad węglowy 
tego sektora podwoi się do 2025 r.;

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

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że UE wymaga 
dostępności elastycznej, skalowalnej 
i niezawodnej architektury 
informatycznej, zdolnej do obsługi 
najbardziej innowacyjnych aplikacji;

Or. en

Poprawka 28
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że średniej 
wielkości ośrodek przetwarzania danych 
już teraz zużywa tyle samo energii co 10 
tys. mieszkańców miasta, a emisje gazów 
cieplarnianych związane z technologią 
cyfrową wzrastają obecnie o około 8 % 
rocznie; mając na uwadze, że według 
badania Komisji Europejskiej z listopada 
w latach 2018–2030 spodziewany jest 
wzrost o 28 % zużycia energii 
w ośrodkach przetwarzania danych; 
mając na uwadze, że udział tych ośrodków 
w zużyciu energii elektrycznej w Europie 
również ma wzrosnąć z 2,7 % w 2018 r. do 
3,2 % za dziesięć lat; mając na uwadze, że 
w odniesieniu do przetwarzania danych 
na obrzeżach sieci, które stanowi 
alternatywę dla chmury obliczeniowej, 
zużycie energii również ma drastycznie 
wzrosnąć, tj. z 2 % do 12 %1a;
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_________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/energy-efficient-cloud-
computing-technologies-and-policies-eco-
friendly-cloud-market 

Or. en

Poprawka 29
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja ma bilans energetyczny; 
mając na uwadze, że już teraz źródłem 
47 % emisji dwutlenku węgla 
z technologii cyfrowych są urządzenia 
konsumenckie (komputery, smartfony, 
tablety, przedmioty podłączone do 
internetu); mając na uwadze, że 
standardowy projekt w dziedzinie uczenia 
maszynowego emituje obecnie około 284 
ton ekwiwalentu dwutlenku węgla 
w całym cyklu rozwojowym, czyli pięć razy 
więcej niż emisje z samochodu od jego 
wyprodukowania do złomowania1a; mając 
zatem na uwadze, że jednoczesne 
opowiadanie się za internetem rzeczy i za 
walką z kryzysem klimatycznym jest 
nonsensem oraz że nasze społeczeństwa 
muszą dokonać poważnej zmiany 
w produkcji i konsumpcji;
_________________
1a Energy and Policy Considerations for 
Deep Learning in NLP [Względy 
dotyczące energii i polityki w kontekście 
uczenia głębokiego w przetwarzaniu 
języka naturalnego], Cornell University, 
https://arxiv.org/abs/1906.02243?utm_sou
rce=feedburner&utm_medium=feed&utm
_campaign=Feed%3A+arxiv%2FQSXk+
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%28ExcitingAds%21+cs+updates+on+ar
Xiv.org%29

Or. en

Poprawka 30
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw B d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bd. mając na uwadze, że 
w scenariuszu zakładającym wysoki popyt 
UE potrzebowałaby 18 razy więcej litu 
do 2030 r. i 60 razy więcej do 2050 r.1a; 
mając na uwadze, że wydobycie potrzebne 
do zaspokojenia tego popytu wymaga 
dużych ilości wody, co może konkurować 
z potrzebami miejscowej ludności, 
zwłaszcza w regionach, w których 
występuje niedobór wody; mając na 
uwadze, że działalność wydobywcza 
w państwach trzecich może być źródłem 
intensywnego zanieczyszczania 
pogarszającego jakość wody, powietrza 
i gleby, wylesiania i utraty różnorodności 
biologicznej; mając na uwadze, że 
działalność wydobywcza jest 
skoncentrowana w krajach rozwijających 
się, gdzie normy pracy przewidują 
zdecydowanie niższą ochronę niż w UE, 
co sprawia, że warunki pracy w przemyśle 
wydobywczym zagrażają życiu i zdrowiu 
pracowników kopalni; mając na uwadze, 
że zanieczyszczenie spowodowane 
działalnością górniczą ma bezpośredni 
wpływ na warunki życia lokalnej ludności 
i może ostatecznie zmusić ją do 
przesiedlenia się; mając na uwadze, że 
lokalna ludność odczuwa pośrednie 
konsekwencje zanieczyszczenia wody, 
powietrza i gleby, co ma duży wpływ na 
zdrowie jej członków;



PE660.285v01-00 18/193 AM\1218025PL.docx

PL

_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0493&from=FR#footnote87 

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Unia musi 
pilnie podjąć działania, aby czerpać 
korzyści z danych, budując zrównoważone 
etycznie, zorientowane na człowieka, 
godne zaufania i bezpieczne społeczeństwo 
danych, które szanuje prawa człowieka i 
demokrację;

C. mając na uwadze, że Unia musi 
pilnie podjąć działania, aby czerpać 
korzyści z danych, budując zrównoważone 
etycznie, zorientowane na człowieka, 
godne zaufania i bezpieczne społeczeństwo 
danych, które szanuje prawa człowieka 
i demokrację oraz ma na celu zbudowanie 
nowej otwartej i integracyjnej gospodarki 
opartej na wiedzy, powiązanej z systemem 
edukacji i przedsiębiorstwami 
kulturalnymi, zapewniającej prawo do 
wysokiej jakości edukacji 
i przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród 
nowych pokoleń, a tym samym 
promującej w szczególności formy 
innowacji społecznych i nowe modele 
biznesowe;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Unia musi 
pilnie podjąć działania, aby czerpać 
korzyści z danych, budując zrównoważone 
etycznie, zorientowane na człowieka, 
godne zaufania i bezpieczne społeczeństwo 
danych, które szanuje prawa człowieka i 
demokrację;

C. mając na uwadze, że Unia musi 
pilnie podjąć działania, aby czerpać 
korzyści z danych, budując 
konkurencyjne, sprzyjające innowacjom, 
zrównoważone etycznie, zorientowane na 
człowieka, godne zaufania i bezpieczne 
społeczeństwo danych i odznaczającą się 
takimi cechami gospodarkę opartą na 
danych, w obu przypadkach z 
poszanowaniem praw człowieka i 
demokracji;

Or. en

Poprawka 33
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Unia musi 
pilnie podjąć działania, aby czerpać 
korzyści z danych, budując zrównoważone 
etycznie, zorientowane na człowieka, 
godne zaufania i bezpieczne społeczeństwo 
danych, które szanuje prawa człowieka i 
demokrację;

C. mając na uwadze, że Unia musi 
pilnie podjąć działania, aby czerpać 
korzyści z danych, budując zrównoważone 
etycznie, zorientowane na człowieka, 
godne zaufania i bezpieczne społeczeństwo 
danych, które szanuje prawa człowieka, 
demokrację i praworządność i przynosi 
korzyści wszystkim;

Or. en

Poprawka 34
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Unia musi C. mając na uwadze, że Unia musi 
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pilnie podjąć działania, aby czerpać 
korzyści z danych, budując zrównoważone 
etycznie, zorientowane na człowieka, 
godne zaufania i bezpieczne społeczeństwo 
danych, które szanuje prawa człowieka i 
demokrację;

pilnie podjąć działania, aby czerpać 
korzyści z danych, budując zrównoważone 
etycznie, zorientowane na człowieka, 
godne zaufania i bezpieczne społeczeństwo 
danych, które szanuje prawa człowieka i 
prawa pracownicze, prawa podstawowe i 
demokrację;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Unia musi 
pilnie podjąć działania, aby czerpać 
korzyści z danych, budując zrównoważone 
etycznie, zorientowane na człowieka, 
godne zaufania i bezpieczne 
społeczeństwo danych, które szanuje 
prawa człowieka i demokrację;

C. mając na uwadze, że Unia musi 
przede wszystkim szanować ramy prawne 
dotyczące danych osobowych i prawo do 
anonimowości oraz powinna także podjąć 
debatę mającą na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa europejskich danych i 
zmniejszenie zagrożenia zagranicznymi 
atakami wobec nich;

Or. fr

Poprawka 36
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że gwałtownie 
rozwija się praca zadaniowa na 
platformach, tzw. mikropraca; mając na 
uwadze, że według Banku Światowego 
w 2013 r. istniało 145 platform pracy 
zdalnej, które przyciągnęły 50 mln osób 
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pracujących na zasadzie crowdworkingu; 
mając na uwadze, że pracownicy ci 
podlegają ciągłym algorytmicznym 
ocenom reputacji i testom automatycznym 
oraz są stale narażeni na odłączenie od 
platformy bez możliwości odwołania się 
w przypadku utrzymywania się niskich 
ocen; mając na uwadze, że są oni 
w związku z tym szczególnie narażeni na 
brak bezpieczeństwa, izolację społeczną, 
przepracowanie i nieuporządkowany 
tryb życia, co ma poważne konsekwencje 
dla ich dobrostanu fizycznego 
i psychicznego;

Or. en

Poprawka 37
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że unijny 
program obserwacji i monitorowania 
Ziemi Copernicus powinien służyć jako 
przykład społeczno-ekonomicznych 
korzyści wynikających ze swobodnie 
i powszechnie dostępnych dużych ilości 
danych dla europejskich obywateli 
i przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 38
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka
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D. mając na uwadze, że wszelkie 
sposoby wykorzystywania danych 
osobowych powinny być zgodne z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych i dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej;

D. mając na uwadze, że wszelkie 
sposoby wykorzystywania danych 
osobowych powinny być zgodne z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych i dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej; mając na 
uwadze, że dwa lata po wdrożeniu RODO 
Komisja Europejska powinna podjąć 
działania, aby upewnić się, że organy nie 
naruszają obowiązujących przepisów 
o ochronie danych; mając na uwadze, że 
przetwarzanie danych pracowników staje 
się coraz bardziej złożone; mając na 
uwadze, że w coraz większej liczbie 
kontekstów pracownicy mają kontakt 
z technologiami, aplikacjami, programami 
komputerowymi, urządzeniami 
śledzącymi, mediami społecznościowymi 
lub urządzeniami pokładowymi, które 
monitorują ich stan zdrowia, dane 
biomedyczne, komunikację i interakcje 
z innymi, a także poziom ich 
zaangażowania i koncentracji, lub sposób 
ich postępowania; mając jednak na 
uwadze, że tylko jeden artykuł RODO jest 
poświęcony zatrudnieniu – artykuł 88 
dotyczący przetwarzania danych 
osobowych w kontekście stosunków pracy;

Or. en

Poprawka 39
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wszelkie 
sposoby wykorzystywania danych 
osobowych powinny być zgodne z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych i dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej;

D. mając na uwadze, że wszelkie 
sposoby wykorzystywania danych 
osobowych powinny być zgodne z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych i dyrektywą o prywatności 
i łączności elektronicznej, a ich właściwe 
egzekwowanie powinno skupiać się 
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zwłaszcza na aspektach związanych 
z zasadą celowości i minimalizacją 
danych; ochrona prywatności powinna 
zawsze pozostawać priorytetem;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wszelkie 
sposoby wykorzystywania danych 
osobowych powinny być zgodne z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych i dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej;

D. mając na uwadze, że wszelkie 
sposoby wykorzystywania danych 
osobowych powinny być zgodne z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych i dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej; mając na 
uwadze, że istnieją dane nieosobowe oraz 
dane sektora publicznego zgodnie z, 
odpowiednio, rozporządzeniem w sprawie 
swobodnego przepływu danych 
nieosobowych i dyrektywą w sprawie 
otwartych danych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wszelkie 
sposoby wykorzystywania danych 
osobowych powinny być zgodne z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

D. mając na uwadze, że wszelkie 
sposoby wykorzystywania danych 
osobowych lub danych przedsiębiorstw 
powinny być zgodne z ogólnym 
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danych i dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej;

rozporządzeniem o ochronie danych i 
dyrektywą o prywatności i łączności 
elektronicznej;

Or. fr

Poprawka 42
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że dane 
wynikające z „otwartej współpracy” 
użytkowników w ramach ich działalności 
są surowcem, który zasila gospodarkę 
cyfrową; mając na uwadze, że dane, 
a w szczególności dane osobowe, stanowią 
istotę wszystkich modeli biznesowych 
w gospodarce cyfrowej; mając na uwadze, 
że dane nabierają wartości, która jest 
coraz lepiej dokumentowana przez rynek 
i jego obserwatorów; mając na uwadze, że 
dane stanowią wspólną podstawę dla całej 
gospodarki cyfrowej, co sprzyja 
ustanowieniu systemu podatku cyfrowego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że według 
badania Eurobarometr odsetek obywateli 
europejskich, którzy chcieliby odgrywać 
bardziej aktywną rolę w kontrolowaniu 
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wykorzystania ich danych osobowych, 
w tym dotyczących zdrowia, zużycia 
energii i nawyków zakupowych (46 %), 
jest większy niż tych, którzy by tego nie 
chcieli (38 %);

Or. en

Poprawka 44
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że opieka 
zdrowotna jest sektorem szczególnie 
wrażliwym pod względem przetwarzania 
danych osobowych; mając na uwadze, że 
wprawdzie sztuczna inteligencja 
niewątpliwie przyniesie korzyści społeczne 
w tym sektorze, niemniej jednak wiąże się 
z ryzykiem, które uzasadnia ścisły nadzór 
i regulacje; mając na uwadze, że cyfrowe 
usługi w dziedzinie zdrowia nie mogą 
torować drogi do dehumanizacji opieki; 
mając ponadto na uwadze, że przepaść 
cyfrowa, jeśli nie zostanie zlikwidowana, 
prawdopodobnie znacząco przyczyni się 
do rozprzestrzeniania się pustyni 
medycznych w Europie;

Or. en

Poprawka 45
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Dc. mając na uwadze, że dane 
dotyczące zdrowia muszą pozostać 
własnością pacjenta; mając na uwadze, że 
żadne informacje dotyczące zdrowia 
pacjenta nie powinny być przekazywane 
bez pełnej i świadomej zgody pacjenta; 
mając na uwadze, że dane dotyczące 
zdrowia, ze względu na ich niezwykle 
wrażliwy charakter, muszą być 
skrupulatnie chronione; mając na 
uwadze, że konieczne jest ustanowienie 
najwyższych standardów 
cyberbezpieczeństwa dla takich sieci; 
mając w szczególności na uwadze 
interesujące inicjatywy niektórych 
twórców sztucznej inteligencji powstałe 
w czasie kryzysu, które oferują szpitalom 
rozwiązania antyspamowe w celu 
bezpłatnej i nierodzącej zobowiązań 
ochrony ich systemów przesyłania 
wiadomości przed atakami 
komputerowymi;

Or. en

Poprawka 46
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw D d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze, że w dziedzinie 
zdrowia szczególnie ważną rolę odgrywa 
zagwarantowanie wysokiego poziomu 
ochrony praw jednostek oraz konieczność 
przestrzegania zasad ograniczania 
i minimalizacji danych w ramach tych 
nowych operacji przetwarzania danych, 
które są niezwykle wrażliwe, w kontekście 
rozwoju technik sztucznej inteligencji 
w dziedzinie zdrowia; mając na uwadze, że 
istnieje ryzyko nieodłącznie związane 
z możliwą koncentracją danych 
wrażliwych na platformie technologicznej, 
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co wymaga wprowadzenia odpowiednich 
środków bezpieczeństwa; mając ponadto 
na uwadze, że w przypadku przekazywania 
danych poza Unię Europejską występuje 
istotne ryzyko i ryzyko pod względem 
prawnym;

Or. en

Poprawka 47
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw D e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

De. mając na uwadze, że francuski 
organ ochrony danych (CNIL) odradza 
hosting repozytorium danych dotyczących 
zdrowia (Health Data Hub) na platformie 
Microsoft; mając na uwadze, że 
w następstwie decyzji TSUE w sprawie 
Tarczy Prywatności władze francuskie 
ogłosiły przeniesienie repozytorium na 
francuskie lub europejskie platformy; 
mając na uwadze, że organ ochrony 
danych w niemieckim kraju związkowym 
Badenia-Wirtembergia nałożył na 
ubezpieczyciela zdrowotnego AOK Baden-
Württemberg grzywnę w wysokości 1,2 
mln EUR za naruszenia unijnego systemu 
ochrony danych;

Or. en

Poprawka 48
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw D f (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Df. mając na uwadze, że należy 
dopracować przepisy UE dotyczące 
ochrony danych tak, by uwzględnić 
większą złożoność i ściślejsze wzajemne 
połączenie między robotami 
wykorzystywanymi do opieki i robotami 
medycznymi, które mogą przetwarzać 
bardzo wrażliwe dane osobowe i dane 
medyczne, oraz dostosować te przepisy do 
zintegrowanej ochrony prywatności 
ustanowionej rozporządzeniem 
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony 
danych;

Or. en

Poprawka 49
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw D g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dg. mając na uwadze, że Europejski 
Inspektor Ochrony Danych (EIOD) 
wielokrotnie zgłaszał obawy dotyczące 
dostępu organów północnoamerykańskich 
do danych przekazywanych do Stanów 
Zjednoczonych, w szczególności 
gromadzenia danych osobowych i dostępu 
do nich do celów bezpieczeństwa 
narodowego zgodnie z sekcją 702 
obowiązującej w USA ustawy o kontroli 
wywiadu i tamtejszym dekretem 12 333;

Or. en

Poprawka 50
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL
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Projekt rezolucji
Motyw D h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dh. mając na uwadze, że przepisy 
RODO zabraniają składania wszelkich 
wniosków o dostęp do danych przez sąd 
lub organ administracyjny państwa 
trzeciego, skierowanych do 
przedsiębiorstw, których operacje 
przetwarzania podlegają RODO, poza 
obowiązującą umową międzynarodową 
lub, zgodnie z interpretacją EIOD, poza 
zastosowaniem odstępstwa dotyczącego 
żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą;

Or. en

Poprawka 51
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw D i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Di. mając na uwadze, że większość 
państw członkowskich wprowadziła już 
ramy prawne dotyczące jazdy bez 
kierowcy, która wymaga dużej 
infrastruktury danych, w ogóle nie 
przeprowadzając debaty na temat 
społecznej użyteczności pojazdów 
autonomicznych;

Or. en

Poprawka 52
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
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Motyw D j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dj. mając na uwadze, że Agencja Unii 
Europejskiej ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi 
Systemami Informatycznymi w Przestrzeni 
Wolności, Bezpieczeństwa 
i Sprawiedliwości, eu-LISA, podpisała 
umowę ramową dotyczącą nowego 
systemu porównywania danych 
biometrycznych, której celem jest 
stworzenie do 2022 r. bazy danych 
odcisków palców i wizerunków twarzy 
ponad 400 mln osób;

Or. en

Poprawka 53
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw D k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dk. mając na uwadze, że nadal 
występuje zróżnicowanie sytuacji kobiet i 
mężczyzn we wszystkich dziedzinach 
technologii cyfrowej, a sztuczna 
inteligencja i cyberbezpieczeństwo należą 
do obszarów o największych różnicach; 
mając na uwadze, że to zróżnicowanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn ma konkretny 
wpływ na rozwój sztucznej inteligencji, 
powielając i wzmacniając stereotypy 
i uprzedzenia, ponieważ sztuczna 
inteligencja jest projektowana głównie 
przez mężczyzn;

Or. en

Poprawka 54
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Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Unia powinna 
być aktywnym graczem na arenie 
międzynarodowej w ustalaniu zasad w 
oparciu o jej wartości;

E. mając na uwadze, że współpraca 
między państwami członkowskimi UE 
może odegrać zasadniczą rolę w walce o 
kontrolę nad danymi i ich suwerenność 
oraz że ramy prawne oparte na 
wartościach wynikłe z tej współpracy 
stanowiłyby skuteczną ochronę 
Europejczyków;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Unia powinna 
być aktywnym graczem na arenie 
międzynarodowej w ustalaniu zasad w 
oparciu o jej wartości;

E. mając na uwadze, że Unia powinna 
być aktywnym graczem na arenie 
międzynarodowej w ustalaniu zasad 
i standardów w oparciu o jej wartości;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Ea. mając na uwadze, że według 
indeksu gospodarki cyfrowej 
i społeczeństwa cyfrowego 2020 w 2018 r. 
tylko mniejsza część dużych 
przedsiębiorstw (33 %) i MŚP (12 %) 
korzystała z technologii dużych zbiorów 
danych, a jednocześnie nadal istnieje luka 
między dużymi a małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami w zakresie 
zaawansowanych technologii cyfrowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że w UE 
potrzebna jest odpowiednia 
infrastruktura, którą należy zapewnić, 
wykorzystując wysokowydajny sprzęt 
i urządzenia pamięciowe do obsługiwania 
aplikacji i przechowywania danych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że jeden z 
cyberataków w 2018 r. kosztował jego 
ofiarę średnio 13 mln dolarów, a koszt ten 
rośnie z roku na rok;

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

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że inwestycje 
w umiejętności w zakresie chmury 
i dużych zbiorów danych mogą pomóc 
przedsiębiorstwom zapóźnionym pod 
względem technologii w dokonaniu 
zwrotu w ich działalności; mając również 
na uwadze, że przedsiębiorstwa uznawane 
za przodujące powinny stale pozyskiwać 
informacje o najnowszych innowacjach 
technologicznych, aby nie utracić 
przewagi konkurencyjnej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że europejska 
strategia dotycząca danych będzie miała 
kluczowe znaczenie m.in. dla osiągnięcia 
celów polityki przemysłowej i pomoże 
europejskim przedsiębiorstwom, w tym 
MŚP, skutecznie uczestniczyć 
w transformacji cyfrowej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że art. 16 TFUE 
stanowi, iż każda osoba ma prawo do 
ochrony danych osobowych jej 
dotyczących;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że w swoim 
pakiecie cyfrowym opublikowanym w 
dniu 19 lutego 2020 r. Komisja stwierdza, 
że ICT odpowiadają dziś za 5–9 % 
światowego zużycia energii elektrycznej 
i 2 % emisji CO2 oraz że ilość 
przesyłanych i przechowywanych danych 
będzie w nadchodzących latach nadal 
gwałtownie wzrastać; mając ponadto na 
uwadze, że już w 2018 r. w badaniu 
Wspólnego Centrum Badawczego na 
temat sztucznej inteligencji zauważono, iż 
centra danych i transmisja danych mogą 
odpowiadać za 3–4 % całkowitego zużycia 
energii elektrycznej w Unii;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; uważa, że 
jest to warunek wstępny rentowności 
europejskiego przemysłu i powstającej 
sztucznej inteligencji oraz istotny krok w 
kierunku demokratycznego społeczeństwa 
opartego na danych, które zapewni lepsze 
usługi, wzrost gospodarczy i zatrudnienie;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; uważa, że 
jest to warunek wstępny rentowności 
europejskiego przemysłu i powstającej 
sztucznej inteligencji oraz istotny krok w 
kierunku demokratycznego społeczeństwa 
opartego na danych, które zapewni lepsze 
usługi, wzrost gospodarczy i zatrudnienie; 
podkreśla, znaczenie unikania 
protekcjonizmu i umożliwienia dostępu do 
przestrzeni danych zainteresowanym 
stronom spoza UE, przy ścisłym 
przestrzeganiu unijnych norm i przepisów 
dotyczących prywatności, ochrony danych 
oraz cyberbezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 64
Joëlle Mélin, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; uważa, że 
jest to warunek wstępny rentowności 
europejskiego przemysłu i powstającej 
sztucznej inteligencji oraz istotny krok w 
kierunku demokratycznego społeczeństwa 
opartego na danych, które zapewni lepsze 
usługi, wzrost gospodarczy i zatrudnienie;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; dostrzega 
wolę stworzenia warunków europejskiej 
suwerenności w dziedzinie danych, lecz 
wciąż jeszcze brakuje jej definicji; uważa, 
że jest to warunek wstępny rentowności 
europejskiego przemysłu i przedsiębiorstw 
oraz powstającej sztucznej inteligencji oraz 
zasadniczy krok w kierunku zarządzania 
naszymi danymi pod kontrolą 
demokratyczną, który zapewni lepsze 
usługi, wzrost gospodarczy i zatrudnienie;
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Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; uważa, że 
jest to warunek wstępny rentowności 
europejskiego przemysłu i powstającej 
sztucznej inteligencji oraz istotny krok w 
kierunku demokratycznego społeczeństwa 
opartego na danych, które zapewni lepsze 
usługi, wzrost gospodarczy i zatrudnienie;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; uważa, że 
jest to warunek wstępny rentowności 
europejskiego przemysłu, postępu uczelni 
wyższych oraz ośrodków badawczych i 
powstającej sztucznej inteligencji oraz 
istotny krok w kierunku demokratycznego 
społeczeństwa opartego na danych, które 
zapewni lepsze usługi, wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; uważa, że 
jest to warunek wstępny rentowności 
europejskiego przemysłu i powstającej 
sztucznej inteligencji oraz istotny krok w 
kierunku demokratycznego społeczeństwa 
opartego na danych, które zapewni lepsze 
usługi, wzrost gospodarczy i zatrudnienie;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; uważa, że 
jest to warunek wstępny zajęcia przez UE 
czołowej roli w gospodarce opartej na 
danych i osiągnięcia rentowności 
europejskiego przemysłu oraz istotny krok 
w kierunku demokratycznego 
społeczeństwa opartego na danych, które 
zapewni lepsze usługi, wzrost gospodarczy 
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i zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 67
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; uważa, że 
jest to warunek wstępny rentowności 
europejskiego przemysłu i powstającej 
sztucznej inteligencji oraz istotny krok w 
kierunku demokratycznego społeczeństwa 
opartego na danych, które zapewni lepsze 
usługi, wzrost gospodarczy i zatrudnienie;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; uważa, że 
jest to warunek wstępny rentowności 
europejskiego przemysłu i powstającej 
sztucznej inteligencji oraz istotny krok w 
kierunku opartego na prawach i 
demokratycznego społeczeństwa opartego 
na danych, które doprowadzi do 
zapewnienia lepszych usług, wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 68
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; uważa, że 
jest to warunek wstępny rentowności 
europejskiego przemysłu i powstającej 
sztucznej inteligencji oraz istotny krok w 
kierunku demokratycznego społeczeństwa 
opartego na danych, które zapewni lepsze 
usługi, wzrost gospodarczy i zatrudnienie;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; uważa, że 
jest to warunek wstępny regulacji 
i rentowności europejskiego przemysłu i 
powstającej sztucznej inteligencji oraz 
istotny krok w kierunku demokratycznego 
społeczeństwa opartego na danych, które 
zapewni lepsze usługi, zrównoważony 
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wzrost gospodarczy i zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 69
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; uważa, że 
jest to warunek wstępny rentowności 
europejskiego przemysłu i powstającej 
sztucznej inteligencji oraz istotny krok w 
kierunku demokratycznego społeczeństwa 
opartego na danych, które zapewni lepsze 
usługi, wzrost gospodarczy i zatrudnienie;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; uważa, że 
jest to warunek wstępny rentowności 
europejskiego przemysłu i powstającej 
sztucznej inteligencji oraz istotny krok w 
kierunku demokratycznego społeczeństwa 
opartego na danych, które zapewni lepsze 
usługi, zrównoważony wzrost gospodarczy 
i wysokiej jakości zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że swobodny przepływ 
danych przez granice ma kluczowe 
znaczenie dla wykorzystania całego 
potencjału gospodarki opartej na danych, 
i podkreśla, że utrzymanie przepływu 
danych musi pozostać podstawą 
europejskich wartości i celów;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że sztuczna inteligencja 
opiera się na wysokiej jakości danych i ich 
zwiększonej dostępności, aby tworzyć 
zestawy danych umożliwiające szkolenie 
algorytmów i poprawianie ich wydajności;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla, że znaczny wzrost ilości 
dostępnych danych, w szczególności dzięki 
inteligentnym urządzeniom podłączonym 
do internetu, oraz szerszy dostęp do 
danych i ich intensywniejsze 
wykorzystywanie pociągną za sobą 
wyzwania związane z jakością danych, 
stronniczością danych oraz ochroną 
i bezpieczeństwem danych lub 
nieuczciwymi warunkami handlowymi, 
które będzie należało pokonać;

Or. en

Poprawka 73
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
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w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Zauważa, że kryzys związany z 
pandemią COVID-19 uwydatnił rolę 
danych w czasie rzeczywistym;

2. zauważa, że kryzys związany z 
pandemią COVID-19 jest okazją do 
rozwoju roli danych w czasie 
rzeczywistym, jednak na zauważalny 
sukces w tym zakresie należy jeszcze 
poczekać; ponadto zwraca uwagę na 
obawy wyrażane przez obywateli; 
przypomina swoje stanowisko w sprawie 
aplikacji stworzonej w celu zwalczania 
pandemii COVID-19, zwłaszcza że 
jakiekolwiek wykorzystanie aplikacji 
opracowanych przez organy krajowe 
i unijne nie może być obowiązkowe, 
a wygenerowanych danych nie należy 
przechowywać w scentralizowanych 
bazach danych, które są narażone na 
potencjalne ryzyko nadużycia i utraty 
zaufania, co mogłoby zagrozić 
przyjmowaniu tych aplikacji w całej Unii; 
domaga się, by wszelkie przechowywanie 
danych było zdecentralizowane, aby 
zapewnić pełną przejrzystość interesów 
handlowych podmiotów opracowujących 
te aplikacje, oraz by przedstawiono 
wyraźne przewidywania dotyczące efektów 
korzystania przez część społeczeństwa 
z aplikacji służących do ustalania 
kontaktów zakaźnych, w połączeniu 
z innymi szczególnymi środkami1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/RC-9-2020-0143_PL.html 

Or. en

Poprawka 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 
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Tobé, Gheorghe Falcă, Angelika Niebler, Henna Virkkunen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Zauważa, że kryzys związany z 
pandemią COVID-19 uwydatnił rolę 
danych w czasie rzeczywistym;

2. zauważa, że kryzys związany 
z pandemią COVID-19 uwydatnił rolę 
wymiany danych w czasie rzeczywistym 
oraz potrzebę zapewnienia 
interoperacyjności rozwiązań we 
wszystkich państwach członkowskich; 
podkreśla potrzebę przyspieszenia 
tworzenia sektorowych przestrzeni 
danych, a także rozmieszczenia 
infrastruktur danych, narzędzi i zdolności 
obliczeniowych, w szczególności wspólnej 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia, poprzez wspieranie 
rozwoju krajowych elektronicznych kart 
zdrowia i interoperacyjności danych 
dotyczących zdrowia;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Zauważa, że kryzys związany z 
pandemią COVID-19 uwydatnił rolę 
danych w czasie rzeczywistym;

2. zauważa, że kryzys związany 
z pandemią COVID-19 uwidocznił, jak 
kluczowa jest transformacja cyfrowa 
i dostępność szerokiej gamy technologii 
dla naszej gospodarki i naszego 
społeczeństwa, w szczególności dla 
zachowania ciągłości wszystkich działań, 
oraz uwydatnił rolę danych w czasie 
rzeczywistym; podkreśla, że trwająca 
sytuacja nadzwyczajna ukazuje 
niedociągnięcia i słabe punkty w obszarze 
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cyfrowym zarówno na szczeblu UE, jak 
i państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 76
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Zauważa, że kryzys związany z 
pandemią COVID-19 uwydatnił rolę 
danych w czasie rzeczywistym;

2. zauważa, że kryzys związany z 
pandemią COVID-19 uwydatnił rolę 
danych w czasie rzeczywistym, pokazując 
jednocześnie poważne braki 
infrastrukturalne na wszystkich obszarach 
w Europie, na których nie ma 
niezawodnego dostępu do łączy 
szerokopasmowych i podstawowych 
narzędzi niezbędnych do udziału 
w transformacji cyfrowej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Zauważa, że kryzys związany z 
pandemią COVID-19 uwydatnił rolę 
danych w czasie rzeczywistym;

2. zauważa, że kryzys związany z 
pandemią COVID-19 uwydatnił rolę 
wysokiej jakości danych i informacji w 
czasie rzeczywistym;

Or. en

Poprawka 78
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Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Zauważa, że kryzys związany z 
pandemią COVID-19 uwydatnił rolę 
danych w czasie rzeczywistym;

2. zauważa, że kryzys związany z 
pandemią COVID-19 uwydatnił rolę 
i wartość wysokiej jakości danych w czasie 
rzeczywistym;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina rolę, jaką Instrument 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności powinien odgrywać we 
wnoszeniu wkładu w Europejską agendę 
cyfrową, i popiera propozycję 
przeznaczenia 20 % środków na 
technologie cyfrowe w każdym planie 
krajowym; wzywa państwa członkowskie 
do przeznaczenia stosownych zasobów na 
odpowiednie programy UE, takie jak 
program „Cyfrowa Europa”, instrument 
„Łącząc Europę” i „Horyzont Europa”, 
w celu wspierania priorytetów cyfrowych, 
aby zwiększyć konkurencyjność Europy 
w światowej gospodarce cyfrowej 
i wzmocnić strategiczną autonomię Unii;

Or. en

Poprawka 80
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że przetwarzanie 
danych pracowników staje się coraz 
bardziej złożone; biorąc pod uwagę rozwój 
technologii, które mogą nie tylko 
analizować cechy fizyczne i dane 
biometryczne, ale także rozpoznawać 
twarze, a nawet wykrywać emocje lub 
zachowania, uważa, że potrzebne są nowe 
przepisy w celu wzmocnienia praw 
pracowników w zakresie dostępu do ich 
analizowanych danych oraz sposobu 
wykorzystywania, przechowywania lub 
udostępniania tych danych poza 
stosunkiem pracy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że wszelkie wnioski 
ustawodawcze dotyczące danych powinny 
opierać się na dogłębnej ocenie skutków, 
aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych lub regulacyjnych, 
które mogłyby utrudniać tworzenie 
zaawansowanych technologicznie 
jednorożców, przedsiębiorstw typu start-
up i MŚP w Europie, oraz aby uwolnić ich 
potencjał w skali globalnej; w związku 
z tym zwraca się do Komisji Europejskiej 
o przedstawienie analizy porównawczej 
otoczenia regulacyjnego w państwach 
trzecich;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że kryzys związany 
z COVID-19 uwidocznił, jak kluczowa jest 
transformacja cyfrowa i dostępność 
szerokiej gamy technologii dla naszej 
gospodarki i naszego społeczeństwa, 
zwłaszcza w sektorze publicznym 
i branżach opieki zdrowotnej, 
w szczególności dla zachowania ciągłości 
i utrzymania efektywności wszystkich 
działań i wszystkich usług publicznych, 
oraz uwydatnił rolę wiarygodnych danych 
w czasie rzeczywistym;

Or. en

Poprawka 83
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uznaje to za godne ubolewania, że 
tylko jeden artykuł RODO jest poświęcony 
zatrudnieniu – artykuł 88 dotyczący 
przetwarzania danych osobowych 
w kontekście stosunków pracy; podkreśla, 
że konieczne jest odpowiednie szkolenie 
pracowników w zakresie korzystania 
z prawa do poszanowania ich danych 
osobowych; wzywa Komisję do 
przedstawienia zmiany RODO w celu 
przyjęcia bardziej szczegółowych środków 
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zapewniających ochronę praw i wolności 
pracowników; wzywa Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych, 
w oczekiwaniu na wniosek Komisji, 
o przedstawienie wytycznych 
rozszerzających zakres art. 88;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla potrzebę dalszego 
skutecznego rozwiązywania problemu 
przepaści cyfrowej między państwami 
członkowskimi i w państwach 
członkowskich, w tym przez poprawę 
dostępu do usług szerokopasmowych 
i usług ICT, tym samym promując 
spójność oraz rozwój gospodarczy 
i społeczny; ubolewa, że obecnie jedynie 
60 % europejskich obszarów oddalonych 
i wiejskich ma dostęp do szybkich łączy 
szerokopasmowych, i podkreśla rolę, jaką 
satelity oraz inne zasoby i usługi 
kosmiczne będą odgrywać w zapewnianiu 
łączności na tych obszarach, tworząc 
warunki wstępne dla pełnej cyfrowej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 85
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2c. uważa, że związki zawodowe na 
szczeblu krajowym powinny być 
zaangażowane i mieć możliwość szerszej 
współpracy z krajowymi organami 
ochrony danych, udzielania im zaleceń 
dotyczących konkretnej sytuacji 
pracowników oraz zachęcania ich do 
opracowywania wytycznych dotyczących 
ochrony danych i prywatności w miejscu 
pracy;

Or. en

Poprawka 86
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2d. nalega, aby zasady dotyczące 
nadzoru i monitorowania pracowników 
były wyraźnie uzasadnione i omówione 
indywidualnie dla każdego przypadku 
w porozumieniu z organizacjami 
związkowymi; uważa, że przepisy te 
powinny obejmować jak najwięcej 
aspektów, określać limity i wskazywać, 
gdzie i w jaki sposób są gromadzone dane 
od pracowników, w szczególności 
w odniesieniu do prywatnych wiadomości 
e-mail, wiadomości umieszczanych 
w sieciach społecznościowych lub działań 
poza internetem; domaga się 
poszanowania prawa pracowników do 
bycia offline lub bycia niedostępnym;

Or. en

Poprawka 87
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 2 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2f. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję aktu prawnego o zarządzaniu 
danymi mającego odzwierciedlać 
stanowisko komisarza Thierry’ego 
Bretona, zgodnie z którym dane 
europejskie powinny być przechowywane 
i przetwarzane w Europie, ponieważ ich 
miejsce jest w Europie; ponadto nalega, 
aby lipcowe orzeczenie Trybunału 
Sprawiedliwości dotyczące Tarczy 
Prywatności było dla organów 
regulacyjnych okazją do wezwania do 
przeniesienia danych przechowywanych 
w USA do Europy;

Or. en

Poprawka 88
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 2 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2g. uważa, że jeżeli Komisja zdecyduje 
się na podejście oparte na ryzyku, poziomy 
ryzyka nie powinny ograniczać się do 
aplikacji „wysokiego ryzyka” i „niskiego 
ryzyka”, ale raczej należy uwzględnić 
szeroki zakres ryzyka pokrywający się 
z różnorodnością aplikacji i powiązanych 
zagrożeń;

Or. en
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Poprawka 89
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 2 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2h. uważa, że dane biometryczne, 
z uwagi na ich szczególny i niezwykle 
wrażliwy charakter, a także potencjalne 
nadużycia, powinny zostać 
zaklasyfikowane do najwyższej kategorii w 
skali ryzyka zaproponowanej przez 
Komisję; jest głęboko przekonany, że 
wykorzystywanie danych biometrycznych 
powinno podlegać szczególnym 
zabezpieczeniom, takim jak świadoma 
i wyraźna zgoda ich właściciela, a także 
dostęp do skutecznych środków ochrony 
prawnej w przypadku niewłaściwego 
wykorzystania takich danych;

Or. en

Poprawka 90
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

przypomina, że Unia opiera się na 
wartościach określonych w art. 2 Traktatu 
o Unii Europejskiej oraz na 
poszanowaniu zasady ostrożności 
określonej w art. 191 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 91
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

podkreśla potrzebę ciągłego analizowania 
społecznej i środowiskowej użyteczności 
każdej opracowanej technologii; 
potwierdza, że jako urzędnicy wyłonieni w 
wyborach mamy obowiązek wyrażania 
wątpliwości dotyczących postępu, 
ponieważ nie każdy możliwy rozwój 
technologiczny musi być korzystny dla 
społeczeństwa;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Uważa, że celem Unii musi być 
zarządzane przez Unię, zorientowane na 
człowieka i oparte na danych 
społeczeństwo, zbudowane na zaufaniu i 
wartościach takich jak prywatność, 
przejrzystość i prawa podstawowe;

3. uważa, że celem Unii musi być 
zorientowana na człowieka i oparta na 
danych gospodarka i takie 
samo społeczeństwo, a w obu przypadkach 
podstawą muszą być unijne wartości takie 
jak prywatność, przejrzystość i 
poszanowanie podstawowych praw 
i wolności, a zatem i gospodarka, i 
społeczeństwo muszą być zbudowane na 
zaufaniu i w interesie europejskich 
obywateli oraz przedsiębiorstw, zgodnie 
z zasadami ochrony danych, prawem 
konkurencji i prawami własności 
intelektualnej;

Or. en
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Poprawka 93
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Uważa, że celem Unii musi być 
zarządzane przez Unię, zorientowane na 
człowieka i oparte na danych 
społeczeństwo, zbudowane na zaufaniu i 
wartościach takich jak prywatność, 
przejrzystość i prawa podstawowe;

3. uważa, że celem Unii musi być 
zarządzane przez państwa członkowskie w 
oparciu o współpracę, zorientowane na 
wolność jednostki i oparte na danych, 
informacji i obiektywnej analizie tych 
danych społeczeństwo, zbudowane na 
zaufaniu i wartościach takich jak 
prywatność, przejrzystość i prawa 
podstawowe;

Or. fr

Poprawka 94
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Uważa, że celem Unii musi być 
zarządzane przez Unię, zorientowane na 
człowieka i oparte na danych 
społeczeństwo, zbudowane na zaufaniu i 
wartościach takich jak prywatność, 
przejrzystość i prawa podstawowe;

3. uważa, że celem Unii musi być 
zarządzane przez Unię, zorientowane na 
człowieka i oparte na danych 
społeczeństwo, zbudowane na zaufaniu i 
wartościach takich jak prywatność, 
przejrzystość i prawa podstawowe, które 
priorytetowo traktuje interes jednostki, 
wspierając jednocześnie dobro wspólne;

Or. en

Poprawka 95
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Uważa, że celem Unii musi być 
zarządzane przez Unię, zorientowane na 
człowieka i oparte na danych 
społeczeństwo, zbudowane na zaufaniu i 
wartościach takich jak prywatność, 
przejrzystość i prawa podstawowe;

3. uważa, że celem Unii musi być 
ogólnounijne zarządzanie w ramach 
gospodarki opartej na danych 
w zorientowanym na człowieka 
społeczeństwie, zbudowanym na zaufaniu 
i wartościach takich jak prywatność, 
przejrzystość, dostępność i prawa 
podstawowe;

Or. en

Poprawka 96
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Uważa, że celem Unii musi być 
zarządzane przez Unię, zorientowane na 
człowieka i oparte na danych 
społeczeństwo, zbudowane na zaufaniu i 
wartościach takich jak prywatność, 
przejrzystość i prawa podstawowe;

3. uważa, że celem Unii musi być 
zarządzane przez Unię, zorientowane na 
człowieka i oparte na danych 
społeczeństwo, zbudowane na zaufaniu i 
wartościach takich jak prywatność, 
przejrzystość i prawa podstawowe oraz 
prawa pracownicze;

Or. en

Poprawka 97
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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3a. podkreśla, że uprzedzenia będące 
nieodłączną cechą podstawowych zbiorów 
danych wykazują tendencję do 
stopniowego nasilania się, a tym samym 
do utrwalania i wzmacniania istniejącej 
dyskryminacji, w szczególności 
w przypadku osób należących do 
mniejszościowych grup etnicznych lub 
społeczności o innym niż biały kolorze 
skóry; uważa, że taki skutek jest nie do 
przyjęcia, w szczególności w dziedzinie 
egzekwowania prawa oraz w odniesieniu 
do art. 2 Traktatów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że pomimo wysokiego 
poziomu ochrony, jaką zapewnia RODO, 
osoby fizyczne doznają szkód z powodu 
braku odpowiednich standardów 
technicznych i narzędzi umożliwiających 
proste wykonywanie tych praw; podkreśla, 
że należy wspierać osoby fizyczne 
w egzekwowaniu praw przyznanych im na 
mocy RODO w zakresie wykorzystywania 
generowanych przez nie danych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że gospodarka oparta na 
danych i rynek infrastruktury chmury są 
obecnie zdominowane przez ograniczoną 
liczbę podmiotów spoza Europy, które de 
facto ustanawiają zasady; podkreśla, że 
budzi to obawy dotyczące zgodności 
z przepisami UE dotyczącymi ochrony 
danych, praktyk rynkowych, 
bezpieczeństwa i kontroli użytkowników 
nad danymi strategicznymi;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że osiągnięcie celów 
strategii w zakresie danych nie spowoduje 
zakłóceń na rynku w Unii; podkreśla, że 
przyszłe przepisy muszą zostać 
opracowane w taki sposób, aby ułatwiać 
rozwój technologiczny, innowacje, dostęp 
do danych, interoperacyjność 
i przenoszenie danych;

Or. en

Poprawka 101
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)



AM\1218025PL.docx 55/193 PE660.285v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla potrzebę zapobiegania 
przypadkowemu uwzględnianiu uprzedzeń 
ze względu na płeć i uprzedzeń 
kulturowych w algorytmach, systemach 
sztucznej inteligencji i aplikacjach oraz 
wzywa do tworzenia różnorodnych 
zespołów programistów i inżynierów 
pracujących równolegle z kluczowymi 
podmiotami społecznymi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla znaczenie pojęcia 
odpowiedzialności jednostki w procesie 
przekazywania danych, czy to osobowych, 
czy publicznych;

Or. fr

Poprawka 103
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla znaczenie osiągnięcia 
wysokiego poziomu ogólnych umiejętności 
cyfrowych, w tym szkolenia w zakresie 
gromadzenia, przetwarzania, 
udostępniania i analizowania danych 
zgodnie z RODO i innymi stosownymi 
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wymogami; popiera promowanie 
programów nauczania zapewniających 
powszechną podstawową wiedzę 
w dziedzinie statystyki i ekonometrii, a 
także działań uświadamiających na temat 
społecznych, prawnych i etycznych 
skutków tworzenia społeczeństw opartych 
na danych, w tym sztucznej inteligencji;

Or. en

Poprawka 104
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. jest zdania, że niektóre technologie 
wymagają szczególnej uwagi 
i zabezpieczeń prawnych, podczas gdy 
inne, nawet przy zapewnieniu wyraźnych 
mechanizmów kontroli i równowagi, mają 
szkodliwy wpływ na społeczeństwo, 
zwłaszcza gdy są wykorzystywane 
w reżimie autorytarnym; zachęca, aby 
zawsze podejmować refleksję nad 
etycznymi ramami sztucznej inteligencji 
przed rozpoczęciem opracowywania 
jakiejkolwiek technologii;

Or. en

Poprawka 105
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Zauważa, że dobrze zbudowane 4. zauważa, że dobrze zbudowane 
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społeczeństwo danych jest korzystne dla 
wszystkich, wzmacnia pozycję 
pracowników zamiast pogarszania ich 
warunków pracy i nie prowadzi do 
nierówności ani luk cyfrowych;

społeczeństwo danych może być korzystne 
dla wszystkich, wzmacniać pozycję 
pracowników zamiast pogarszania ich 
warunków pracy i prowadzić do równości 
oraz zmniejszenia luk cyfrowych; 
zdecydowanie twierdzi, że osiągnięcie tego 
celu wymaga od UE zapewnienia 
europejskich wzmacniających ram 
prawnych opartych na prawach 
człowieka, a tym samym obejmujących 
prawa pracownicze i związkowe oraz 
zasady etyczne; nalega na utrzymanie 
i wzmocnienie ochrony pracowników, 
zapobieganie nieproporcjonalnemu 
i nieuzasadnionemu nadzorowi w pracy, 
zakazanie dyskryminacyjnego traktowania 
na podstawie tendencyjnych algorytmów 
oraz zapobieganie nadużyciom w zakresie 
ochrony danych i prywatności przez 
zapewnianie zgodności i wykraczanie poza 
RODO oraz zachowywanie prywatności 
danych;

Or. en

Poprawka 106
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Zauważa, że dobrze zbudowane 
społeczeństwo danych jest korzystne dla 
wszystkich, wzmacnia pozycję 
pracowników zamiast pogarszania ich 
warunków pracy i nie prowadzi do 
nierówności ani luk cyfrowych;

4. zauważa, że dobrze zbudowane 
społeczeństwo danych jest korzystne dla 
wszystkich, raczej wzmacnia pozycję 
pracowników zamiast pogarszania ich 
warunków pracy i może niwelować 
istniejące nierówności i luki cyfrowe, nie 
tworząc nowych; podkreśla w tym 
kontekście szczególne potrzeby słabszych 
grup społecznych, takich jak osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze, osoby 
o mniejszych szansach, uchodźcy i inne 
osoby;
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Or. en

Poprawka 107
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Zauważa, że dobrze zbudowane 
społeczeństwo danych jest korzystne dla 
wszystkich, wzmacnia pozycję 
pracowników zamiast pogarszania ich 
warunków pracy i nie prowadzi do 
nierówności ani luk cyfrowych;

4. zauważa, że dobrze zbudowane 
społeczeństwo danych jest korzystne dla 
wszystkich, wzmacnia pozycję 
pracowników zamiast pogarszania ich 
warunków pracy, zabezpiecza rolę 
i potrzeby MŚP względem dużych 
koncernów międzynarodowych, stanowczo 
wspiera społeczności lokalne i nie 
prowadzi do nierówności ani luk 
cyfrowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Zauważa, że dobrze zbudowane 
społeczeństwo danych jest korzystne dla 
wszystkich, wzmacnia pozycję 
pracowników zamiast pogarszania ich 
warunków pracy i nie prowadzi do 
nierówności ani luk cyfrowych;

4. zauważa, że dobrze zbudowane 
społeczeństwo danych blokujące wszystkie 
możliwości masowego monitorowania jest 
korzystne dla wszystkich, wzmacnia 
pozycję pracowników zamiast pogarszania 
ich warunków pracy i nie prowadzi do 
ograniczania wolności, nierówności ani luk 
cyfrowych;

Or. fr



AM\1218025PL.docx 59/193 PE660.285v01-00

PL

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Zauważa, że dobrze zbudowane 
społeczeństwo danych jest korzystne dla 
wszystkich, wzmacnia pozycję 
pracowników zamiast pogarszania ich 
warunków pracy i nie prowadzi do 
nierówności ani luk cyfrowych;

4. zauważa, że dobrze zbudowane 
społeczeństwo danych jest korzystne dla 
wszystkich, wzmacnia pozycję 
pracowników, przedsiębiorstw typu start-
up i MŚP, tworzy wysokiej jakości miejsca 
pracy, sprzyja wzrostowi gospodarczemu 
i innowacjom zamiast pogarszania 
warunków pracy i nie prowadzi do 
nierówności ani luk cyfrowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Zauważa, że dobrze zbudowane 
społeczeństwo danych jest korzystne dla 
wszystkich, wzmacnia pozycję 
pracowników zamiast pogarszania ich 
warunków pracy i nie prowadzi do 
nierówności ani luk cyfrowych;

4. zauważa, że dobrze zbudowane 
społeczeństwo danych jest korzystne dla 
wszystkich, wzmacnia pozycję 
pracowników zamiast pogarszania ich 
warunków pracy i nie prowadzi do 
nierówności ani luk cyfrowych, a także ma 
na celu poprawę jakości życia obywateli;

Or. en

Poprawka 111
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Zauważa, że dobrze zbudowane 
społeczeństwo danych jest korzystne dla 
wszystkich, wzmacnia pozycję 
pracowników zamiast pogarszania ich 
warunków pracy i nie prowadzi do 
nierówności ani luk cyfrowych;

4. zauważa, że społeczeństwo XXI 
wieku oparte na danych powinno być 
pomyślane w sposób gwarantujący, że jest 
korzystne dla wszystkich, wzmacnia 
pozycję obywateli, konsumentów, 
pracowników, przedsiębiorców oraz 
zapobiega nierówności i powstawaniu luk 
cyfrowych;

Or. en

Poprawka 112
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Podkreśla, że rosnąca ilość, rozwój, 
przechowywanie i przetwarzanie danych 
przemysłowych i publicznych w Unii jest 
źródłem wzrostu i innowacji, które należy 
wykorzystać; uważa, że wzrost ten można 
zwiększyć dzięki równym warunkom i 
silnej, sprawiedliwej gospodarce rynkowej 
z udziałem wielu graczy;

5. podkreśla, że rosnąca ilość, rozwój, 
przechowywanie i przetwarzanie danych 
przemysłowych i publicznych w Unii jest 
źródłem wzrostu i innowacji, które należy 
wykorzystać; uważa, że wzrost ten można 
zwiększyć dzięki równym warunkom i 
silnej, sprawiedliwej gospodarce rynkowej 
z udziałem wielu graczy; zauważa, że dane 
są coraz bardziej cenione przez rynek 
i jego obserwatorów; przypomina na 
przykład, że w sprawozdaniu McKinsey 
Global Institute na temat dużych zbiorów 
danych na 250 mld EUR oszacowano 
wartość, jaką mogą wytworzyć duże zbiory 
danych w organach administracji 
publicznej w Europie; przypomina 
również, że według Boston Consulting 
Group dane osobowe zebrane od 
konsumentów europejskich miały 
w 2011 r. wartość 315 mld EUR i mogłyby 
w przyszłości przynieść wartość wynoszącą 
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8 % europejskiego PKB, począwszy od 
2020 r.;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Podkreśla, że rosnąca ilość, rozwój, 
przechowywanie i przetwarzanie danych 
przemysłowych i publicznych w Unii jest 
źródłem wzrostu i innowacji, które należy 
wykorzystać; uważa, że wzrost ten można 
zwiększyć dzięki równym warunkom i 
silnej, sprawiedliwej gospodarce rynkowej 
z udziałem wielu graczy;

5. podkreśla, że rosnąca ilość, rozwój, 
wymiana, przechowywanie i przetwarzanie 
danych przemysłowych i publicznych w 
Unii jest źródłem wzrostu i innowacji, 
które należy wykorzystać; uważa, że 
wzrost ten można zwiększyć dzięki 
równym warunkom i silnej, sprawiedliwej, 
konkurencyjnej i otwartej gospodarce 
rynkowej z udziałem wielu graczy; uważa, 
że kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
spójności prawnej przyszłych wniosków 
dotyczących danych z odpowiednimi 
obowiązującymi przepisami 
i międzynarodowymi zasadami;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Podkreśla, że rosnąca ilość, rozwój, 
przechowywanie i przetwarzanie danych 
przemysłowych i publicznych w Unii jest 

5. podkreśla, że rosnąca ilość, rozwój, 
przechowywanie i przetwarzanie danych 
przemysłowych i publicznych w Unii jest 
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źródłem wzrostu i innowacji, które należy 
wykorzystać; uważa, że wzrost ten można 
zwiększyć dzięki równym warunkom i 
silnej, sprawiedliwej gospodarce rynkowej 
z udziałem wielu graczy;

źródłem wzrostu i innowacji, które należy 
wykorzystać; uważa, że wzrost ten można 
zwiększyć dzięki równym warunkom i 
silnej, sprawiedliwej gospodarce rynkowej 
z udziałem wielu graczy, funkcjonującej 
przy pełnym poszanowaniu zasady 
neutralności technologicznej;

Or. en

Poprawka 115
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Podkreśla, że rosnąca ilość, rozwój, 
przechowywanie i przetwarzanie danych 
przemysłowych i publicznych w Unii jest 
źródłem wzrostu i innowacji, które należy 
wykorzystać; uważa, że wzrost ten można 
zwiększyć dzięki równym warunkom i 
silnej, sprawiedliwej gospodarce rynkowej 
z udziałem wielu graczy;

5. podkreśla, że rosnąca ilość, rozwój, 
przechowywanie i przetwarzanie danych 
przemysłowych i publicznych w Unii jest 
źródłem możliwości handlowych 
i innowacji, które należy wykorzystać; 
uważa, że możliwości te można zapewnić 
wyłącznie przez zagwarantowanie 
równych warunków, sprawiedliwego 
dostępu do rynku dla podmiotów różnej 
wielkości i konkurencyjnych rynków;

Or. en

Poprawka 116
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Podkreśla, że rosnąca ilość, rozwój, 
przechowywanie i przetwarzanie danych 
przemysłowych i publicznych w Unii jest 
źródłem wzrostu i innowacji, które należy 

5. podkreśla, że rosnąca ilość, rozwój, 
przechowywanie i przetwarzanie danych 
przemysłowych i publicznych w Unii jest 
źródłem wzrostu i innowacji, które należy 
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wykorzystać; uważa, że wzrost ten można 
zwiększyć dzięki równym warunkom i 
silnej, sprawiedliwej gospodarce rynkowej 
z udziałem wielu graczy;

wykorzystać; uważa, że wzrost ten można 
zwiększyć dzięki równym warunkom, 
interoperacyjności i silnej, sprawiedliwej 
gospodarce rynkowej z udziałem wielu 
graczy;

Or. en

Poprawka 117
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Podkreśla, że rosnąca ilość, rozwój, 
przechowywanie i przetwarzanie danych 
przemysłowych i publicznych w Unii jest 
źródłem wzrostu i innowacji, które należy 
wykorzystać; uważa, że wzrost ten można 
zwiększyć dzięki równym warunkom i 
silnej, sprawiedliwej gospodarce rynkowej 
z udziałem wielu graczy;

5. podkreśla, że rosnąca ilość, rozwój, 
przechowywanie i przetwarzanie danych 
przemysłowych i publicznych w Unii jest 
źródłem zrównoważonego wzrostu i 
innowacji, które należy wykorzystać; 
uważa, że wzrost ten można zwiększyć 
dzięki równym warunkom i silnej, 
sprawiedliwej gospodarce rynkowej z 
udziałem wielu graczy;

Or. en

Poprawka 118
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że zgodnie z zasadą 
celowości wyrażoną w RODO 
udostępnianie danych powinno być 
ograniczone do danych nieosobowych, np. 
danych handlowych lub przemysłowych, 
bądź danych osobowych bezpiecznie 
i skutecznie przetworzonych w celu 
zachowania anonimowości, w tym 



PE660.285v01-00 64/193 AM\1218025PL.docx

PL

w mieszanych zbiorach danych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a.  podkreśla rolę europejskich 
przedsiębiorstw typu start-up i MŚP 
w tworzeniu wzrostu gospodarczego 
i miejsc pracy, a także obecną 
nierównowagę rynkową w dostępie do 
danych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi wspierać 
zrównoważony rozwój, zielony ład i unijne 
cele klimatyczne;

6. podkreśla, że strategia Unii 
w zakresie danych musi wspierać 
zrównoważony rozwój, Zielony Ład i 
unijne cele klimatyczne oraz przyczyniać 
się w najwyższym możliwym stopniu do 
ich osiągnięcia; nalega na podjęcie 
odpowiednich środków w celu 
zmniejszenia śladu środowiskowego 
sektora ICT i emisji gazów cieplarnianych 
z tego sektora, którym towarzyszyć będą 
szczegółowe oceny skutków, w tym przez 
zapobieganie planowanemu postarzaniu 
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produktów i poprawę efektywności 
energetycznej ośrodków przetwarzających 
dane; podkreśla, że strategia Unii 
w zakresie danych musi być również 
zgodna z celami strategii dotyczącej MŚP 
i przemysłu, aby zagwarantować, że 
unijny przemysł znajduje się w czołówce 
transformacji cyfrowej i jest w stanie 
w pełni konkurować na szczeblu 
światowym;

Or. en

Poprawka 121
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi wspierać 
zrównoważony rozwój, zielony ład i unijne 
cele klimatyczne;

6. podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi wspierać 
zrównoważony rozwój, Zielony Ład i 
unijne cele klimatyczne; zauważa, że 
zdolność do przetwarzania i lepszego 
wykorzystywania danych ma znaczny 
potencjał w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych we wszystkich 
sektorach; zwraca jednak uwagę na 
gwałtowny wzrost ilości danych 
i podkreśla, że ich przetwarzanie należy 
rozwijać w taki sposób, aby nie zwiększać 
znacząco śladu węglowego ICT;

Or. en

Poprawka 122
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. Podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi wspierać 
zrównoważony rozwój, zielony ład i unijne 
cele klimatyczne;

6. podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi wspierać 
zrównoważony rozwój, Zielony Ład i 
unijne cele klimatyczne, w tym cel 
dotyczący osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r.; przypomina o 
celu dotyczącym redukcji emisji gazów 
cieplarnianych o 60 % do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi wspierać 
zrównoważony rozwój, zielony ład i unijne 
cele klimatyczne;

6. podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi wspierać wzrost 
gospodarczy, zrównoważone innowacje, 
Zielony Ład i unijne cele klimatyczne, a 
także odbudowę gospodarki europejskiej 
zwiększającą jej odporność;

Or. en

Poprawka 124
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi wspierać 
zrównoważony rozwój, zielony ład i 
unijne cele klimatyczne;

6. podkreśla, że zasadniczym 
elementem strategii Unii w zakresie 
danych musi być zrównoważony rozwój 
i że strategia ta powinna być czynnikiem 
umożliwiającym realizację Zielonego 
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Ładu i osiągnięcie unijnych celów 
klimatycznych;

Or. en

Poprawka 125
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi wspierać 
zrównoważony rozwój, zielony ład i unijne 
cele klimatyczne;

6. podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi przyczyniać się do 
zrównoważonego rozwoju oraz być 
czynnikiem umożliwiającym realizację 
Zielonego Ładu i osiągnięcie unijnych 
celów klimatycznych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi wspierać 
zrównoważony rozwój, zielony ład i unijne 
cele klimatyczne;

6. podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi wspierać 
zrównoważony rozwój, Zielony Ład, 
unijne cele klimatyczne i włączenie 
społeczne;

Or. en

Poprawka 127
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi wspierać 
zrównoważony rozwój, zielony ład i unijne 
cele klimatyczne;

6. podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi wspierać cele 
konkurencyjności oraz zdrowej i 
zrównoważonej gospodarki unijnej;

Or. fr

Poprawka 128
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych musi wspierać 
zrównoważony rozwój, zielony ład i unijne 
cele klimatyczne;

6. podkreśla, że strategia Unii w 
zakresie danych powinna iść w parze 
z dwojaką transformacją;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. apeluje do Komisji o dokonanie 
z wyprzedzeniem dogłębnej oceny 
i mapowania obowiązujących przepisów 
uwzględniających aspekty udostępniania 
danych; apeluje o dokonanie oceny, czy 
potrzebne są dostosowania lub dodatkowe 
wymogi, aby wesprzeć europejską 
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gospodarkę opartą na danych i zapewnić 
uczciwą konkurencję wszystkim 
podmiotom, których to dotyczy, unikając 
jednocześnie nakładania się istniejących 
i nowych przepisów dotyczących strategii 
UE w zakresie danych;

Or. en

Poprawka 130
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wszystkim działaniom 
w ramach strategii w zakresie danych 
towarzyszyły uzupełniające działania 
komunikacyjne w celu uświadomienia 
korzyści wynikających na przykład 
z tworzenia puli danych dla gospodarki; 
działania komunikacyjne w tym zakresie 
powinny być skierowane w szczególności 
do MŚP i przedsiębiorstw typu start-up;

Or. en

Poprawka 131
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że w związku z 
powiększaniem się śladu węglowego 
wynikającym z gromadzenia, 
przechowywania i udostępniania danych 
należy radykalnie poprawić efektywność 
energetyczną i zasobooszczędność 
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infrastruktury danych, aby jak najszybciej 
osiągnąć neutralność klimatyczną sektora 
cyfrowego;

Or. en

Poprawka 132
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. popiera strategię Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych (EIOD) na 
lata 2020–2024 opartą na trzech filarach: 
prognozowaniu, działaniu 
i solidarności1a;
_________________
1a https://edps.europa.eu/edps-strategy-
2020-2024/ 

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do dalszego 
wyjaśnienia pojęcia „dobro publiczne” 
i celów „interesu publicznego” w zakresie 
wykorzystywania danych;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. zauważa, że europejskie 
przedsiębiorstwa działające w niektórych 
państwach trzecich coraz częściej 
napotykają nieuzasadnione bariery 
i ograniczenia cyfrowe; z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie Komisji do 
zajęcia się w dyskusjach dwustronnych 
i na forach międzynarodowych, 
z uwzględnieniem WTO, oraz w polityce 
handlowej UE kwestią nieuzasadnionych 
przeszkód dla międzynarodowego 
przepływu danych;

Or. en

Poprawka 135
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. Popiera utworzenie ram 
zarządzania danymi dla wspólnych 
europejskich przestrzeni danych, 
obejmujących interoperacyjność, 
udostępnianie, dostęp i przenoszenie 
danych, aby usprawnić przepływ i 
ponowne wykorzystywanie danych 
przemysłowych i publicznych;

7. popiera utworzenie ram zarządzania 
danymi dla wspólnych europejskich 
przestrzeni danych, obejmujących 
przejrzystość, interoperacyjność, 
udostępnianie, dostęp i przenoszenie 
danych, aby usprawnić przepływ i 
ponowne wykorzystywanie danych 
przemysłowych i publicznych; ponadto 
popiera stworzenie w przyszłych ramach 
koncepcji danych istotnych ze względu na 
interes ogólny, w szczególności danych 
prywatnych, których udostępnienie jest 
uzasadnione celami badań publicznych 
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(produkcja i zużycie energii, dane 
dotyczące różnorodności biologicznej, 
dane klimatyczne itp.), zgodnie 
z opracowaniem Forum Zarządzania 
Internetem1a;
_________________
1a 
https://www.intgovforum.org/multilingual
/content/igf-2019-ws-191-public-interest-
data-where-are-we-to-do-what

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. Popiera utworzenie ram 
zarządzania danymi dla wspólnych 
europejskich przestrzeni danych, 
obejmujących interoperacyjność, 
udostępnianie, dostęp i przenoszenie 
danych, aby usprawnić przepływ i 
ponowne wykorzystywanie danych 
przemysłowych i publicznych;

7. popiera utworzenie ram zarządzania 
danymi dla wspólnych europejskich 
przestrzeni danych, obejmujących 
interoperacyjność, udostępnianie, dostęp i 
przenoszenie danych, aby usprawnić 
przepływ i ponowne wykorzystywanie 
danych przemysłowych i publicznych; 
podkreśla, że zasada przenoszenia danych 
powinna uwzględniać różnice 
w infrastrukturze i praktykach dostawców 
usług informatycznych, umożliwiając 
użytkownikom przenoszenie ich danych, 
przy czym należy uwzględnić fakt, iż 
infrastruktura i praktyki mogą się 
zmieniać w zależności od dostawcy;

Or. en

Poprawka 137
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Ivo Hristov
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. Popiera utworzenie ram 
zarządzania danymi dla wspólnych 
europejskich przestrzeni danych, 
obejmujących interoperacyjność, 
udostępnianie, dostęp i przenoszenie 
danych, aby usprawnić przepływ i 
ponowne wykorzystywanie danych 
przemysłowych i publicznych;

7. popiera utworzenie ram zarządzania 
danymi dla wspólnych europejskich 
przestrzeni danych, obejmujących 
interoperacyjność, udostępnianie, dostęp i 
przenoszenie danych, aby usprawnić 
przepływ i ponowne wykorzystywanie 
danych przemysłowych i publicznych; 
nalega, aby ramy zarządzania 
propagowały zasadę „danych dla dobra 
publicznego” przy jednoczesnej ciągłej 
ochronie praw obywateli Unii;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. Popiera utworzenie ram 
zarządzania danymi dla wspólnych 
europejskich przestrzeni danych, 
obejmujących interoperacyjność, 
udostępnianie, dostęp i przenoszenie 
danych, aby usprawnić przepływ i 
ponowne wykorzystywanie danych 
przemysłowych i publicznych;

7. popiera utworzenie ram zarządzania 
danymi dla wspólnych europejskich 
przestrzeni danych podlegających zasadom 
UE i obejmujących interoperacyjność, 
udostępnianie, dostęp, przenoszenie 
i bezpieczeństwo danych, aby usprawnić 
przepływ i ponowne wykorzystywanie 
danych przemysłowych i publicznych 
zarówno między sektorami, jak i na 
poziomie poszczególnych sektorów;

Or. en

Poprawka 139
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. Popiera utworzenie ram 
zarządzania danymi dla wspólnych 
europejskich przestrzeni danych, 
obejmujących interoperacyjność, 
udostępnianie, dostęp i przenoszenie 
danych, aby usprawnić przepływ i 
ponowne wykorzystywanie danych 
przemysłowych i publicznych;

7. popiera utworzenie ram zarządzania 
danymi dla wspólnych europejskich 
przestrzeni danych, obejmujących 
interoperacyjność, udostępnianie, dostęp i 
przenoszenie danych, aby usprawnić 
przepływ i ponowne wykorzystywanie 
danych przemysłowych i nieosobowych 
lub bezpiecznie przetworzonych w celu 
zachowania anonimowości danych 
sektora publicznego;

Or. en

Poprawka 140
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. Popiera utworzenie ram 
zarządzania danymi dla wspólnych 
europejskich przestrzeni danych, 
obejmujących interoperacyjność, 
udostępnianie, dostęp i przenoszenie 
danych, aby usprawnić przepływ i 
ponowne wykorzystywanie danych 
przemysłowych i publicznych;

7. zachęca do utworzenia prostych 
ram zarządzania danymi dla wspólnych 
europejskich przestrzeni danych, 
obejmujących interoperacyjność, 
dobrowolne udostępnianie, dostęp 
i przenoszenie danych, aby usprawnić 
przepływ i ponowne wykorzystywanie 
danych przemysłowych i publicznych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że przy wprowadzaniu 
europejskich przestrzeni danych należy 
traktować priorytetowo kluczowe sektory 
gospodarki, sektor publiczny i inne 
obszary interesu publicznego, oraz wzywa 
Komisję do oceny możliwości utworzenia 
kolejnych przestrzeni danych 
w przyszłości; uważa, że europejskie 
przestrzenie danych powinny służyć jako 
przykład przejrzystości i właściwej 
równowagi między wszystkimi 
wchodzącymi w grę interesami;

Or. en

Poprawka 142
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że ambitne ramy 
regulacyjne mogą pobudzać innowacje 
w sektorze sztucznej inteligencji przez 
określenie wyraźnych ograniczeń 
i standardów, w szczególności dla MŚP; 
ponadto podkreśla, że w przypadku 
obrony praw podstawowych nie może być 
mowy o nadmiernej regulacji;

Or. en

Poprawka 143
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla potrzebę 
dokładniejszego wyjaśnienia przepisów 
RODO, aby zapewnić przedsiębiorstwom 
pewność prawa i umożliwić im pełne 
wykorzystanie potencjału gospodarki 
opartej na danych; zachęca państwa 
członkowskie do koordynowania i dalszej 
harmonizacji ich krajowych strategii 
w zakresie danych;

Or. en

Poprawka 144
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla znaczenie wdrożenia 
strategii zarządzania danymi 
podstawowymi na szczeblu UE w celu 
zapewnienia jednolitości i dokładności 
danych udostępnianych przez państwa 
członkowskie, opieki nad tymi danymi, ich 
spójności semantycznej oraz 
odpowiedzialności za nie;

Or. en

Poprawka 145
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla specyfikę sektora 
zdrowia; zgadza się z Komisją, że 
obywatele powinni mieć bezpieczny dostęp 



AM\1218025PL.docx 77/193 PE660.285v01-00

PL

do swoich kompleksowych 
elektronicznych kart zdrowia oraz 
powinni zachować kontrolę nad swoimi 
danymi dotyczącymi zdrowia i być 
w stanie w bezpieczny sposób udostępniać 
je upoważnionym stronom, przy czym 
zgodnie z prawodawstwem w zakresie 
ochrony danych należy zakazać 
nieupoważnionego dostępu do tych 
danych; potwierdza ponadto, że dane 
powinny być przechowywane na 
bezpiecznych lokalnych serwerach 
i przetwarzane przez niezależne organy;

Or. en

Poprawka 146
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. podkreśla, że towarzystwom 
ubezpieczeniowym ani innym 
usługodawcom nie należy umożliwiać 
wykorzystywania danych z aplikacji 
związanych z e-zdrowiem w celu 
dyskryminowania przy ustalaniu cen, 
ponieważ byłoby to sprzeczne 
z podstawowym prawem dostępu do opieki 
zdrowotnej1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2019-0105_PL.html

Or. en

Poprawka 147
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL
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Projekt rezolucji
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7d. przypomina, zgodnie z RODO, 
zalecenia wydane przez wiele krajowych 
organów ochrony danych dotyczące 
zastrzeżenia usług hostingu i zarządzania 
danymi w sektorze zdrowia dla podmiotów 
podlegających wyłącznej jurysdykcji Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 148
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 7 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7e. przypomina stanowisko EIOD po 
przeprowadzeniu dochodzenia z własnej 
inicjatywy w sprawie korzystania przez 
instytucje UE z produktów i usług 
Microsoft, w szczególności wskazanie, że 
swoboda uznania, jaką dysponował 
Microsoft, stanowiła szerokie uprawnienie 
Microsoft do działania w charakterze 
administratora; popiera pomysł, że 
instytucje UE powinny działać na rzecz 
zachowania kontroli z uwagi na ich rolę 
jako instytucji świadczących usługi 
publiczne;

Or. en

Poprawka 149
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Nalega, aby model zarządzania 
danymi opierał się na zdecentralizowanym 
środowisku operacyjnym danych;

8. nalega, aby model zarządzania 
danymi opierał się na zdecentralizowanym 
środowisku operacyjnym danych; uważa, 
że UE powinna wypracować własną 
odpowiednią zdolność do świadczenia 
usług w chmurze i ułatwić powstanie 
zdecentralizowanego, interoperacyjnego 
ekosystemu zarządzania danymi, który 
umożliwia efektywne wykorzystanie 
infrastruktury lokalnej, np. na potrzeby 
przetwarzania danych na obrzeżach sieci; 
popiera dalsze upowszechnianie 
zdecentralizowanych technologii 
cyfrowych, takich jak łańcuch bloków, 
który umożliwia osobom fizycznym 
i organizacjom zarządzanie przepływem 
danych w oparciu o samostanowienie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Nalega, aby model zarządzania 
danymi opierał się na zdecentralizowanym 
środowisku operacyjnym danych;

8. wzywa Komisję do dokładnej oceny 
sposobu budowania modelu zarządzania 
danymi; zauważa, że zarówno 
scentralizowane, jak i zdecentralizowane 
środowiska operacyjne danych wiążą się 
zarówno z korzyściami, jak i z ryzykiem; 
przyznaje, że model zdecentralizowany 
zapewnia więcej gwarancji pod względem 
ochrony prywatności i minimalizacji 
danych, ponieważ mniej danych jest 
przechowywanych na serwerach 
centralnych; podkreśla, że ta ocena 
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powinna należycie uwzględniać aspekt 
cyberbezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Nalega, aby model zarządzania 
danymi opierał się na zdecentralizowanym 
środowisku operacyjnym danych;

8. zdecydowanie stwierdza, że model 
zarządzania danymi musi opierać się na 
zdecentralizowanym środowisku 
operacyjnym danych dostępnym dla 
wszystkich uczestników rynku, zarówno 
komercyjnych, jak i niekomercyjnych, 
w tym przedsiębiorstw typu start-up 
i MŚP, tworząc ekosystem, w którym 
można uzyskać dostęp do danych 
i korzystać z nich w zaufanym, 
bezpiecznym i pewnym środowisku; 
domaga się, aby normy 
cyberbezpieczeństwa były koordynowane 
z Agencją Unii Europejskiej ds. 
Cyberbezpieczeństwa i Europejskim 
Centrum Kompetencji w dziedzinie 
Cyberbezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 152
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Nalega, aby model zarządzania 8. nalega, aby model zarządzania 
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danymi opierał się na zdecentralizowanym 
środowisku operacyjnym danych;

danymi opierał się na zdecentralizowanym 
środowisku operacyjnym danych, przy 
uwzględnieniu korzyści wynikających 
z polityki otwartych danych i możliwości 
współpracy w ramach regionalnych 
klastrów MŚP, instytucji badawczych, 
administracji publicznej i społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 153
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Nalega, aby model zarządzania 
danymi opierał się na zdecentralizowanym 
środowisku operacyjnym danych;

8. nalega, aby model zarządzania 
danymi opierał się na zdecentralizowanym 
środowisku operacyjnym danych; ponadto 
zaleca korzystanie w jak największym 
stopniu z otwartego oprogramowania we 
wszystkich organach administracji 
publicznej w UE;

Or. en

Poprawka 154
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Nalega, aby model zarządzania 
danymi opierał się na zdecentralizowanym 
środowisku operacyjnym danych;

8. nalega, aby model zarządzania 
danymi opierał się na zdecentralizowanym 
środowisku operacyjnym danych; wspiera 
tworzenie i wprowadzanie 
interoperacyjnych ekosystemów danych 
w miarę przechodzenia w kierunku 
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przetwarzania danych na obrzeżach sieci;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że usługi zarządzania 
danymi i architektury danych 
przeznaczone do przechowywania, 
wykorzystywania i ponownego 
wykorzystywania danych oraz zarządzania 
danymi są kluczowymi elementami 
łańcucha wartości europejskiej 
gospodarki cyfrowej; podkreśla, że koszty 
związane z dostępem do danych i ich 
przechowywaniem determinują szybkość, 
zakres i skalę wdrażania infrastruktury 
oraz produktów cyfrowych, zwłaszcza 
w przypadku MŚP i przedsiębiorstw typu 
start-up;

Or. en

Poprawka 156
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Apeluje o utworzenie organu 
kierowanego przez Komisję, który 
ustalałby wspólne unijne wytyczne 
dotyczące zarządzania danymi; apeluje o 
odpowiednią reprezentację obywateli, 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedsiębiorstw w zarządzaniu 

9. apeluje do Komisji o ustalenie 
wspólnych unijnych wytycznych 
dotyczących zarządzania danymi oraz o 
dokładną ocenę potrzeby utworzenia 
odpowiedzialnego w tym zakresie organu 
kierowanego przez Komisję, który 
powinien działać w ścisłym powiązaniu 
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przestrzeniami danych; z organami odpowiedzialnymi za sztuczną 
inteligencję i korzystając z istniejącego 
personelu; apeluje do Komisji o regularną 
wymianę informacji z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, takimi jak 
obywatele, społeczeństwo obywatelskie 
i przedsiębiorstwa, w celu poprawy 
zarządzania przestrzeniami danych;

Or. en

Poprawka 157
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Apeluje o utworzenie organu 
kierowanego przez Komisję, który 
ustalałby wspólne unijne wytyczne 
dotyczące zarządzania danymi; apeluje o 
odpowiednią reprezentację obywateli, 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedsiębiorstw w zarządzaniu 
przestrzeniami danych;

9. apeluje o utworzenie organu lub 
dyrekcji generalnej pod kierunkiem 
Komisji z zadaniem ustalania wspólnych 
unijnych regulacji dotyczących 
zarządzania danymi; apeluje o 
odpowiednią reprezentację obywateli, 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedsiębiorstw w zarządzaniu 
przestrzeniami danych; sprzeciwia się 
utworzeniu nowej agencji, mając na 
względzie październikowe sprawozdanie 
Trybunału Obrachunkowego1a; zaleca 
obecnym DG zacieśnienie współpracy 
z Europejskim Inspektorem Ochrony 
Danych (EIOD);
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/News
Item.aspx?nid=14564

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Apeluje o utworzenie organu 
kierowanego przez Komisję, który 
ustalałby wspólne unijne wytyczne 
dotyczące zarządzania danymi; apeluje o 
odpowiednią reprezentację obywateli, 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedsiębiorstw w zarządzaniu 
przestrzeniami danych;

9. apeluje o utworzenie Grupy 
Ekspertów Wysokiego Szczebla 
kierowanej przez Komisję, która 
pomagałaby ustalać wspólne unijne 
wytyczne dotyczące zarządzania danymi; 
apeluje o odpowiednią reprezentację 
obywateli, społeczeństwa obywatelskiego, 
organów publicznych i przedsiębiorstw w 
zarządzaniu przestrzeniami danych; 
podkreśla znaczenie koordynacji 
wszystkich organów regulacyjnych 
zaangażowanych w gospodarkę opartą na 
danych;

Or. en

Poprawka 159
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Apeluje o utworzenie organu 
kierowanego przez Komisję, który 
ustalałby wspólne unijne wytyczne 
dotyczące zarządzania danymi; apeluje o 
odpowiednią reprezentację obywateli, 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedsiębiorstw w zarządzaniu 
przestrzeniami danych;

9. Apeluje o utworzenie organu 
kierowanego przez Komisję złożonego 
z przedstawicieli organów państw 
członkowskich i odpowiednich agencji UE 
oraz innych organów, takich jak EROD, 
BEREC, ENISA, który ustalałby wspólne 
unijne wytyczne dotyczące prostego 
zarządzania danymi; apeluje o 
odpowiednią reprezentację obywateli, 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedsiębiorstw w zarządzaniu 
przestrzeniami danych;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Apeluje o utworzenie organu 
kierowanego przez Komisję, który 
ustalałby wspólne unijne wytyczne 
dotyczące zarządzania danymi; apeluje o 
odpowiednią reprezentację obywateli, 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedsiębiorstw w zarządzaniu 
przestrzeniami danych;

9. apeluje do Komisji o ustalenie 
wspólnych unijnych wytycznych 
dotyczących zarządzania danymi oraz o 
dokładną ocenę potrzeby utworzenia 
odpowiedzialnego w tym zakresie organu 
kierowanego przez Komisję z 
wykorzystaniem istniejącego personelu; 
apeluje do Komisji o regularną wymianę 
informacji z wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, takimi jak obywatele, 
społeczeństwo obywatelskie 
i przedsiębiorstwa, w celu poprawy 
zarządzania przestrzeniami danych;

Or. en

Poprawka 161
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Apeluje o utworzenie organu 
kierowanego przez Komisję, który 
ustalałby wspólne unijne wytyczne 
dotyczące zarządzania danymi; apeluje o 
odpowiednią reprezentację obywateli, 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedsiębiorstw w zarządzaniu 
przestrzeniami danych;

9. apeluje o utworzenie organu 
kierowanego przez Komisję, który 
ustalałby wspólne unijne zasady dotyczące 
zarządzania danymi; apeluje o 
odpowiednią reprezentację obywateli, 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedsiębiorstw w zarządzaniu 
przestrzeniami danych;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Apeluje do Komisji o stworzenie 
interoperacyjnych sektorowych przestrzeni 
danych zgodnych ze wspólnymi 
wytycznymi, aby uniknąć tworzenia 
silosów i zapobiegania innowacjom 
międzysektorowym;

10. apeluje do Komisji o stworzenie 
interoperacyjnych sektorowych przestrzeni 
danych zgodnych ze wspólnymi 
wytycznymi, aby uniknąć tworzenia 
silosów i zapobiegania innowacjom 
międzysektorowym; podkreśla, że aby 
zagwarantować pewność prawa, 
zarządzanie sektorowymi przestrzeniami 
danych powinno uzupełniać wymogi 
i procedury przewidziane 
w obowiązującym prawodawstwie 
sektorowym lub być z nimi zgodne;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Apeluje do Komisji o stworzenie 
interoperacyjnych sektorowych przestrzeni 
danych zgodnych ze wspólnymi 
wytycznymi, aby uniknąć tworzenia 
silosów i zapobiegania innowacjom 
międzysektorowym;

10. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o stworzenie 
interoperacyjnych sektorowych przestrzeni 
danych zgodnych ze wspólnymi 
wytycznymi i protokołami udostępniania 
danych, aby uniknąć tworzenia silosów 
zapobiegających innowacjom 
międzysektorowym;

Or. en
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Poprawka 164
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Apeluje do Komisji o stworzenie 
interoperacyjnych sektorowych przestrzeni 
danych zgodnych ze wspólnymi 
wytycznymi, aby uniknąć tworzenia 
silosów i zapobiegania innowacjom 
międzysektorowym;

10. apeluje do Komisji o stworzenie 
interoperacyjnych sektorowych przestrzeni 
danych zgodnych ze wspólnymi 
wytycznymi i wymogami prawnymi, aby 
uniknąć tworzenia silosów i zapobiegania 
innowacjom międzysektorowym;

Or. en

Poprawka 165
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Apeluje do Komisji o stworzenie 
interoperacyjnych sektorowych przestrzeni 
danych zgodnych ze wspólnymi 
wytycznymi, aby uniknąć tworzenia 
silosów i zapobiegania innowacjom 
międzysektorowym;

10. apeluje do Komisji o stworzenie 
interoperacyjnych sektorowych przestrzeni 
danych zgodnych ze wspólnymi zasadami, 
aby uniknąć tworzenia silosów i 
zapobiegania innowacjom 
międzysektorowym;

Or. en

Poprawka 166
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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10a. podkreśla, że przestrzenie danych 
powinny opierać się na wspólnych, 
przejrzystych i niedyskryminujących 
zasadach oraz powinny być otwarte dla 
wszystkich podmiotów; wzywa Komisję do 
zintensyfikowania działań na rzecz 
otwartego, dającego się wyjaśnić 
i integracyjnego zarządzania danymi, od 
dostępu po ponowne wykorzystanie, 
obejmującego skuteczne zapobieganie 
powielaniu uprzedzeń;

Or. en

Poprawka 167
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. popiera opinię Komisji Kultury i 
Edukacji, w której wzywa się do 
stworzenia wspólnej europejskiej 
przestrzeni danych na temat dziedzictwa 
kulturowego, oraz uważa, że cyfryzacja 
dziedzictwa kulturowego może być 
pożyteczna i korzystna na bardzo wiele 
sposobów, w tym dla turystyki i sektora 
turystycznego1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/CULT-PA-652540_PL.pdf 

Or. en

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

Projekt rezolucji
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Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Zachęca Komisję do 
wykorzystywania przestrzeni danych do 
zwiększania zaufania, tworzenia 
wspólnych standardów i dobrze 
uformowanych interfejsów programowania 
aplikacji (API) oraz do rozważenia 
wykorzystania wcześniej uzgodnionych 
środowisk sandbox do testowania 
innowacji;

11. zachęca Komisję do 
wykorzystywania przestrzeni danych do 
zwiększania zaufania, tworzenia 
wspólnych standardów i dobrze 
uformowanych interfejsów programowania 
aplikacji (API) oraz do rozważenia 
wykorzystania wcześniej uzgodnionych 
środowisk sandbox do testowania 
innowacji oraz nowych modeli 
biznesowych, a także nowych narzędzi do 
zarządzania danymi i przetwarzania 
danych; uważa, że kluczowe znaczenie ma 
unikanie wszelkiego ryzyka 
nieuprawnionego dostępu osób trzecich 
do przestrzeni danych oraz tworzenie 
narzędzi zwalczania ewentualnych 
nadużyć;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Zachęca Komisję do 
wykorzystywania przestrzeni danych do 
zwiększania zaufania, tworzenia 
wspólnych standardów i dobrze 
uformowanych interfejsów programowania 
aplikacji (API) oraz do rozważenia 
wykorzystania wcześniej uzgodnionych 
środowisk sandbox do testowania 
innowacji;

11. zachęca Komisję do 
wykorzystywania przestrzeni danych do 
zwiększania zaufania, tworzenia 
wspólnych rynkowych standardów i dobrze 
uformowanych interfejsów programowania 
aplikacji (API) wraz z solidnym 
mechanizmem uwierzytelniania oraz do 
wykorzystania wcześniej uzgodnionych 
środowisk sandbox do testowania 
innowacji; wzywa Komisję do 
przedstawienia wytycznych dotyczących 
procedur wykorzystywania danych w celu 
zwiększenia pewności prawa dla 
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podmiotów prywatnych i publicznych 
każdej wielkości;

Or. en

Poprawka 170
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Zachęca Komisję do 
wykorzystywania przestrzeni danych do 
zwiększania zaufania, tworzenia 
wspólnych standardów i dobrze 
uformowanych interfejsów programowania 
aplikacji (API) oraz do rozważenia 
wykorzystania wcześniej uzgodnionych 
środowisk sandbox do testowania 
innowacji;

11. zachęca Komisję do 
wykorzystywania przestrzeni danych do 
zwiększania zaufania, tworzenia 
wspólnych standardów, w tym dotyczących 
anonimizacji i pseudonimizacji danych, 
aby zapewnić wysoki poziom ochrony 
danych, do budowania dobrze 
uformowanych interfejsów programowania 
aplikacji (API) oraz do rozważenia 
wykorzystania wcześniej uzgodnionych, 
wyraźnie zdefiniowanych i określonych 
w czasie środowisk sandbox do testowania 
innowacji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Zachęca Komisję do 
wykorzystywania przestrzeni danych do 
zwiększania zaufania, tworzenia 
wspólnych standardów i dobrze 
uformowanych interfejsów programowania 
aplikacji (API) oraz do rozważenia 
wykorzystania wcześniej uzgodnionych 

11. zachęca Komisję do 
wykorzystywania przestrzeni danych do 
zwiększania zaufania, tworzenia 
wspólnych standardów i dobrze 
uformowanych interfejsów programowania 
aplikacji (API) oraz do rozważenia 
wykorzystania wcześniej uzgodnionych 
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środowisk sandbox do testowania 
innowacji;

środowisk sandbox do testowania 
innowacji, automatyzacji i analityki 
danych oraz platform przetwarzania;

Or. en

Poprawka 172
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Zachęca Komisję do 
wykorzystywania przestrzeni danych do 
zwiększania zaufania, tworzenia 
wspólnych standardów i dobrze 
uformowanych interfejsów programowania 
aplikacji (API) oraz do rozważenia 
wykorzystania wcześniej uzgodnionych 
środowisk sandbox do testowania 
innowacji;

11. zachęca Komisję do 
wykorzystywania przestrzeni danych do 
zwiększania zaufania, przyjmowania 
wspólnych standardów i dobrze 
uformowanych interfejsów programowania 
aplikacji (API) oraz do rozważenia 
wykorzystania wcześniej uzgodnionych 
środowisk sandbox do testowania 
innowacji zarówno w sektorze publicznym, 
jak i prywatnym;

Or. en

Poprawka 173
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Zachęca Komisję do 
wykorzystywania przestrzeni danych do 
zwiększania zaufania, tworzenia 
wspólnych standardów i dobrze 
uformowanych interfejsów programowania 
aplikacji (API) oraz do rozważenia 
wykorzystania wcześniej uzgodnionych 
środowisk sandbox do testowania 

11. zachęca Komisję do 
wykorzystywania przestrzeni danych do 
zwiększania zaufania, tworzenia 
wspólnych standardów oraz regulacji i 
dobrze uformowanych interfejsów 
programowania aplikacji (API) oraz do 
rozważenia wykorzystania wcześniej 
uzgodnionych środowisk sandbox do 
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innowacji; testowania innowacji;

Or. en

Poprawka 174
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że stworzenie dobrze 
uformowanych interfejsów 
programowania aplikacji (API) zapewni 
najlepszy dostęp do danych i 
najlepszą interoperacyjność w przestrzeni 
danych, a także umożliwi 
zautomatyzowaną interoperacyjność 
w czasie rzeczywistym między różnymi 
usługami; w związku z tym wzywa 
Komisję do promowania dobrze 
uformowanych interfejsów 
programowania aplikacji (API) jako 
zorientowanego na przyszłość rozwiązania 
technologicznego, również w celu 
wzmocnienia prawa osób fizycznych do 
przenoszenia danych określonego 
w art. 20 RODO;

Or. en

Poprawka 175
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla potrzebę wspierania 
kultury partnerstwa między sektorem 
prywatnym i publicznym przy wymianie 
danych, w tym przez stwarzanie zachęt, 



AM\1218025PL.docx 93/193 PE660.285v01-00

PL

w celu osiągnięcia pełnego potencjału 
partnerstw w zakresie danych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zachęca Komisję do wdrożenia 
zasady „API przede wszystkim” dla 
wszystkich systemów informatycznych 
sektora publicznego w państwach 
członkowskich, co zwiększy 
interoperacyjność takich systemów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. Zwraca uwagę na potrzebę pomocy 
podmiotom sektora prywatnego i 
publicznego w identyfikowaniu 
posiadanych i katalogowanych danych 
oraz zwiększaniu możliwości 
wyszukiwania danych w celu uzupełnienia 
przestrzeni danych; wzywa Komisję do 
finansowania inicjatyw mających na celu 
poprawę możliwości wyszukiwania 
metadanych w przestrzeni danych;

12. zwraca uwagę, że wytyczne i ramy 
wynikające z europejskiej strategii 
w zakresie danych powinny zapewniać 
podmiotom zarówno sektora prywatnego, 
jak i publicznego możliwość 
wykorzystywania danych, które te 
podmioty generują i posiadają, 
zwiększając możliwości wyszukiwania 
danych w celu uzupełnienia przestrzeni 
danych i zachęcając do takich działań; 
wzywa Komisję do analizy inicjatyw 
mających na celu poprawę możliwości 
wyszukiwania metadanych w przestrzeni 
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danych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. Zwraca uwagę na potrzebę pomocy 
podmiotom sektora prywatnego i 
publicznego w identyfikowaniu 
posiadanych i katalogowanych danych oraz 
zwiększaniu możliwości wyszukiwania 
danych w celu uzupełnienia przestrzeni 
danych; wzywa Komisję do finansowania 
inicjatyw mających na celu poprawę 
możliwości wyszukiwania metadanych w 
przestrzeni danych;

12. zwraca uwagę na potrzebę pomocy 
podmiotom sektora prywatnego i 
publicznego, zwłaszcza MŚP 
i przedsiębiorstwom typu start-up, w 
identyfikowaniu posiadanych 
i katalogowanych danych oraz zwiększaniu 
możliwości wyszukiwania danych w celu 
uzupełnienia przestrzeni danych, oraz na 
potrzebę ułatwiania procedur czyszczenia 
danych; wzywa Komisję do finansowania 
inicjatyw mających na celu poprawę 
możliwości wyszukiwania metadanych w 
przestrzeni danych;

Or. en

Poprawka 179
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla znaczenie posiadania 
zbiorów danych opartych na ogólnie 
przyjętych taksonomiach na szczeblu UE, 
aby ułatwić dostępność, wiarygodność, 
a ostatecznie użyteczność danych;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące 
etykietowania/certyfikacji pośredników w 
celu stworzenia interoperacyjnych 
ekosystemów i rynków danych;

13. przypomina kluczową rolę, jaką 
odegrają „pośrednicy danych” jako 
strukturalny czynnik umożliwiający 
gromadzenie danych i organizowanie ich 
przepływu; z zadowoleniem przyjmuje 
plany Komisji dotyczące 
etykietowania/certyfikacji pośredników w 
celu stworzenia interoperacyjnych 
i niedyskryminacyjnych ekosystemów i 
rynków danych otwartych dla wszystkich 
podmiotów, zwłaszcza w sektorach, które 
nie będą objęte zakresem wspólnych 
przestrzeni danych;

Or. en

Poprawka 181
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące 
etykietowania/certyfikacji pośredników w 
celu stworzenia interoperacyjnych 
ekosystemów i rynków danych;

13. z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące 
etykietowania/certyfikacji pośredników w 
celu stworzenia interoperacyjnych 
ekosystemów i rynków danych; wzywa 
Komisję do zapewnienia 
interoperacyjności przez opracowanie 
minimalnych kryteriów interoperacyjności 
między pośrednikami danych, które 
wyznaczają ogólny kierunek rozwoju 
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interoperacyjnej sieci usług wymiany 
danych;

Or. en

Poprawka 182
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące 
etykietowania/certyfikacji pośredników w 
celu stworzenia interoperacyjnych 
ekosystemów i rynków danych;

13. z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące 
etykietowania/certyfikacji pośredników w 
celu stworzenia interoperacyjnych 
ekosystemów i rynków danych; apeluje do 
Komisji o współpracę z europejskimi 
i międzynarodowymi organizacjami 
normalizacyjnymi w celu 
zidentyfikowania i uzupełnienia luk 
w normalizacji danych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące 
etykietowania/certyfikacji pośredników w 
celu stworzenia interoperacyjnych 
ekosystemów i rynków danych;

13. z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące 
etykietowania/certyfikacji pośredników w 
celu stworzenia interoperacyjnych 
ekosystemów danych;

Or. en
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Poprawka 184
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. Przypomina, że nie zawsze można 
rozdzielić dane osobowe i dane 
przemysłowe; nalega, aby Komisja 
określiła wytyczne i praktyki w zakresie 
wykorzystywania mieszanych zbiorów 
danych w środowiskach przemysłowych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
zasad ochrony danych osobowych; wzywa 
Komisję do rozważenia stworzenia 
horyzontalnej i przekrojowej przestrzeni 
danych osobowych obok innych 
przestrzeni danych, aby sprostać 
wyzwaniu, jakim są mieszane zbiory 
danych i wzmocnić pozycję obywateli za 
pośrednictwem, na przykład, 
wiarygodnych pośredników, takich jak 
operatorzy MyData, którzy przechowują 
dane za zgodą właścicieli;

14. przypomina, że nie zawsze można 
rozdzielić dane osobowe i dane 
przemysłowe; uważa, że mieszane zbiory 
danych, łączące dane osobowe 
i nieosobowe, powinny podlegać 
przepisom RODO; nalega, aby Komisja 
określiła wytyczne i praktyki w zakresie 
wykorzystywania mieszanych zbiorów 
danych w środowiskach przemysłowych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
zasad ochrony danych osobowych; wzywa 
Komisję do wzmocnienia pozycji 
obywateli za pośrednictwem, na przykład, 
wiarygodnych pośredników, takich jak 
operatorzy MyData, którzy przechowują 
dane za zgodą właścicieli; zwraca się do 
Komisji o zbadanie możliwości wymiany 
danych nieosobowych będących 
w posiadaniu sektora prywatnego 
z organizacjami pozarządowymi, 
a w szczególności z organizacjami 
konsumenckimi, np. w celu usprawnienia 
testowania produktów; podkreśla, że 
organizacje działające w interesie 
publicznym powinny mieć dostęp do 
danych nieosobowych, aby wzmocnić 
swoje działania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
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Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. Przypomina, że nie zawsze można 
rozdzielić dane osobowe i dane 
przemysłowe; nalega, aby Komisja 
określiła wytyczne i praktyki w zakresie 
wykorzystywania mieszanych zbiorów 
danych w środowiskach przemysłowych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
zasad ochrony danych osobowych; wzywa 
Komisję do rozważenia stworzenia 
horyzontalnej i przekrojowej przestrzeni 
danych osobowych obok innych 
przestrzeni danych, aby sprostać 
wyzwaniu, jakim są mieszane zbiory 
danych i wzmocnić pozycję obywateli za 
pośrednictwem, na przykład, 
wiarygodnych pośredników, takich jak 
operatorzy MyData, którzy przechowują 
dane za zgodą właścicieli;

14. przypomina, że nie zawsze można 
rozdzielić dane osobowe i dane 
nieosobowe, takie jak dane przemysłowe, 
a ich rozdzielenie bywa trudne i 
kosztowne, wskutek czego duża ilość 
danych pozostaje obecnie 
niewykorzystana; nalega, aby Komisja 
określiła wytyczne dotyczące zgodnego 
z prawem przetwarzania danych i praktyk 
w zakresie wykorzystywania mieszanych 
zbiorów danych w środowiskach 
przemysłowych, takie jak znormalizowane 
kryteria zapewniające wystarczający 
poziom anonimizacji i agregacji, zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych; wzywa Komisję do rozważenia 
stworzenia horyzontalnej i przekrojowej 
przestrzeni danych osobowych obok 
innych przestrzeni danych, aby sprostać 
wyzwaniu, jakim są mieszane zbiory 
danych, i wzmocnić pozycję obywateli za 
pośrednictwem, na przykład, 
wiarygodnych pośredników, takich jak 
operatorzy MyData, którzy przechowują 
dane za zgodą właścicieli;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. Przypomina, że nie zawsze można 
rozdzielić dane osobowe i dane 
przemysłowe; nalega, aby Komisja 
określiła wytyczne i praktyki w zakresie 
wykorzystywania mieszanych zbiorów 

14. przypomina, że nie zawsze można 
rozdzielić dane osobowe i dane 
przemysłowe; nalega, aby Komisja 
stosowała się do wytycznych określonych 
w rozporządzeniu (UE) 2018/1807; wzywa 
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danych w środowiskach przemysłowych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
zasad ochrony danych osobowych; wzywa 
Komisję do rozważenia stworzenia 
horyzontalnej i przekrojowej przestrzeni 
danych osobowych obok innych 
przestrzeni danych, aby sprostać 
wyzwaniu, jakim są mieszane zbiory 
danych i wzmocnić pozycję obywateli za 
pośrednictwem, na przykład, 
wiarygodnych pośredników, takich jak 
operatorzy MyData, którzy przechowują 
dane za zgodą właścicieli;

Komisję do rozważenia stworzenia 
horyzontalnej i przekrojowej przestrzeni 
danych osobowych obok innych 
przestrzeni danych, aby wzmocnić pozycję 
obywateli za pośrednictwem, na przykład, 
wiarygodnych pośredników, takich jak 
operatorzy MyData, którzy przechowują 
dane za zgodą właścicieli; podkreśla 
różnicę między pośrednikami danych 
a brokerami danych, ponieważ brokerzy 
danych stosują model biznesowy 
przewidujący sprzedaż danych dla zysku; 
wzywa Komisję do zachęcania państw 
członkowskich do sprawdzania zgodności 
brokerów danych z przepisami UE 
dotyczącymi prywatności, ochrony danych 
i cyberbezpieczeństwa oraz do wspierania 
ich w razie potrzeby niezbędnymi 
zasobami;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. Przypomina, że nie zawsze można 
rozdzielić dane osobowe i dane 
przemysłowe; nalega, aby Komisja 
określiła wytyczne i praktyki w zakresie 
wykorzystywania mieszanych zbiorów 
danych w środowiskach przemysłowych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
zasad ochrony danych osobowych; wzywa 
Komisję do rozważenia stworzenia 
horyzontalnej i przekrojowej przestrzeni 
danych osobowych obok innych 
przestrzeni danych, aby sprostać 
wyzwaniu, jakim są mieszane zbiory 
danych i wzmocnić pozycję obywateli za 
pośrednictwem, na przykład, 
wiarygodnych pośredników, takich jak 

14. przypomina, że nie zawsze można 
rozdzielić dane osobowe i dane 
przemysłowe; nalega, aby Komisja 
określiła wytyczne i praktyki w zakresie 
wykorzystywania mieszanych zbiorów 
danych w środowiskach przemysłowych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
zasad ochrony danych osobowych; wzywa 
Komisję do rozważenia stworzenia 
horyzontalnej i przekrojowej przestrzeni 
danych osobowych obok innych 
przestrzeni danych, aby sprostać 
wyzwaniu, jakim są mieszane zbiory 
danych, i wzmocnić pozycję obywateli za 
pośrednictwem, na przykład, 
wiarygodnych pośredników, takich jak 
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operatorzy MyData, którzy przechowują 
dane za zgodą właścicieli;

operatorzy MyData, którzy przechowują 
dane za zgodą właścicieli; podkreśla 
potrzebę dalszego rozwoju tożsamości 
cyfrowych, które umożliwią osobom 
fizycznym zachowanie prawa własności do 
ich danych i przyczynią się do 
ustanowienia bezpiecznych oraz godnych 
zaufania standardów w zakresie 
pośrednictwa w przekazywaniu danych;

Or. en

Poprawka 188
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. Przypomina, że nie zawsze można 
rozdzielić dane osobowe i dane 
przemysłowe; nalega, aby Komisja 
określiła wytyczne i praktyki w zakresie 
wykorzystywania mieszanych zbiorów 
danych w środowiskach przemysłowych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
zasad ochrony danych osobowych; wzywa 
Komisję do rozważenia stworzenia 
horyzontalnej i przekrojowej przestrzeni 
danych osobowych obok innych 
przestrzeni danych, aby sprostać 
wyzwaniu, jakim są mieszane zbiory 
danych i wzmocnić pozycję obywateli za 
pośrednictwem, na przykład, 
wiarygodnych pośredników, takich jak 
operatorzy MyData, którzy przechowują 
dane za zgodą właścicieli;

14. przypomina, że nie zawsze można 
rozdzielić dane osobowe i dane 
przemysłowe; nalega, aby Komisja 
określiła zasady i praktyki w zakresie 
wykorzystywania mieszanych zbiorów 
danych w środowiskach przemysłowych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
zasad ochrony danych osobowych; wzywa 
Komisję do rozważenia stworzenia 
horyzontalnej i przekrojowej przestrzeni 
danych osobowych obok innych 
przestrzeni danych, aby sprostać 
wyzwaniu, jakim są mieszane zbiory 
danych, i wzmocnić pozycję obywateli za 
pośrednictwem, na przykład, 
wiarygodnych pośredników, takich jak 
operatorzy MyData, którzy przechowują 
dane za zgodą właścicieli, oraz zapewnić 
odpowiednią szczegółowość uprawnień; 
nalega, aby w przestrzeniach danych 
utworzonych w wyniku polityki Unii 
istniały zabezpieczenia i obowiązywał 
zakaz wykorzystywania danych do celów 
profilowania i reklamy;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. Przypomina, że nie zawsze można 
rozdzielić dane osobowe i dane 
przemysłowe; nalega, aby Komisja 
określiła wytyczne i praktyki w zakresie 
wykorzystywania mieszanych zbiorów 
danych w środowiskach przemysłowych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
zasad ochrony danych osobowych; wzywa 
Komisję do rozważenia stworzenia 
horyzontalnej i przekrojowej przestrzeni 
danych osobowych obok innych 
przestrzeni danych, aby sprostać 
wyzwaniu, jakim są mieszane zbiory 
danych i wzmocnić pozycję obywateli za 
pośrednictwem, na przykład, 
wiarygodnych pośredników, takich jak 
operatorzy MyData, którzy przechowują 
dane za zgodą właścicieli;

14. przypomina, że nie zawsze można 
rozdzielić dane osobowe i dane 
przemysłowe; nalega, aby Komisja 
określiła wytyczne i praktyki w zakresie 
wykorzystywania mieszanych zbiorów 
danych w środowiskach przemysłowych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
zasad ochrony danych osobowych; wzywa 
Komisję do rozważenia stworzenia 
horyzontalnej i przekrojowej przestrzeni 
danych osobowych obok innych 
przestrzeni danych, aby sprostać 
wyzwaniu, jakim są mieszane zbiory 
danych, i wzmocnić pozycję obywateli za 
pośrednictwem, na przykład, 
wiarygodnych pośredników, takich jak 
operatorzy MyData, którzy przechowują 
dane za zgodą właścicieli; apeluje o dalsze 
wytyczne ze strony Komisji dotyczące 
stosowania rozporządzenia 2016/679 do 
mieszanych zbiorów danych, aby zapewnić 
pełne poszanowanie prywatności danych;

Or. en

Poprawka 190
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. Przypomina, że nie zawsze można 
rozdzielić dane osobowe i dane 

14. przypomina, że nie zawsze można 
rozdzielić dane osobowe i dane 
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przemysłowe; nalega, aby Komisja 
określiła wytyczne i praktyki w zakresie 
wykorzystywania mieszanych zbiorów 
danych w środowiskach przemysłowych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
zasad ochrony danych osobowych; wzywa 
Komisję do rozważenia stworzenia 
horyzontalnej i przekrojowej przestrzeni 
danych osobowych obok innych 
przestrzeni danych, aby sprostać 
wyzwaniu, jakim są mieszane zbiory 
danych i wzmocnić pozycję obywateli za 
pośrednictwem, na przykład, 
wiarygodnych pośredników, takich jak 
operatorzy MyData, którzy przechowują 
dane za zgodą właścicieli;

przemysłowe; nalega, aby Komisja 
określiła wytyczne i praktyki w zakresie 
wykorzystywania mieszanych zbiorów 
danych w środowiskach przemysłowych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
zasad ochrony danych osobowych; wzywa 
Komisję do rozważenia stworzenia ram 
prawnych i klarownej definicji w zakresie 
horyzontalnych i przekrojowych 
przestrzeni danych osobowych obok 
innych przestrzeni danych, aby sprostać 
wyzwaniu, jakim są mieszane zbiory 
danych, i wzmocnić pozycję obywateli za 
pośrednictwem, na przykład, 
wiarygodnych pośredników, takich jak 
operatorzy MyData, którzy ułatwiają 
przekazywanie danych za zgodą 
właścicieli;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina znaczenie 
ustanowienia klarownej definicji 
i wyraźnych zasad dotyczących 
„altruistycznego podejścia do danych”, 
w tym możliwych celów, takich jak dobro 
publiczne; podkreśla, że darowizna 
danych powinna być uzależniona od 
świadomej zgody i zawsze powinna być 
odwołalna;

Or. en

Poprawka 192
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla znaczenie rzeczywistego 
europejskiego zarządzania danymi i 
zachęca w związku z tym do wdrożenia 
mechanizmów kontroli, aby UE i państwa 
członkowskie mogły na odpowiednim 
szczeblu decydować o tym, jakie rodzaje 
danych podlegają wymianie;

Or. fr

Poprawka 193
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. nalega, aby konsumenci zawsze 
mogli decydować, kto ma dostęp do ich 
danych osobowych i na jakich 
warunkach, nawet w przypadku 
niekomercyjnego wykorzystania danych 
do celów interesu publicznego;

Or. en

Poprawka 194
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

uważa, że włączenie danych 
użytkowników do łańcuchów 
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produkcyjnych gospodarki cyfrowej 
przyczynia się do zacierania granicy 
między produkcją a konsumpcją; 
podkreśla, że dzięki takiemu działaniu i 
danym, jakie ono generuje, użytkownik 
aplikacji nie tylko pomaga 
zminimalizować cenę, jaką musi zapłacić, 
ale także przyczynia się do tworzenia 
wartości dla innych użytkowników lub 
klientów po drugiej stronie modelu 
biznesowego;

Or. en

Poprawka 195
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

uważa, że w gospodarce cyfrowej 
użytkownicy aplikacji są również, poprzez 
swój oddolny wkład, podmiotami 
pomocniczymi w produkcji i dystrybucji; 
podkreśla, że ta obfitość i dostępność, 
a także brak wynagrodzenia za to, co 
można by uznać za „nieodpłatną pracę”, 
przyczynia się do niskiego kosztu 
krańcowego eksploatacji i wyjaśnia 
wykładnicze korzyści skali nieodłącznie 
związane z gospodarką cyfrową; zwraca 
ponadto uwagę, że ta forma „nieodpłatnej 
pracy” użytkowników umożliwia wielu 
przedsiębiorstwom cyfrowym prowadzenie 
działalności bez pracowników, na 
przykład w obszarze tworzenia treści lub 
obsługi klienta;

Or. en

Poprawka 196
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
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w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

przypomina, że dane wynikające z 
„otwartej współpracy” użytkowników 
w ramach ich działalności są surowcem, 
który zasila gospodarkę cyfrową; 
podkreśla, że dane, a w szczególności 
dane osobowe, stanowią istotę wszystkich 
modeli biznesowych w gospodarce 
cyfrowej; przypomina, że w gospodarce 
cyfrowej domyślnie przyjmuje się, że 
aktywność użytkowników pozostawia ślady 
i że można ją uchwycić w postaci danych 
– danych obserwowanych, danych 
przesłanych przez użytkowników, czy też 
danych wywnioskowanych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. Nalega, aby Komisja przedstawiła 
ustawę o danych, aby zachęcić do 
zwiększonego przepływu danych między 
przedsiębiorstwami B2B, B2G, G2B i G2G 
we wszystkich sektorach i umożliwić ten 
przepływ;

15. nalega, aby Komisja przedstawiła 
ustawę o danych, aby zachęcić do 
zwiększonego przepływu danych między 
przedsiębiorstwami B2B, B2G, G2B i G2G 
we wszystkich sektorach i umożliwić ten 
przepływ; podkreśla, że dane sektora 
publicznego często nie występują w 
formatach do odczytu maszynowego; 
zachęca Komisję, aby koordynowała 
z państwami członkowskimi ułatwianie 
udostępniania bezpłatnie, w miarę 
możliwości, zbiorów danych 
niewrażliwych, generowanych przez 
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sektor publiczny, w formatach do odczytu 
maszynowego, oraz by opracowała 
wytyczne dotyczące wspólnego modelu 
udostępniania danych wrażliwych 
i niewrażliwych zgodnie z wymogami 
RODO;

Or. en

Poprawka 198
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. Nalega, aby Komisja przedstawiła 
ustawę o danych, aby zachęcić do 
zwiększonego przepływu danych między 
przedsiębiorstwami B2B, B2G, G2B i G2G 
we wszystkich sektorach i umożliwić ten 
przepływ;

15. nalega, aby Komisja przedstawiła 
ustawę o danych, aby zachęcić do 
zwiększonego przepływu danych między 
przedsiębiorstwami B2B, B2G, G2B i G2G 
we wszystkich sektorach i umożliwić ten 
przepływ; popiera stworzenie w przyszłych 
ramach koncepcji danych istotnych ze 
względu na interes ogólny, 
w szczególności danych prywatnych, 
których udostępnienie jest uzasadnione 
celami badań publicznych (produkcja 
i zużycie energii, dane dotyczące 
różnorodności biologicznej, dane 
klimatyczne itp.), zgodnie z opracowaniem 
Forum Zarządzania Internetem;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. Nalega, aby Komisja przedstawiła 
ustawę o danych, aby zachęcić do 
zwiększonego przepływu danych między 
przedsiębiorstwami B2B, B2G, G2B i G2G 
we wszystkich sektorach i umożliwić ten 
przepływ;

15. nalega, aby Komisja przedstawiła 
ustawę o danych, aby zachęcić do 
zwiększonego i sprawiedliwego przepływu 
danych między przedsiębiorstwami B2B, 
B2G, G2B i G2G we wszystkich sektorach 
i umożliwić ten przepływ, między innymi 
wyjaśniając prawa użytkowania, 
w szczególności w warunkach rynkowych 
B2B, B2G, i zwiększając prawa osób 
fizycznych do przenoszenia danych 
zgodnie z art. 20 RODO, a jednocześnie 
unikając następstw w postaci blokady 
technologicznej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. Nalega, aby Komisja przedstawiła 
ustawę o danych, aby zachęcić do 
zwiększonego przepływu danych między 
przedsiębiorstwami B2B, B2G, G2B i G2G 
we wszystkich sektorach i umożliwić ten 
przepływ;

15. nalega, aby Komisja przedstawiła 
ustawę o danych, aby zachęcić do 
zwiększonego przepływu danych między 
przedsiębiorstwami B2B, B2G, G2B i G2G 
we wszystkich sektorach i umożliwić ten 
przepływ w celu wykorzystania pełnego 
potencjału niewykorzystanych danych 
przemysłowych z zapewnieniem 
cyberbezpieczeństwa; jeżeli 
wykorzystywane są dane osobowe, należy 
zapewnić ochronę konsumentów 
i zabezpieczenie danych osobowych;

Or. en

Poprawka 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 
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Falcă, Henna Virkkunen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że konkurencyjny 
dostęp do danych ma ogromne znaczenie 
dla rozwoju sztucznej inteligencji; zwraca 
uwagę, że przedsiębiorstwom 
i naukowcom należy dać większą swobodę 
w korzystaniu z danych, przy mniejszej 
ingerencji regulacyjnej, zwłaszcza gdy 
aplikacja sztucznej inteligencji, w której 
dane są wykorzystywane, nie wiąże się 
z wysokim ryzykiem;

Or. en

Poprawka 202
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje o utworzenie unijnych 
mechanizmów stanowiących wytyczne dla 
przedsiębiorstw, takich jak centra 
wsparcia w zakresie wymiany danych, aby 
rozwiewać wszelkie potencjalne obawy 
dotyczące bezpieczeństwa danych, 
prywatności i odpowiedzialności, 
ułatwiając tym samym wymianę danych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
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Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla, że potrzebny jest 
regulacyjny rozdział między sztuczną 
inteligencją wysokiego i niskiego ryzyka 
w oparciu o sposób wykorzystywania 
danych; tego rozdziału nie można 
dokonywać na zasadzie sektorowej, 
ponieważ może to utrudniać rozwój 
technologiczny w całym sektorze, ale na 
podstawie zastosowania, aby zapewnić 
precyzję zakresu regulacji i uniknąć 
niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 204
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa Komisję do 
przeanalizowania koncepcji trustów 
danych jako narzędzia w kontekście B2C 
w celu wzmocnienia pozycji obywateli 
przez wybór sposobu wykorzystywania ich 
danych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. Zachęca Komisję do ułatwienia 
korzystania systemów dobrowolnego 
udostępniania danych;

16. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do ułatwienia korzystania z 
systemów dobrowolnego udostępniania 
danych, między innymi przez zachęcanie 
przedsiębiorstw za pomocą godziwej 
rekompensaty, najlepszych praktyk, zachęt 
podatkowych, programów uznania 
publicznego; zachęca Komisję do 
opracowywania podejść opartych na 
współpracy w zakresie wymiany danych 
i wzorców umów dotyczących danych, aby 
zwiększyć przewidywalność 
i wiarygodność; podkreśla znaczenie 
ustalenia klarownych zasad uczciwej 
konkurencji i zakazu niewłaściwej 
działalności rynkowej w przyszłej ustawie 
o danych, ochrony praw własności 
intelektualnej, jasnych zasad dotyczących 
własności w odniesieniu do praw 
i obowiązków; obowiązkowe systemy 
udostępniania danych powinny być 
proaktywne, określane indywidualnie dla 
poszczególnych przypadków, ograniczone 
pod względem czasu i zakresu oraz oparte 
na klarownych zasadach w celu 
uniknięcia nieuczciwej konkurencji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Zachęca Komisję do ułatwienia 
korzystania systemów dobrowolnego 
udostępniania danych;

16. zachęca Komisję do ułatwienia 
korzystania z systemów dobrowolnego 
udostępniania danych; apeluje do Komisji 
o wprowadzenie środków, które 
zachęciłyby przedsiębiorstwa do dzielenia 
się danymi, w miarę możliwości w ramach 
systemu korzyści (w którym każdy odnosi 
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korzyści), w celu gromadzenia ogromnych 
zbiorów danych, do których dostęp będzie 
równy dla przedsiębiorstw z UE, 
w szczególności tych posiadających 
mniejsze zasoby danych, co ułatwi 
innowacje; podkreśla potrzebę wyraźnego 
określania w umowach obowiązków 
i odpowiedzialności podmiotów 
gromadzących dane, jeśli chodzi o dostęp 
do danych oraz ich przechowywanie, 
udostępnianie i przetwarzanie, aby 
ograniczyć niewłaściwe wykorzystywanie 
danych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Zachęca Komisję do ułatwienia 
korzystania systemów dobrowolnego 
udostępniania danych;

16. zachęca Komisję do zwiększenia 
pewności prawa w zakresie udostępniania 
danych i ułatwienia korzystania z 
dobrowolnych systemów, a także 
opracowywania szerzej standaryzowanych 
ustaleń umownych, w oparciu o istniejące 
modele i najlepsze praktyki, aby zachęcać 
do wymiany danych, w szczególności 
w przypadku mikroprzedsiębiorstw, MŚP 
i przedsiębiorstw typu start-up, przy 
należytym uwzględnieniu uzasadnionych 
interesów przedsiębiorstw w związku 
z tajemnicami handlowymi, danymi 
wrażliwymi i prawami własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawka 208
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Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Zachęca Komisję do ułatwienia 
korzystania systemów dobrowolnego 
udostępniania danych;

16. podkreśla, że zamiast wprowadzać 
obowiązek dostępu, za główną zasadę 
regulującą przepływ danych biznesowych 
należy uznać dobrowolność; zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
ułatwienia korzystania z systemów 
dobrowolnego udostępniania danych, 
w tym przez propagowanie korzystnych 
skutków i najlepszych praktyk, lub do 
rozważenia odpowiednich zachęt;

Or. en

Poprawka 209
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Zachęca Komisję do ułatwienia 
korzystania systemów dobrowolnego 
udostępniania danych;

16. zachęca Komisję do ułatwienia 
korzystania z systemów dobrowolnego 
udostępniania danych oraz do dalszego 
analizowania koncepcji darowizny danych 
i altruistycznego podejścia do danych, 
przy określeniu klarownych, łatwych 
i bezpiecznych systemów, które umożliwią 
obywatelom mającym taką wolę 
udostępnianie danych dla wspólnego 
dobra;

Or. en

Poprawka 210
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
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Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Zachęca Komisję do ułatwienia 
korzystania systemów dobrowolnego 
udostępniania danych;

16. zachęca Komisję do ułatwienia 
korzystania z systemów dobrowolnego 
udostępniania danych w celu 
udostępniania danych, wdrażania 
najlepszych praktyk, a także na rzecz 
szerzej standaryzowanych ustaleń 
umownych i środków bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 211
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Zachęca Komisję do ułatwienia 
korzystania systemów dobrowolnego 
udostępniania danych;

16. zachęca Komisję do ułatwienia 
korzystania z systemów dobrowolnego 
udostępniania danych oraz stworzenia 
wyjątku dotyczącego obowiązkowego 
udostępniania danych w przypadku 
danych istotnych ze względu na interes 
ogólny;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że dostęp do danych nie 
wyklucza prywatności; apeluje do Komisji, 
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aby wspierała stosowanie technologii 
wzmacniających lub zachowujących 
prywatność, takich jak prywatność 
różnicowa, szyfrowanie homomorficzne, 
federacyjne uczenie maszynowe, 
pseudonomizacja i generalizacja;

Or. en

Poprawka 213
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. Zauważa, że istnieją szczególne 
okoliczności, takie jak systematyczne 
zakłócenia równowagi w łańcuchach 
wartości danych B2B, w których dostęp do 
danych powinien być obowiązkowy, np. za 
pośrednictwem dobrze uformowanych 
interfejsów API;

skreśla się

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. Zauważa, że istnieją szczególne 
okoliczności, takie jak systematyczne 
zakłócenia równowagi w łańcuchach 
wartości danych B2B, w których dostęp do 
danych powinien być obowiązkowy, np. za 
pośrednictwem dobrze uformowanych 
interfejsów API;

17. zauważa, że istnieją szczególne 
okoliczności, takie jak systematyczne 
zakłócenia równowagi w łańcuchach 
wartości danych B2B lub szczególne 
okoliczności związane z nadrzędnym 
interesem publicznym, w których dostęp 
do danych powinien być obowiązkowy, np. 
za pośrednictwem dobrze uformowanych 
interfejsów API; podkreśla, że takie 
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zakłócenia równowagi występują 
w różnych sektorach, takich jak usługi 
handlu elektronicznego, transport 
i turystyka, w których niewielka liczba 
platform cyfrowych, często z państw 
trzecich, gromadzi duże ilości danych 
wrażliwych, osiągając jednocześnie 
istotną przewagę komparatywną nad 
przedsiębiorstwami z UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. Zauważa, że istnieją szczególne 
okoliczności, takie jak systematyczne 
zakłócenia równowagi w łańcuchach 
wartości danych B2B, w których dostęp do 
danych powinien być obowiązkowy, np. za 
pośrednictwem dobrze uformowanych 
interfejsów API;

17. podkreśla, że zakłócenia 
równowagi rynkowej wynikające z dużej 
koncentracji informacji i świadczenia 
usług związanych z danymi ograniczają 
szerszy dostęp do danych i ich 
wykorzystanie, nie tylko stawiając MŚP 
w niekorzystnej sytuacji, ale także 
zwiększając ryzyko dla konkurencji na 
pokrewnych i wschodzących rynkach 
gospodarki cyfrowej; zauważa, że istnieją 
szczególne okoliczności, takie jak 
systematyczne zakłócenia równowagi w 
łańcuchach wartości danych B2B, w 
których dostęp do danych powinien być 
obowiązkowy, np. za pośrednictwem 
dobrze uformowanych interfejsów API;

Or. en

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

Projekt rezolucji
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Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. Zauważa, że istnieją szczególne 
okoliczności, takie jak systematyczne 
zakłócenia równowagi w łańcuchach 
wartości danych B2B, w których dostęp do 
danych powinien być obowiązkowy, np. za 
pośrednictwem dobrze uformowanych 
interfejsów API;

17. zauważa, że istnieją szczególne 
okoliczności, takie jak systematyczne 
zakłócenia równowagi w łańcuchach 
wartości danych B2B, w tym w ustaleniach 
umownych, w których dostęp do danych 
powinien być obowiązkowy, np. za 
pośrednictwem interfejsów API 
zapewniających równy dostęp dla 
wszystkich podmiotów lub w których 
należy wdrożyć reguły konkurencji w celu 
przeciwdziałania nieuczciwym lub 
nielegalnym praktykom między 
przedsiębiorstwami bez zmiany równych 
warunków działania;

Or. en

Poprawka 217
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. Zauważa, że istnieją szczególne 
okoliczności, takie jak systematyczne 
zakłócenia równowagi w łańcuchach 
wartości danych B2B, w których dostęp do 
danych powinien być obowiązkowy, np. za 
pośrednictwem dobrze uformowanych 
interfejsów API;

17. zauważa, że istnieją szczególne 
okoliczności, takie jak systematyczne 
zakłócenia równowagi w łańcuchach 
wartości danych B2B, w których dostęp do 
danych powinien być obowiązkowy, np. za 
pośrednictwem dobrze uformowanych 
interfejsów API; ze względu na to zachęca 
Komisję do wspierania europejskich MŚP 
w związku z działalnością GAFAM;

Or. en

Poprawka 218
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zauważa, że koncentracja 
informacji ogranicza konkurencję 
i zwiększa bariery utrudniające wejście na 
rynek; zauważa, że ustalenia umowne 
między przedsiębiorstwami nie gwarantują 
odpowiedniego dostępu do danych dla 
MŚP z powodu asymetrii pod względem 
siły negocjacyjnej lub wiedzy fachowej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że istotne jest 
zagwarantowanie wsparcia technicznego 
przedsiębiorstwom, zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstwom, MŚP 
i przedsiębiorstwom typu start-up, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak 
i europejskim, aby zwiększyć 
wykorzystywanie i wymianę danych;

Or. en

Poprawka 220
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. Wzywa Komisję do zbadania praw 
podmiotów do dostępu do danych, w 
których wytworzeniu brali udział;

18. wzywa Komisję do zbadania 
wszystkich praw podmiotów 
w społeczeństwie do dostępu do danych, w 
których wytworzeniu brali udział; uważa, 
że dostęp do wytworzonych wspólnie 
danych powinien być zapewniany 
w sposób, który gwarantuje poszanowanie 
praw podstawowych, wspiera równe 
szanse i sprzyja zaangażowaniu 
europejskich partnerów społecznych 
nawet na poziomie przedsiębiorstwa; 
podkreśla, że takie prawa dostępu muszą 
być technicznie możliwe i przyznawane za 
pośrednictwem znormalizowanych 
interfejsów, takich jak dobrze 
uformowane interfejsy API;

Or. en

Poprawka 221
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. Wzywa Komisję do zbadania praw 
podmiotów do dostępu do danych, w 
których wytworzeniu brali udział;

18. wzywa Komisję do zbadania praw 
podmiotów do dostępu do danych, w 
których wytworzeniu brali udział, oraz do 
wyjaśnienia praw tych podmiotów do 
udziału w wartości ekonomicznej 
powstałej dzięki aplikacjom trenowanym 
przy użyciu danych, w których 
wytworzeniu uczestniczyli;

Or. en

Poprawka 222
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. Wzywa Komisję do zbadania praw 
podmiotów do dostępu do danych, w 
których wytworzeniu brali udział;

18. wzywa Komisję do zbadania praw 
podmiotów do dostępu do danych, w 
których wytworzeniu brali udział, oraz do 
zwiększania ich świadomości;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. Wzywa Komisję do zbadania praw 
podmiotów do dostępu do danych, w 
których wytworzeniu brali udział;

18. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do obrony praw podmiotów 
do dostępu do danych, w których 
wytworzeniu brali udział;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. Wzywa Komisję do zbadania praw 
podmiotów do dostępu do danych, w 
których wytworzeniu brali udział;

18. wzywa Komisję do zbadania praw 
i obowiązków podmiotów w zakresie 
dostępu do danych, w których 
wytworzeniu brali udział;

Or. en
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Poprawka 225
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że pracownicy powinni 
mieć prawo do dostępu do wyjaśnienia 
decyzji podjętych przez algorytmy w celu 
zmniejszenia niepewności i braku 
przejrzystości, które są szkodliwe dla 
długotrwałego dobrostanu pracowników; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
ustanowienia odpowiednich przepisów 
w tym zakresie; wzywa Komisję do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 
dotyczącą pracowników platform, aby 
zapewnić im ochronę prawną, która jest 
niezbędna dla ich dobrostanu fizycznego 
i psychicznego;

Or. en

Poprawka 226
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. podkreśla, że roboty przemysłowe 
i współpracujące powinny być 
eksploatowane z poszanowaniem zdrowia, 
bezpieczeństwa oraz fizycznych lub 
ergonomicznych potrzeb pracowników; 
podkreśla, że oznacza to między innymi 
uwzględnienie wymogów ochrony danych 
w odniesieniu do procesów maszynowych 
i roboczych już w fazie projektowania oraz 
domyślną ochronę danych;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dawały przykład i 
świadczyły usługi w czasie rzeczywistym 
oraz politykę opartą na danych w czasie 
rzeczywistym;

19. wzywa wszystkie instytucje UE 
i państwa członkowskie, a także lokalne 
i regionalne organy administracji, aby 
dawały przykład i świadczyły usługi 
w czasie rzeczywistym oraz politykę opartą 
na danych w czasie rzeczywistym; 
podkreśla, że cyfryzacja zapewnia 
administracjom publicznym możliwość 
zmniejszania niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych i istniejących silosów 
między organami i władzami publicznymi, 
aby skutecznie zarządzać danymi 
obywateli;

Or. en

Poprawka 228
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dawały przykład i 
świadczyły usługi w czasie rzeczywistym 
oraz politykę opartą na danych w czasie 
rzeczywistym;

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby dawały przykład i 
świadczyły usługi w czasie rzeczywistym 
oraz politykę opartą na danych w czasie 
rzeczywistym dostarczanych wyłącznie 
przez dostawców europejskich w celu 
zachowania spójności z obroną 
suwerenności cyfrowej;
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Or. en

Poprawka 229
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. Apeluje o częstsze i lepsze wtórne 
wykorzystanie zanonimizowanych danych 
osobowych, zwłaszcza na wymianach 
G2B/G2G, aby ożywić innowacje, badania 
i usługi;

20. apeluje o udoskonalone wtórne 
wykorzystanie zanonimizowanych danych 
osobowych, zwłaszcza na wymianach 
G2B/G2G, aby ożywić innowacje, badania 
i usługi, przy jednoczesnym dopilnowaniu, 
by takie wtórne wykorzystanie nie 
prowadziło do deanonimizacji danych 
osobowych;

Or. en

Poprawka 230
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. Apeluje o częstsze i lepsze wtórne 
wykorzystanie zanonimizowanych danych 
osobowych, zwłaszcza na wymianach 
G2B/G2G, aby ożywić innowacje, badania 
i usługi;

20. apeluje o częstsze i lepsze wtórne 
wykorzystanie zanonimizowanych danych 
osobowych oraz stosowanie rozwiniętych 
technologii zwiększających prywatność, 
zwłaszcza na wymianach G2B/G2G, aby 
ożywić innowacje, badania i usługi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. Apeluje o częstsze i lepsze wtórne 
wykorzystanie zanonimizowanych danych 
osobowych, zwłaszcza na wymianach 
G2B/G2G, aby ożywić innowacje, badania 
i usługi;

20. apeluje o częstsze i lepsze wtórne 
wykorzystanie zanonimizowanych danych 
osobowych, zwłaszcza na wymianach 
G2B/G2G, aby ożywić innowacje oraz 
badania i udoskonalić usługi świadczone 
w interesie publicznym;

Or. en

Poprawka 232
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. Apeluje o częstsze i lepsze wtórne 
wykorzystanie zanonimizowanych danych 
osobowych, zwłaszcza na wymianach 
G2B/G2G, aby ożywić innowacje, badania 
i usługi;

20. apeluje o częstsze i lepsze wtórne 
wykorzystanie zanonimizowanych danych 
osobowych, zwłaszcza na wymianach 
G2G, aby ożywić innowacje, badania i 
usługi;

Or. en

Poprawka 233
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję do oceny, które 
zbiory danych mają zasadnicze znaczenie 
dla transformacji ekologicznej, między 
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innymi w sektorze energetycznym, jeśli 
chodzi o przejście na odnawialne źródła 
energii, w sektorze transportu 
i w odniesieniu do śladu węglowego 
podmiotów publicznych i prywatnych; 
wzywa Komisję, aby rozważyła 
rozszerzenie na podmioty prywatne 
zakresu zbiorów danych o wysokiej 
wartości w rozumieniu dyrektywy 
(UE) 2019/1024 w sprawie otwartych 
danych;

Or. en

Poprawka 234
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. apeluje do Komisji 
o przeanalizowanie zalet i wad 
zakwalifikowania deanonimizacji danych 
osobowych do przestępstw podlegających 
karze;

Or. en

Poprawka 235
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. Podkreśla potrzebę unikania 
uwarunkowań dostawców usług lub 
technologii w przypadku danych 
gromadzonych publicznie; apeluje, aby 
procedury zamówień publicznych i 

21. podkreśla rolę sektora publicznego 
we wspieraniu innowacyjnej 
i konkurencyjnej gospodarki opartej na 
danych; zwraca w tym kontekście uwagę 
na potrzebę unikania uwarunkowań 
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programy finansowania obejmowały 
dostęp do danych oraz wymogi dotyczące 
interoperacyjności;

dostawców usług lub technologii w 
przypadku procesów publicznego 
gromadzenia danych i apeluje, aby 
wszystkie unijne procedury zamówień 
publicznych i programy finansowania 
obejmowały otwarty dostęp do danych, 
obowiązkowe wymogi dotyczące 
interoperacyjności i możliwości 
przenoszenia danych, a także apeluje 
o promowanie wykorzystywania otwartego 
oprogramowania i sprzętu; w tym 
kontekście apeluje do Komisji, aby 
wprowadziła „europejskie zobowiązanie 
w zakresie interoperacyjności”, i 
stwierdza, że należy zaprosić do 
przystąpienia do tego zobowiązania 
krajowe, regionalne i lokalne organy 
publiczne;

Or. en

Poprawka 236
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. Podkreśla potrzebę unikania 
uwarunkowań dostawców usług lub 
technologii w przypadku danych 
gromadzonych publicznie; apeluje, aby 
procedury zamówień publicznych i 
programy finansowania obejmowały 
dostęp do danych oraz wymogi dotyczące 
interoperacyjności;

21. podkreśla potrzebę unikania 
uwarunkowań dostawców usług lub 
technologii w przypadku danych 
gromadzonych publicznie; apeluje, aby 
procedury zamówień publicznych i 
programy finansowania obejmowały 
dostęp do danych oraz wymogi dotyczące 
interoperacyjności; zdecydowanie zaleca 
stworzenie europejskiego aktu prawnego 
o zakupach przewidującego obowiązek 
stosowania w zamówieniach publicznych 
minimalnego progu europejskich 
materiałów, urządzeń lub usług 
cyfrowych;

Or. en
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Poprawka 237
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. Podkreśla potrzebę unikania 
uwarunkowań dostawców usług lub 
technologii w przypadku danych 
gromadzonych publicznie; apeluje, aby 
procedury zamówień publicznych i 
programy finansowania obejmowały 
dostęp do danych oraz wymogi dotyczące 
interoperacyjności;

21. podkreśla potrzebę unikania 
uwarunkowań dostawców usług lub 
technologii w przypadku danych 
gromadzonych publicznie lub danych 
istotnych ze względu na interes ogólny 
gromadzonych przez podmioty prywatne; 
popiera stosowanie otwartych standardów, 
platform open source oraz otwartych, 
dobrze uformowanych interfejsów API; 
apeluje, aby procedury zamówień 
publicznych i programy finansowania 
obejmowały dostęp do danych oraz 
wymogi dotyczące interoperacyjności;

Or. en

Poprawka 238
Patrizia Toia, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. Podkreśla potrzebę unikania 
uwarunkowań dostawców usług lub 
technologii w przypadku danych 
gromadzonych publicznie; apeluje, aby 
procedury zamówień publicznych i 
programy finansowania obejmowały 
dostęp do danych oraz wymogi dotyczące 
interoperacyjności;

21. podkreśla potrzebę unikania 
uwarunkowań dostawców usług lub 
technologii w przypadku danych 
gromadzonych publicznie; apeluje, aby 
procedury zamówień publicznych i 
programy finansowania obejmowały 
dostęp do danych oraz wymogi dotyczące 
interoperacyjności oparte na normach 
technicznych;

Or. en
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Poprawka 239
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla potrzebę ochrony 
i promowania dostępu MŚP, a zwłaszcza 
przedsiębiorstw typu start-up, do procedur 
zamówień publicznych w kontekście 
cyfryzacji administracji publicznej, aby 
wspierać tworzenie dynamicznego 
i konkurencyjnego europejskiego sektora 
cyfrowego; w tym kontekście wzywa do 
udzielania co najmniej 10 % unijnych 
cyfrowych zamówień publicznych MŚP 
i przedsiębiorstwom typu start-up;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. apeluje o lepszą koordynację 
między państwami członkowskimi w celu 
ułatwienia transgranicznego przepływu 
danych między sektorami, przez dialog 
rządowy oraz dialog z zainteresowanymi 
stronami, aby ustanowić wspólny sposób 
gromadzenia danych w oparciu o zasady 
znajdowalności, dostępności, 
interoperacyjności i możliwości 
ponownego wykorzystania;

Or. en



PE660.285v01-00 128/193 AM\1218025PL.docx

PL

Poprawka 241
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że algorytmy i maszyny, 
które mają zdolność uczenia się i rozwoju, 
powinny być projektowane w sposób 
przejrzysty i z zachowaniem szacunku, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich wpływu 
na dobrostan fizyczny i psychiczny 
pracowników i konsumentów;

Or. en

Poprawka 242
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do dokładniejszego 
określenia w ramach wymiany danych 
B2G, w jakich okolicznościach 
i warunkach sektor prywatny powinien 
być zobowiązany do udostępniania danych 
sektorowi publicznemu ze względu na 
charakter danych jako dobra wspólnego;

Or. en

Poprawka 243
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. wzywa Komisję do rozszerzenia 
wsparcia dla MŚP i przedsiębiorstw typu 
start-up w poruszaniu się wśród 
istniejących i przyszłych zawiłości 
regulacyjnych za pomocą poradni 
technicznych i prawnych, np. 
w kontekście ośrodków innowacji 
cyfrowych w ramach programu „Cyfrowa 
Europa”;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o przestrzeganiu celów 
dyrektywy w sprawie otwartych danych 
podczas negocjowania aktu wykonawczego 
w sprawie zbiorów danych o dużej 
wartości; apeluje, aby takie zbiory danych 
zawierały, między innymi, listę rejestrów 
przedsiębiorstw i rejestrów handlowych;

22. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie 
otwartych danych, w tym przez ulepszone 
publikowanie danych pod względem 
jakości, terminów i kategorii, oraz apeluje 
do Komisji i państw członkowskich 
o przestrzeganie celów tej dyrektywy 
podczas negocjowania aktu wykonawczego 
w sprawie zbiorów danych o dużej 
wartości; podkreśla znaczenie, zarówno 
dla gospodarki, jak i społeczeństwa, 
powszechnego, bezpłatnego ponownego 
wykorzystywania danych sektora 
publicznego, które powinny być – w 
możliwym zakresie – przetwarzane w 
czasie rzeczywistym lub przynajmniej 
aktualne, łatwo dostępne i łatwe do 
przetwarzania dzięki nadającym się do 
odczytu maszynowego i przyjaznym dla 
użytkownika formatom; apeluje, aby takie 
zbiory danych zawierały, między innymi, 
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listę rejestrów przedsiębiorstw i rejestrów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o przestrzeganiu celów 
dyrektywy w sprawie otwartych danych 
podczas negocjowania aktu wykonawczego 
w sprawie zbiorów danych o dużej 
wartości; apeluje, aby takie zbiory danych 
zawierały, między innymi, listę rejestrów 
przedsiębiorstw i rejestrów handlowych;

22. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności pełnego 
uwzględnienia co do litery i ducha celów 
dyrektywy w sprawie otwartych danych 
podczas negocjowania aktu wykonawczego 
w sprawie zbiorów danych o dużej 
wartości; apeluje, aby takie zbiory danych 
zawierały, między innymi, listę rejestrów 
przedsiębiorstw i rejestrów handlowych, 
przy zachowaniu elastyczności w ich 
aktualizacji; wzywa Komisję do 
zapewnienia lepszego powiązania między 
tymi zbiorami danych o wysokiej wartości 
a wspólnymi przestrzeniami danych 
w ramach przyszłych przepisów 
dotyczących danych;

Or. en

Poprawka 246
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o przestrzeganiu celów 
dyrektywy w sprawie otwartych danych 

22. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o przestrzeganiu celów 
dyrektywy w sprawie otwartych danych 
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podczas negocjowania aktu wykonawczego 
w sprawie zbiorów danych o dużej 
wartości; apeluje, aby takie zbiory danych 
zawierały, między innymi, listę rejestrów 
przedsiębiorstw i rejestrów handlowych;

podczas negocjowania aktu wykonawczego 
w sprawie zbiorów danych o dużej 
wartości; apeluje, aby takie zbiory danych 
zawierały, między innymi, listę rejestrów 
przedsiębiorstw i rejestrów handlowych, a 
także wszystkie zbiory danych, które są 
istotne dla zapewnienia przejścia na 
neutralność klimatyczną najpóźniej do 
2050 r.;

Or. en

Poprawka 247
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o przestrzeganiu celów 
dyrektywy w sprawie otwartych danych 
podczas negocjowania aktu wykonawczego 
w sprawie zbiorów danych o dużej 
wartości; apeluje, aby takie zbiory danych 
zawierały, między innymi, listę rejestrów 
przedsiębiorstw i rejestrów handlowych;

22. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o przestrzeganiu celów 
dyrektywy w sprawie otwartych danych 
podczas negocjowania aktu wykonawczego 
w sprawie zbiorów danych o dużej 
wartości; apeluje, aby takie zbiory danych 
zawierały, między innymi, listę rejestrów 
przedsiębiorstw i rejestrów handlowych, 
dane dotyczące zamówień publicznych 
i inne zbiory danych związane z dobrym 
funkcjonowaniem UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. apeluje o przestrzeganie uczciwych 
i przejrzystych warunków umownych 
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w stosunku do wszystkich uczestników 
rynku; ponadto użytkownicy i konsumenci 
powinni zawsze mieć prawo do informacji, 
gdzie znajdują się ich dane; w sytuacji, 
gdy operator z UE korzysta z usług 
w chmurze zlokalizowanych w krajach 
spoza UE, ważne jest, aby w przypadku 
sporów, w tym sporów związanych 
z własnością intelektualną, zapewnić 
stosowanie równie wysokiego jak unijny 
poziomu ochrony prawnej;

Or. en

Poprawka 249
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję do ustanowienia 
otwartego i interoperacyjnego rejestru 
danych ESG (tj. z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego) dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju 
i odpowiedzialności przedsiębiorstw, który 
poprawiłby porównywalność 
i przejrzystość działań przedsiębiorstw 
w zakresie zrównoważonego rozwoju 
i odpowiedzialności oraz przyczyniłby się 
do skutecznego wdrożenia celów 
Zielonego Ładu; wzywa Komisję do 
zidentyfikowania danych ESG jako 
danych o wysokiej wartości;

Or. en

Poprawka 250
Angelika Niebler

Projekt rezolucji



AM\1218025PL.docx 133/193 PE660.285v01-00

PL

Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że wspólne normy 
odgrywają kluczową rolę w dalszym 
promowaniu gospodarki opartej na 
danych, ich udostępniania i dzielenia się 
nimi, w tym interoperacyjności 
i możliwości przenoszenia danych; w 
związku z tym zachęca Komisję do 
ułatwienia – w ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi 
i odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami – zdefiniowania wspólnych 
standardów danych, aby 
zmaksymalizować korzyści gospodarcze 
i naukowe wynikające z wspólnych 
przestrzeni danych oraz zapewnić jak 
najszerszy dostęp do tych przestrzeni;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zachęca Komisję do rozszerzenia 
zakresu dyrektywy w sprawie otwartych 
danych na dodatkowe zbiory danych 
publicznych oraz do wdrożenia zasady 
dorozumianej cyfrowej przejrzystości 
danych sektora publicznego, która zachęci 
państwa członkowskie do publikowania w 
dorozumiany sposób istniejących 
surowych danych cyfrowych w czasie 
rzeczywistym;

Or. en

Poprawka 252
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
czasowego zakazu przejmowania przez 
podmioty spoza Unii europejskich 
przedsiębiorstw z sektora sztucznej 
inteligencji i robotyki, których wartość jest 
obecnie zaniżona lub które zmagają się 
z trudnościami handlowymi w wyniku 
kryzysu związanego z koronawirusem;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zachęca Komisję do zbadania 
potencjału otwartych standardów w celu 
osiągnięcia interoperacyjności w obrębie 
przestrzeni danych i między nimi;

Or. en

Poprawka 254
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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22b. wspiera Komisję przy 
opracowywaniu listy aktywów 
i przedsiębiorstw z obszarów 
„krytycznych”, takich jak zdrowie, 
badania w dziedzinie medycyny, 
biotechnologia, technologie cyfrowe, 
sztuczna inteligencja, robotyka 
i infrastruktura, niezbędnych dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego; apeluje o ustalenie progu, 
aby zapobiec większościowemu 
przejmowaniu przez zagraniczne 
przedsiębiorstwa spółek w obszarach 
krytycznych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. podkreśla znaczenie określenia 
podstawowych zasad umożliwiających 
pogodzenie szerokiej i zharmonizowanej 
ochrony własności intelektualnej 
z wymianą danych (oryginalnych, 
pochodnych i wspólnie wytworzonych);

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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22b. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości przechowywania danych na 
dużą skalę;

Or. en

Poprawka 257
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 22 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22c. wzywa do ustanowienia obowiązku 
wyjaśniania decyzji podjętych przez 
sztuczną inteligencję;

Or. en

Poprawka 258
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w celu wzmocnienia 
suwerenności technologicznej Unii 
pracowały nad technologiami, które 
ułatwiają wymianę danych i analizę, oraz 
aby inwestowały w budowanie potencjału i 
projekty o dużym wpływie w celu 
promowania badań, innowacji i wdrażania 
technologii cyfrowych;

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w celu wzmocnienia 
suwerenności technologicznej Unii 
pracowały nad technologiami, które są 
opracowywane w UE, ułatwiają wymianę 
danych i analizę, oraz aby inwestowały w 
budowanie potencjału i projekty o dużym 
wpływie w celu promowania badań, 
innowacji i wdrażania technologii 
cyfrowych; zaleca stworzenie 
europejskiego aktu prawnego o zakupach 
przewidującego obowiązek stosowania 
w zamówieniach publicznych 
minimalnego progu europejskich 
materiałów i urządzeń;
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Or. en

Poprawka 259
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w celu wzmocnienia 
suwerenności technologicznej Unii 
pracowały nad technologiami, które 
ułatwiają wymianę danych i analizę, oraz 
aby inwestowały w budowanie potencjału i 
projekty o dużym wpływie w celu 
promowania badań, innowacji i wdrażania 
technologii cyfrowych;

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w celu wzmocnienia 
suwerenności technologicznej Unii 
pracowały nad technologiami, które 
ułatwiają wymianę danych i analizę, oraz 
aby inwestowały w budowanie potencjału i 
projekty o dużym wpływie w celu 
promowania badań, innowacji, rozwoju 
umiejętności i wdrażania technologii 
cyfrowych, przy jednoczesnej poprawie 
poziomów połączeń międzysystemowych, 
łączności cyfrowej i dostępu, w tym na 
obszarach wiejskich;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w celu wzmocnienia 
suwerenności technologicznej Unii 
pracowały nad technologiami, które 
ułatwiają wymianę danych i analizę, oraz 
aby inwestowały w budowanie potencjału i 
projekty o dużym wpływie w celu 
promowania badań, innowacji i wdrażania 
technologii cyfrowych;

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w celu wzmocnienia 
suwerenności technologicznej Unii 
pracowały nad technologiami, w tym 
infrastrukturami o wysokiej wydajności, 
które zwiększają łączność i ułatwiają 
wymianę danych i analizę, oraz aby 
inwestowały w budowanie potencjału i 
projekty o dużym wpływie w celu 
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promowania badań, innowacji i wdrażania 
technologii cyfrowych;

Or. en

Poprawka 261
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w celu wzmocnienia 
suwerenności technologicznej Unii 
pracowały nad technologiami, które 
ułatwiają wymianę danych i analizę, oraz 
aby inwestowały w budowanie potencjału i 
projekty o dużym wpływie w celu 
promowania badań, innowacji i wdrażania 
technologii cyfrowych;

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby ułatwiały rozwój 
technologii cyfrowych w Unii przez 
inwestowanie w budowanie potencjału i 
projekty o dużym wpływie w celu 
promowania badań, innowacji i wdrażania 
technologii cyfrowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w celu wzmocnienia 
suwerenności technologicznej Unii 
pracowały nad technologiami, które 
ułatwiają wymianę danych i analizę, oraz 
aby inwestowały w budowanie potencjału i 
projekty o dużym wpływie w celu 
promowania badań, innowacji i wdrażania 
technologii cyfrowych;

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wreszcie doprowadziły 
do suwerenności technologicznej Unii, 
pracowały nad w całości europejskimi 
technologiami, które ułatwiają wymianę 
danych i analizę, oraz aby inwestowały w 
budowanie potencjału i projekty o dużym 
wpływie w celu promowania badań, 
innowacji i wdrażania technologii 
cyfrowych;
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Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w celu wzmocnienia 
suwerenności technologicznej Unii 
pracowały nad technologiami, które 
ułatwiają wymianę danych i analizę, oraz 
aby inwestowały w budowanie potencjału i 
projekty o dużym wpływie w celu 
promowania badań, innowacji i 
wdrażania technologii cyfrowych;

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w celu wzmocnienia 
suwerenności technologicznej Unii 
promowały prace badawcze i innowacyjne 
nad technologiami, które ułatwiają 
wymianę danych i analizę, oraz aby 
inwestowały w budowanie potencjału i 
projekty o dużym wpływie, innowacje i 
wdrażanie technologii cyfrowych;

Or. en

Poprawka 264
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w celu wzmocnienia 
suwerenności technologicznej Unii 
pracowały nad technologiami, które 
ułatwiają wymianę danych i analizę, oraz 
aby inwestowały w budowanie potencjału i 
projekty o dużym wpływie w celu 
promowania badań, innowacji i wdrażania 
technologii cyfrowych;

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w celu wzmocnienia 
otwartej suwerenności technologicznej 
Unii pracowały nad technologiami, które 
ułatwiają wymianę danych i analizę, oraz 
aby inwestowały w budowanie potencjału i 
projekty o dużym wpływie w celu 
promowania badań, innowacji i wdrażania 
technologii cyfrowych;

Or. en
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Poprawka 265
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że należy przyjąć 
wspólny mianownik jako podstawę 
opodatkowania cyfrowego dla różnych 
modeli biznesowych we wszystkich 
sektorach; uważa, że dane pochodzące 
z działalności użytkowników stanowią 
właśnie tę wspólną podstawę dla całej 
gospodarki cyfrowej; apeluje do Komisji, 
aby, nie czekając na wynik 
międzynarodowych negocjacji w sprawie 
opodatkowania zysków przedsiębiorstw 
cyfrowych, przedstawiła wniosek 
dotyczący opodatkowania w oparciu 
o wykorzystanie przez przedsiębiorstwa 
danych, które gromadzą, przez regularne 
i systematyczne monitorowanie 
działalności użytkowników oraz aplikacji; 
uważa, że przedmiotowy i terytorialny 
zakres takiego opodatkowania należy 
zdefiniować jako wszystkie 
przedsiębiorstwa, niezależnie od państwa 
siedziby, wykorzystujące dane, które 
gromadzą od dużej liczby użytkowników 
znajdujących się w Unii; uważa, że za 
pomocą takiego opodatkowania opartego 
na gromadzeniu danych Unia będzie 
dążyć do osiągnięcia celu leżącego 
w interesie ogólnym, jakim jest 
wzmocnienie ochrony wolności 
publicznych przez przywracanie danych 
osobowych użytkownikom;

Or. en

Poprawka 266
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia
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Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. przypomina o wysokim koszcie 
energetycznym przechowywania danych w 
centrach danych; proponuje, by w ramach 
debat nad kwestiami etycznymi 
związanymi z zarządzaniem danych i 
rozwojem AI, równolegle do inicjatyw 
podejmowanych przez GAFAM, UE 
wzięła pod uwagę stworzenie europejskich 
„zielonych centrów danych”, które 
umożliwiłyby UE zagwarantowanie jej 
niezależności pod względem gromadzenia 
danych i zarządzania nimi, a jednocześnie 
zadbanie o to, by przechowywanie danych 
odbywało się w sposób etyczny i 
zrównoważony;

Or. fr

Poprawka 267
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. przypomina, że aby umożliwić 
obywatelom i przedsiębiorstwom 
skorzystanie w pełni z rewolucji danych 
bez pozostawania w tyle, trzeba pilnie 
rozwinąć i wzmocnić infrastrukturę 
cyfrową w UE, zwłaszcza na najbardziej 
peryferyjnych obszarach, gdzie 
mieszkańcy negatywnie odczuwają skutki 
luki cyfrowej i często nie mają dostępu do 
najbardziej podstawowego sprzętu 
cyfrowego i infrastruktury cyfrowej, takiej 
jak łącza szerokopasmowe;

Or. en
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Poprawka 268
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. Przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, rozwoju Internetu rzeczy, 
światłowodów, sieci 5G, 6G, obliczeń 
kwantowych, obliczeń brzegowych, 
łańcucha blokowego i obliczeń o wysokiej 
wydajności;

24. przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, rozwoju internetu rzeczy, 
światłowodów, obliczeń kwantowych, 
obliczeń brzegowych, łańcucha bloków i 
obliczeń o wysokiej wydajności; 
przypomina, że wszelki rozwój technologii 
powinien zostać należycie oceniony, 
z uwzględnieniem jego użyteczności 
społecznej, i poprzedzony szeroką debatą 
publiczną oraz prowadzony 
z poszanowaniem krajowej kontroli 
demokratycznej i wyników 
demokratycznych wyborów krajowych; 
ponadto podkreśla, że jest to warunek 
wstępny uniknięcia technofobii; wyraża 
zaniepokojenie brakiem publicznej debaty 
i ocen skutków, zwłaszcza dla środowiska, 
przed rozpoczęciem wdrażania sieci 5G;

Or. en

Poprawka 269
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. Przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 

24. przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
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ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, rozwoju Internetu rzeczy, 
światłowodów, sieci 5G, 6G, obliczeń 
kwantowych, obliczeń brzegowych, 
łańcucha blokowego i obliczeń o wysokiej 
wydajności;

ekosystemu TIK, przejrzystości 
algorytmicznej, zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, rozwoju internetu rzeczy, 
technologii komunikacyjnych, obliczeń 
kwantowych i obliczeń brzegowych, 
technologii rozproszonego rejestru i 
obliczeń o wysokiej wydajności 
w energooszczędny sposób; wzywa 
Komisję do promowania rozwoju 
wyspecjalizowanych i niszowych usług 
oraz aplikacji w chmurze, w tym 
przemysłowego internetu rzeczy 
i sztucznej inteligencji w przemyśle, 
a także technologii przetwarzania obrazu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. Przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, rozwoju Internetu rzeczy, 
światłowodów, sieci 5G, 6G, obliczeń 
kwantowych, obliczeń brzegowych, 
łańcucha blokowego i obliczeń o wysokiej 
wydajności;

24. przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, rozwoju Internetu rzeczy, 
światłowodów, sieci 5G, 6G, obliczeń 
kwantowych, obliczeń brzegowych, 
łańcucha bloków i obliczeń o wysokiej 
wydajności; podkreśla, że postęp 
technologiczny oparty na przetwarzaniu 
danych i wzajemnych powiązaniach 
produktów i usług cyfrowych powinien 
być uzupełniany prawnie wiążącymi 
normami etycznymi w celu złagodzenia 
zagrożeń dla prywatności i ochrony 
danych;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. Przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, rozwoju Internetu rzeczy, 
światłowodów, sieci 5G, 6G, obliczeń 
kwantowych, obliczeń brzegowych, 
łańcucha blokowego i obliczeń o wysokiej 
wydajności;

24. przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, rozwoju Internetu rzeczy, 
światłowodów, sieci 5G, 6G, obliczeń 
kwantowych, obliczeń brzegowych, 
łańcucha bloków i obliczeń o wysokiej 
wydajności; przypomina, że zwiększona 
łączność naraża na większe zagrożenia 
cybernetyczne i cyberprzestępczość, 
i w tym kontekście wspiera wspólne 
i skoordynowane podejście do unijnego 
zestawu narzędzi na potrzeby 
cyberbezpieczeństwa sieci 5G oraz 
bezpiecznego wdrożenia sieci 5G w UE;

Or. en

Poprawka 272
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. Przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, rozwoju Internetu rzeczy, 
światłowodów, sieci 5G, 6G, obliczeń 
kwantowych, obliczeń brzegowych, 
łańcucha blokowego i obliczeń o wysokiej 
wydajności;

24. przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, przy jednoczesnym rozwiązaniu 
problemu przepaści cyfrowej między 
obszarami miejskimi i wiejskimi, rozwoju 
internetu rzeczy, światłowodów, 
infrastruktury krytycznej, w tym 
technologii cyberbezpieczeństwa oraz 
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badań i zapobiegania ryzyku 
w odniesieniu do wdrażania sieci 5G, a 
także sieci 6G, obliczeń kwantowych, 
obliczeń brzegowych, łańcucha bloków 
i obliczeń o wysokiej wydajności;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. Przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, rozwoju Internetu rzeczy, 
światłowodów, sieci 5G, 6G, obliczeń 
kwantowych, obliczeń brzegowych, 
łańcucha blokowego i obliczeń o wysokiej 
wydajności;

24. przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, rozwoju Internetu rzeczy, 
światłowodów, sieci 5G, 6G, obliczeń 
kwantowych, obliczeń brzegowych, 
łańcucha bloków i obliczeń o wysokiej 
wydajności; podkreśla znaczenie 
programu „Cyfrowa Europa” i programu 
„Horyzont Europa”, w tym przeznaczenia 
środków na obliczenia kwantowe;

Or. en

Poprawka 274
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. Przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści 

24. przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści 
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cyfrowej, rozwoju Internetu rzeczy, 
światłowodów, sieci 5G, 6G, obliczeń 
kwantowych, obliczeń brzegowych, 
łańcucha blokowego i obliczeń o wysokiej 
wydajności;

cyfrowej, zdobywania umiejętności, 
podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowania, rozwoju internetu 
rzeczy, światłowodów, sieci 5G, 6G, 
obliczeń kwantowych, zrobotyzowanej 
automatyzacji procesów, obliczeń 
brzegowych, łańcucha bloków i obliczeń o 
wysokiej wydajności;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. Przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, rozwoju Internetu rzeczy, 
światłowodów, sieci 5G, 6G, obliczeń 
kwantowych, obliczeń brzegowych, 
łańcucha blokowego i obliczeń o wysokiej 
wydajności;

24. przypomina, że powodzenie 
strategii Unii w zakresie danych i sztucznej 
inteligencji zależy od szerszego 
ekosystemu ICT, zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, rozwoju internetu rzeczy, 
światłowodów, obliczeń kwantowych, 
obliczeń brzegowych, łańcucha bloków i 
obliczeń o wysokiej wydajności;

Or. fr

Poprawka 276
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że przechowywanie 
i transport danych dodatkowo zwiększa 
zużycie energii, jeżeli nie są podejmowane 
żadne działania; wzywa Komisję do 
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podjęcia środków w celu zapewnienia 
przejrzystości emisji CO2 pochodzących z 
przechowywania i udostępniania danych, 
minimalnego marnotrawstwa 
i promowania ekologicznych technik 
przechowywania danych; zauważa, że 
nowe rozwiązania technologiczne, takie 
jak włókno światłowodowe zamiast miedzi 
oraz energooszczędne programowanie, 
powodują znacznie mniejszy ślad 
węglowy; popiera zbadanie przez Komisję 
synergii między sektorami lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia a sektorami 
ośrodków przetwarzania danych 
z odzyskiem i wykorzystaniem ciepła 
odpadowego wytwarzanego podczas 
chłodzenia obiektów w ośrodkach 
przetwarzania danych;

Or. en

Poprawka 277
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uznaje obecny sukces Wspólnego 
Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich 
Obliczeń Wielkiej Skali, inicjatywy UE 
angażującej zarówno państwa 
członkowskie, jak i partnerów 
prywatnych; z zadowoleniem przyjmuje 
opublikowany niedawno wniosek Komisji 
w sprawie kontynuacji tego 
przedsięwzięcia w celu utrzymania 
i wzmocnienia czołowej roli Europy 
w dziedzinie obliczeń 
superkomputerowych oraz informatyki 
kwantowej;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. z zadowoleniem przyjmuje 
infrastrukturę Komisji przeznaczoną do 
obliczeń o wysokiej wydajności; uważa, że 
jest to ważny instrument wymiany 
informacji i danych między naukowcami 
i badaczami oraz, szerzej, podmiotami 
prywatnymi i publicznymi;

Or. en

Poprawka 279
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że wdrażanie sieci 5G, 6G 
i każdej przyszłej technologii, która może 
mieć wpływ na zdrowie ludzi lub 
środowisko, powinno odbywać się zgodnie 
z zasadą ostrożności;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Wzywa Komisję do promowania 25. wzywa Komisję do promowania 
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konkurencyjnych rynków w celu 
wspierania rozwoju europejskiej oferty w 
chmurze, np. Gaia-x;

konkurencyjnych, lecz zarezerwowanych 
dla europejskich przedsiębiorstw rynków 
w celu wspierania rozwoju europejskiej 
oferty w chmurze; podkreśla na przykład 
zejście z wyznaczonego kursu przez 
publiczny projekt chmury Gaia-X, który 
pierwotnie miał być projektem wyłącznie 
europejskim, a będzie mógł przyjmować 
amerykańskie, chińskie i indyjskie 
przedsiębiorstwa technologiczne, a grupa 
interesów Digital Europe, której 
członkami są między innymi Google, 
Apple i Facebook, właśnie złożyła wniosek 
o członkostwo w tej grupie dostawców;

Or. fr

Poprawka 281
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Wzywa Komisję do promowania 
konkurencyjnych rynków w celu 
wspierania rozwoju europejskiej oferty w 
chmurze, np. Gaia-x;

25. wzywa Komisję do 
wykorzystywania dostępnych jej narzędzi, 
w tym szczegółowych ocen sytuacji na 
rynku, w celu ochrony konkurencyjnych 
rynków unijnych w obszarach 
infrastruktury jako usługi (IaaS), 
platformy jako usługi (PaaS) 
i oprogramowania jako usługi (SaaS); 
nalega, aby Komisja przeciwdziałała 
nadużyciom władzy rynkowej przez 
podmioty dominujące 
w oligopolistycznych strukturach 
rynkowych na europejskich rynkach 
usług w chmurze, co mogłoby utrudniać 
konkurencję lub wybór konsumentów;

Or. en

Poprawka 282
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Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Wzywa Komisję do promowania 
konkurencyjnych rynków w celu 
wspierania rozwoju europejskiej oferty w 
chmurze, np. Gaia-x;

25. wzywa Komisję do promowania 
konkurencyjnych rynków w celu 
wspierania rozwoju europejskiej oferty w 
chmurze, np. Gaia-x; z zadowoleniem 
przyjmuje ustanowienie europejskiej 
federacji chmury obliczeniowej – 
europejskiej sieci infrastruktur chmury 
obliczeniowej; podkreśla jednak, że 
swoboda wyboru dostawcy usług 
w chmurze spoza Europy powinna 
pozostać nieograniczona dla europejskich 
przedsiębiorstw i konsumentów, 
z wyjątkiem uzasadnionych powodów, 
takich jak ryzyko dla bezpieczeństwa 
narodowego;

Or. en

Poprawka 283
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Wzywa Komisję do promowania 
konkurencyjnych rynków w celu 
wspierania rozwoju europejskiej oferty w 
chmurze, np. Gaia-x;

25. wzywa Komisję do promowania 
konkurencyjnych rynków w celu 
wspierania rozwoju europejskiej oferty w 
chmurze, np. Gaia-x; uważa, że rozwój 
europejskiej infrastruktury chmury 
obliczeniowej jest niezbędny do 
przechowywania i przetwarzania 
wrażliwych danych obywateli Unii; wzywa 
Komisję do przedstawienia propozycji 
ograniczenia przetwarzania europejskich 
danych wrażliwych w UE;

Or. en
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Poprawka 284
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Wzywa Komisję do promowania 
konkurencyjnych rynków w celu 
wspierania rozwoju europejskiej oferty w 
chmurze, np. Gaia-x;

25. wzywa Komisję do promowania 
konkurencyjnych rynków w celu 
wspierania rozwoju europejskiej oferty w 
chmurze, np. Gaia-x; ubolewa, że ta 
inicjatywa nie jest projektem publicznym 
prowadzonym przez UE, w którym 
uczestniczyłyby wszystkie państwa 
członkowskie, ale stowarzyszeniem 
22 przedsiębiorstw i organizacji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Wzywa Komisję do promowania 
konkurencyjnych rynków w celu 
wspierania rozwoju europejskiej oferty w 
chmurze, np. Gaia-x;

25. wzywa Komisję do promowania 
konkurencyjnych rynków w celu 
wspierania rozwoju europejskiej oferty w 
chmurze, np. Gaia-x, która jest czołowym 
przykładem federacji infrastruktur 
danych, tworzących ekosystem 
umożliwiający skalowalność unijnych 
dostawców usług w chmurze;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Wzywa Komisję do promowania 
konkurencyjnych rynków w celu 
wspierania rozwoju europejskiej oferty w 
chmurze, np. Gaia-x;

25. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do promowania 
konkurencyjnych rynków w celu 
wspierania rozwoju europejskiej oferty w 
chmurze, np. Gaia-x;

Or. en

Poprawka 287
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla, że wprawdzie 
transformacja cyfrowa może być 
czynnikiem umożliwiającym zieloną 
transformację i przejście na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym, jednak sam sektor 
ICT jest bardzo zasobochłonny 
i energochłonny i przyczynia się do 
globalnych emisji i wytwarzania odpadów 
w całym cyklu życia produktów ICT i 
przez technologie pogranicza, które 
prowadzą do mnożenia się 
energochłonnych ośrodków przetwarzania 
danych;

Or. en

Poprawka 288
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. proponuje, aby Komisja 
skorzystała z przeglądu wytycznych 
dotyczących konkurencji horyzontalnej 
i wertykalnej w celu wprowadzenia 
nowych narzędzi przeciwdziałania 
nadmiernej koncentracji rynku, 
nieodłącznie związanej z rynkami danych, 
w tym m.in. bieżącego monitorowania 
rynków zagrożonych oraz, w razie 
potrzeby, regulacji ex ante;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do współinwestowania 
w synergie między różnymi programami 
wydatkowania na rzecz europejskiej 
federacji chmury obliczeniowej oraz 
wdrażania bazowej infrastruktury 
łączności o wysokiej wydajności (np. 
podmorskich kabli), oraz do tworzenia 
takich synergii;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla, że infrastruktura 
chmury obliczeniowej powinna opierać się 
na zasadach zaufania, otwartości, 
bezpieczeństwa, interoperacyjności 
i możliwości przenoszenia;

Or. en

Poprawka 291
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. podkreśla znaczenie opracowania 
strategii gospodarowania zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym 
przez recykling, upcykling, zmianę 
przeznaczenia lub ponowne wykorzystanie 
oraz zachęcanie do stosowania zasad 
ekoprojektu dla produktów i usług ICT; 
apeluje o rozszerzenie zakresu dyrektywy 
2009/125/WE w sprawie ekoprojektu 
w celu objęcia nim większej liczby 
produktów, usług i struktur ICT, takich 
jak ośrodki przetwarzania danych lub 
usługi w chmurze;

Or. en

Poprawka 292
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 25 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25c. podkreśla, że sektor cyfrowy jest 
bardzo energochłonny i odpowiada za 
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niemal 4 % globalnych emisji gazów 
cieplarnianych; zwraca uwagę w 
szczególności na rolę ośrodków 
przetwarzania danych, które obecnie 
odpowiadają za ponad 1 % światowego 
zużycia energii elektrycznej; podkreśla, że 
wymogi w zakresie efektywności 
energetycznej, gospodarki o obiegu 
zamkniętym i ochrony środowiska 
powinny być szczególnie uwzględniane 
w kontekście rozwoju technologii 
cyfrowych i wdrażania ośrodków 
przetwarzania danych;

Or. en

Poprawka 293
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 25 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25d. pochwala zamiar Komisji, aby do 
2030 r. zapewnić wysoce energooszczędne, 
zrównoważone i neutralne dla klimatu 
ośrodki przetwarzania danych, oraz 
zwraca się do Komisji o szybkie 
zaproponowanie odpowiednich inicjatyw 
i środków regulacyjnych; w tym 
kontekście wzywa Komisję do 
promowania innowacyjnych i najlepszych 
dostępnych rozwiązań służących 
łagodzeniu wpływu ośrodków 
przetwarzania danych na środowisko, 
zasoby i energię, takich jak izolacja 
cieplna, chłodzenie, wykorzystanie ciepła 
odpadowego, przy jednoczesnym 
promowaniu wymagań dotyczących 
instalacji energii odnawialnej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. Wzywa Komisję do opracowania 
„zbioru przepisów dotyczących chmury”, 
który. między innymi. zobowiązywałby 
dostawców usług do ujawnienia, gdzie 
przechowywane są dane, i zapewniłby 
użytkownikom suwerenność nad ich 
danymi;

26. wzywa Komisję do opracowania 
„zbioru przepisów dotyczących chmury”, 
który stanowiłby solidne ramy 
zwiększające przejrzystość i ułatwiające 
zapewnienie zgodności usług w chmurze 
z przepisami oraz, między innymi, 
zobowiązywałby dostawców usług do 
ujawnienia, gdzie przechowywane są dane, 
i zapewniłby użytkownikom suwerenność 
nad ich danymi oraz stworzyłby synergię 
z kodeksem postępowania w zakresie 
przenoszenia danych i zmiany dostawcy 
usług w chmurze, przewidzianych już 
w rozporządzeniu w sprawie swobodnego 
przepływu danych nieosobowych;

Or. en

Poprawka 295
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. Wzywa Komisję do opracowania 
„zbioru przepisów dotyczących chmury”, 
który. między innymi. zobowiązywałby 
dostawców usług do ujawnienia, gdzie 
przechowywane są dane, i zapewniłby 
użytkownikom suwerenność nad ich 
danymi;

26. wzywa Komisję do przyspieszenia 
opracowania „zbioru przepisów 
dotyczących chmury”, który ustanowiłby 
zasady świadczenia usług w chmurze na 
wspólnym rynku i, między innymi, 
zobowiązywałby dostawców usług do 
ujawnienia, gdzie przechowywane są dane, 
zapewniłby użytkownikom suwerenność 
nad ich danymi oraz umożliwiłby 
użytkownikom bezproblemową migrację 
danych za pośrednictwem standardowych 
interfejsów do innych dostawców usług, 



AM\1218025PL.docx 157/193 PE660.285v01-00

PL

w przypadku gdy istnieją porównywalne 
usługi w chmurze;

Or. en

Poprawka 296
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. Wzywa Komisję do opracowania 
„zbioru przepisów dotyczących chmury”, 
który. między innymi. zobowiązywałby 
dostawców usług do ujawnienia, gdzie 
przechowywane są dane, i zapewniłby 
użytkownikom suwerenność nad ich 
danymi;

26. wzywa Komisję do opracowania 
„zbioru przepisów dotyczących chmury”, 
który, między innymi, zobowiązywałby 
dostawców usług do ujawnienia, gdzie 
przechowywane są dane, i zapewniłby 
użytkownikom suwerenność nad ich 
danymi; uważa, że zbiór przepisów 
dotyczących chmury powinien mieć na 
celu zapobieganie blokadom 
technologicznym, zwłaszcza 
w zamówieniach publicznych; podkreśla, 
że wszyscy operatorzy chmury, niezależnie 
od tego, czy mają siedzibę lub działają 
w UE, muszą przestrzegać przepisów UE, 
a to przestrzeganie powinno być 
monitorowane;

Or. en

Poprawka 297
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. Wzywa Komisję do opracowania 
„zbioru przepisów dotyczących chmury”, 
który. między innymi. zobowiązywałby 
dostawców usług do ujawnienia, gdzie 

26. wzywa Komisję do opracowania, w 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi, „zbioru przepisów 
dotyczących chmury”;
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przechowywane są dane, i zapewniłby 
użytkownikom suwerenność nad ich 
danymi;

Or. en

Poprawka 298
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. Wzywa Komisję do opracowania 
„zbioru przepisów dotyczących chmury”, 
który. między innymi. zobowiązywałby 
dostawców usług do ujawnienia, gdzie 
przechowywane są dane, i zapewniłby 
użytkownikom suwerenność nad ich 
danymi;

26. wzywa Komisję do opracowania 
rozporządzenia w sprawie chmury, które 
promowałoby europejską chmurę 
oraz zobowiązywałoby dostawców usług 
do ujawnienia, gdzie przechowywane są 
dane, i zapewniłoby użytkownikom 
suwerenność nad ich danymi;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. Wzywa Komisję do opracowania 
„zbioru przepisów dotyczących chmury”, 
który. między innymi. zobowiązywałby 
dostawców usług do ujawnienia, gdzie 
przechowywane są dane, i zapewniłby 
użytkownikom suwerenność nad ich 
danymi;

26. wzywa Komisję do opracowania 
„zbioru przepisów dotyczących chmury”, 
który, między innymi, zobowiązywałby 
dostawców usług do ujawnienia, gdzie 
przetwarzane i przechowywane są dane, i 
zapewniłby użytkownikom suwerenność 
nad ich danymi;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego przyspieszania 
rozwoju technologicznego internetu rzeczy 
i przetwarzania danych na obrzeżach sieci 
przy jednoczesnym wspieraniu 
konwergencji technologii, takich jak 
sztuczna inteligencja, cyfrowe bliźniaki, 
technologia rozproszonego rejestru 
i inteligentna łączność na obrzeżach sieci, 
np. w ramach wielkoskalowych projektów 
otwartego przetwarzania na obrzeżach 
sieci w ramach internetu rzeczy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. z zadowoleniem przyjmuje 
zbliżające się powołanie europejskiego 
sojuszu na rzecz danych przemysłowych i 
przemysłowych chmur obliczeniowych 
oraz działania zmierzające do utworzenia 
europejskiego sojuszu podmiotów 
przetwarzających dane;

Or. en
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Poprawka 302
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Valérie Hayer

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. Podkreśla znaczenie zaufania i 
bezpieczeństwa cybernetycznego dla 
stabilnej gospodarki opartej na danych; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
rozwiązań dostosowanych do podmiotów 
rynkowych każdej wielkości;

27. podkreśla znaczenie zaufania i 
bezpieczeństwa cybernetycznego dla 
stabilnej gospodarki opartej na danych; 
podkreśla znaczenie kultury 
bezpieczeństwa dla podmiotów 
przetwarzających duże ilości danych, 
zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń 
związanych z cyberprzestępczością 
i cyberterroryzmem, a także z wypadkami 
z przyczyn naturalnych 
i technologicznych; apeluje do Komisji o 
przedstawienie rozwiązań dostosowanych 
do podmiotów rynkowych każdej 
wielkości, aby przewidywać wszystkie tego 
typu zagrożenia i być na nie 
przygotowanym;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. Podkreśla znaczenie zaufania i 
bezpieczeństwa cybernetycznego dla 
stabilnej gospodarki opartej na danych; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
rozwiązań dostosowanych do podmiotów 
rynkowych każdej wielkości;

27. podkreśla znaczenie zaufania i 
bezpieczeństwa cybernetycznego dla 
stabilnej gospodarki opartej na danych, a 
także znaczenie najnowocześniejszej 
podstawowej infrastruktury cyfrowej; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
rozwiązań, które są dostosowane do 
podmiotów rynkowych każdej wielkości; 
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wzywa Komisję do zapewnienia 
możliwości przeprowadzania audytów pod 
względem nadużyć i podatności na 
zagrożenia infrastruktury wymiany 
danych;

Or. en

Poprawka 304
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. Podkreśla znaczenie zaufania i 
bezpieczeństwa cybernetycznego dla 
stabilnej gospodarki opartej na danych; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
rozwiązań dostosowanych do podmiotów 
rynkowych każdej wielkości;

27. podkreśla znaczenie zaufania i 
bezpieczeństwa cybernetycznego dla 
stabilnej gospodarki opartej na danych; 
apeluje o wsparcie dalszego rozwoju 
technologii bezpiecznej wymiany danych, 
np. za pośrednictwem bezpiecznej 
wielostronnej technologii przetwarzania 
i szyfrowania; apeluje do Komisji o 
przedstawienie rozwiązań i norm 
dostosowanych do podmiotów rynkowych 
każdej wielkości, zachęcając do 
zapewniania przejrzystości;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. Podkreśla znaczenie zaufania i 
bezpieczeństwa cybernetycznego dla 
stabilnej gospodarki opartej na danych; 

27. podkreśla znaczenie zaufania i 
bezpieczeństwa cybernetycznego dla 
stabilnej gospodarki opartej na danych, 
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apeluje do Komisji o przedstawienie 
rozwiązań dostosowanych do podmiotów 
rynkowych każdej wielkości;

zwłaszcza w odniesieniu do 
przeciwdziałania zagrożeniom dla 
cyberbezpieczeństwa dotyczącym tajemnic 
handlowych; apeluje do Komisji o 
przedstawienie rozwiązań dostosowanych 
do podmiotów rynkowych każdej 
wielkości, w szczególności 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP;

Or. en

Poprawka 306
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. Podkreśla znaczenie zaufania i 
bezpieczeństwa cybernetycznego dla 
stabilnej gospodarki opartej na danych; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
rozwiązań dostosowanych do podmiotów 
rynkowych każdej wielkości;

27. podkreśla znaczenie zaufania i 
bezpieczeństwa cybernetycznego dla 
stabilnej gospodarki opartej na danych; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
rozwiązań dostosowanych do podmiotów 
rynkowych każdej wielkości, takich jak 
usprawnienie technologii łańcucha 
bloków;

Or. en

Poprawka 307
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. Podkreśla znaczenie zaufania i 
bezpieczeństwa cybernetycznego dla 
stabilnej gospodarki opartej na danych; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
rozwiązań dostosowanych do podmiotów 
rynkowych każdej wielkości;

27. podkreśla znaczenie zaufania i 
bezpieczeństwa cybernetycznego, w tym 
bezpieczeństwa ze strony sieci 5G, dla 
stabilnej gospodarki opartej na danych; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
rozwiązań dostosowanych do podmiotów 
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rynkowych każdej wielkości;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla, że stopniowa zmiana 
paradygmatu z fizycznych ośrodków 
przechowywania danych na architektury 
danych w chmurze i bliżej użytkownika 
zwiększa potrzebę wzmocnienia ram 
cyberbezpieczeństwa; podkreśla, że 
przyjmowanie i powszechne korzystanie z 
produktów i usług bazujących na danych 
jest uzależnione od norm 
cyberbezpieczeństwa, które wzbudzą 
zaufanie i umożliwią stosowanie 
bezpieczniejszych mechanizmów 
udostępniania danych oraz lepszych 
protokołów gwarantujących ochronę 
danych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. przypomina o wysokim koszcie 
generowanym przez atak cybernetyczny 
oraz o tym, że koszt ten rośnie z roku na 
rok; zachęca w związku z tym do rozwoju 
europejskich inicjatyw skoordynowanych 
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między podmiotami krajowymi, aby 
skuteczniej walczyć z tymi atakami;

Or. fr

Poprawka 310
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. kładzie nacisk na promowanie i 
rozwijanie ekologicznych europejskich 
ośrodków przetwarzania danych 
działających w oparciu o europejskie 
normy i standardy ze średnioterminowym 
celem wykorzystywania 100 % energii ze 
źródeł odnawialnych, aby ograniczyć 
zależność UE od zagranicznych 
i prywatnych ośrodków przetwarzania 
danych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. z zadowoleniem przyjmuje 
zbliżający się przegląd dyrektywy w 
sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji 
mający na celu zwiększenie odporności 
cybernetycznej i skuteczniejsze 
reagowanie na ataki cybernetyczne;

Or. en



AM\1218025PL.docx 165/193 PE660.285v01-00

PL

Poprawka 312
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. popiera koncepcję zapewniania 
ochrony danych już w fazie projektowania 
i domyślnie jako wymogu dla 
producentów produktów, usług i aplikacji 
opartych na przetwarzaniu danych 
osobowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. podkreśla, że bezpieczne i 
powszechne korzystanie zarówno 
z produktów, jak i usług w europejskich 
konsumenckich ekosystemach IoT 
opartych na danych i europejskich 
przemysłowych ekosystemach IoT 
opartych na danych powinno wymagać 
zapewnienia zaufania już w fazie 
projektowania, aby uwzględnić standardy 
prywatności i zabezpieczenia na 
wszystkich etapach procesu 
projektowania, a także protokoły 
przetwarzania danych dla urządzeń i 
usług;

Or. en
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Poprawka 314
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. wzywa Komisję do ambitnej 
reformy rozporządzenia w sprawie 
ekoprojektu w odniesieniu do serwerów 
i dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej w związku 
z przewidywanym gwałtownym wzrostem 
zużycia energii przez ośrodki 
przetwarzania danych;

Or. en

Poprawka 315
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Śródtytuł 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

podkreśla, że zbiory danych i systemy 
algorytmiczne stosowane przy 
klasyfikowaniu, ocenianiu i 
prognozowaniu na poszczególnych 
etapach przetwarzania danych w ramach 
opracowywania sztucznej inteligencji i 
związanych z nią technologii mogą 
również prowadzić do odmiennego 
traktowania i pośredniej dyskryminacji 
grup osób o podobnych cechach; wzywa 
do skrupulatnego zbadania praktyk w 
zakresie klasyfikacji dokonywanej przez 
sztuczną inteligencję i wyrządzanych 
w ten sposób szkód; podkreśla, że 
technologie sztucznej inteligencji 
wymagają należytego uwzględnienia 
badań naukowych i technologicznych, 
krytycznych badań nad rasą, badań 
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dotyczących niepełnosprawności i innych 
dyscyplin dostosowanych do kontekstu 
społecznego, w tym sposobu 
konstruowania różnic, działań 
klasyfikacyjnych i ich konsekwencji; 
podkreśla zatem konieczność 
systematycznego inwestowania we 
włączanie tych dyscyplin do studiów 
i badań nad sztuczną inteligencją 
prowadzonych na wszystkich szczeblach;

Or. en

Poprawka 316
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. uważa, że konieczne jest 
zapewnienie wszystkim korzyści 
wynikających z innowacji związanych 
z danymi i że w tym celu należy zwiększyć 
ogólne umiejętności społeczeństwa w 
zakresie danych i umiejętności 
korzystania z nich przez m.in. włączenie 
zarządzania danymi w kształcenie 
akademickie studentów i programy 
szkoleniowe dla profesjonalistów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. Uznaje potencjał dostępu do 28. uznaje potencjał dostępu do danych 
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danych w celu przyspieszenia badań 
naukowych; z zadowoleniem przyjmuje 
prace Komisji nad umożliwieniem 
wymiany danych do celów badawczych;

w celu przyspieszenia badań naukowych; z 
zadowoleniem przyjmuje prace Komisji 
nad umożliwieniem wymiany danych do 
celów badawczych; w kontekście 
obecnego kryzysu sanitarnego uważa, że 
kluczowe znaczenie ma przyspieszenie 
tworzenia europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia, która usprawni 
badania i zwiększy możliwości 
wykorzystywania danych, w tym tworzenia 
metod diagnostycznych lepiej 
dopasowanych do pacjentów i leków; z 
zadowoleniem przyjmuje rozwój 
europejskiej chmury dla otwartej nauki 
jako otwartego, zaufanego 
i zintegrowanego środowiska w Europie 
do przechowywania, udostępniania i 
ponownego wykorzystywania danych 
badawczych ponad granicami;

Or. en

Poprawka 318
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. Uznaje potencjał dostępu do 
danych w celu przyspieszenia badań 
naukowych; z zadowoleniem przyjmuje 
prace Komisji nad umożliwieniem 
wymiany danych do celów badawczych;

28. uznaje potencjał dostępu do danych 
w celu przyspieszenia badań naukowych; z 
zadowoleniem przyjmuje prace Komisji 
nad umożliwieniem wymiany danych do 
celów badawczych; wzywa Komisję, aby w 
pierwszej kolejności opracowała wspólne 
standardy anonimizacji, przechowywania 
i bezpiecznej wymiany danych 
medycznych przy jednoczesnym 
zachowaniu najwyższego poziomu 
ochrony prywatności pacjentów;

Or. en

Poprawka 319
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Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. Uznaje potencjał dostępu do 
danych w celu przyspieszenia badań 
naukowych; z zadowoleniem przyjmuje 
prace Komisji nad umożliwieniem 
wymiany danych do celów badawczych;

28. uznaje potencjał dostępu do danych 
w celu przyspieszenia badań naukowych 
i prywatnych innowacji; z zadowoleniem 
przyjmuje prace Komisji nad 
umożliwieniem wymiany danych do celów 
badawczych i prywatnych innowacji;

Or. en

Poprawka 320
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. Uznaje potencjał dostępu do 
danych w celu przyspieszenia badań 
naukowych; z zadowoleniem przyjmuje 
prace Komisji nad umożliwieniem 
wymiany danych do celów badawczych;

28. uznaje potencjał dostępu do danych 
w celu przyspieszenia badań naukowych 
i programów edukacyjnych; z 
zadowoleniem przyjmuje prace Komisji 
nad umożliwieniem wymiany danych do 
celów badawczych i edukacyjnych;

Or. en

Poprawka 321
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. zwraca uwagę, że 
najskuteczniejszym sposobem 
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ograniczenia stronniczości w systemach 
opartych na danych jest zapewnienie 
dostępu do jak największej ilości danych 
nieosobowych do ich trenowania, i 
zauważa, że wybierając dane treningowe, 
twórcy sztucznej inteligencji i systemów 
uczących się często korzystają z danych 
należących do domeny publicznej lub 
danych objętych wolną licencją, zarówno 
ze względu na łatwość dostępu, jak 
i w celu uniknięcia potencjalnego 
narażenia na odpowiedzialność za 
naruszenie; podkreśla w tym kontekście 
konieczność usunięcia zbędnych barier 
prawnych w dostępie do danych 
i ułatwienia transgranicznego 
wykorzystywania danych;

Or. en

Poprawka 322
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla, że potencjał wzrostu 
gospodarczego Europy będzie 
determinowany umiejętnościami jej 
ludności i siły roboczej; wzywa UE do 
promowania przełomowych zmian w 
zakresie przekwalifikowania systemów 
edukacyjnych, które wspierają 
umiejętności i kompetencje cyfrowe 
w naukach ścisłych, technologii, 
inżynierii, matematyce, przedsiębiorczości 
i kreatywności;

Or. en

Poprawka 323
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL
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Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. Wzywa Komisję do promowania 
inżynierii oprogramowania, przyciągania 
talentów w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
zatrudniania kobiet w dziedzinie 
technologii i umiejętności korzystania z 
danych dla wszystkich;

29. wzywa Komisję do promowania 
umiejętności korzystania z danych dla 
wszystkich, inżynierii oprogramowania, 
przyciągania talentów w dziedzinie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych, zatrudniania kobiet w 
dziedzinie technologii; ponadto zwraca 
uwagę na wciąż istotne różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn 
w sektorach sztucznej inteligencji i 
cyberbezpieczeństwa; zaleca stosowanie 
zestawów danych treningowych do 
uczenia maszynowego złożonych próbek 
pochodzących od różnych ludzi lub 
zapewnienie, by ludzie zajmujący się 
etykietowaniem zestawów danych 
treningowych pochodzili z różnych 
środowisk;

Or. en

Poprawka 324
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. Wzywa Komisję do promowania 
inżynierii oprogramowania, przyciągania 
talentów w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
zatrudniania kobiet w dziedzinie 
technologii i umiejętności korzystania z 
danych dla wszystkich;

29. wzywa Komisję do promowania 
inżynierii oprogramowania, przyciągania 
talentów w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
zatrudniania kobiet w dziedzinie 
technologii i umiejętności korzystania z 
danych dla wszystkich; podkreśla potrzebę 
wspierania przedsiębiorstw kierowanych 
przez kobiety i zatrudniania kobiet 
w sektorze cyfrowym oraz wzywa do 
podjęcia działań w celu monitorowania 
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rozwoju karier kobiet w obszarze nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii 
i matematyki;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. Wzywa Komisję do promowania 
inżynierii oprogramowania, przyciągania 
talentów w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
zatrudniania kobiet w dziedzinie 
technologii i umiejętności korzystania z 
danych dla wszystkich;

29. wzywa Komisję do promowania 
edukacji w obszarze nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii i matematyki przy 
szczególnym uwzględnieniu 
równouprawnienia płci, a także do 
promowania inżynierii oprogramowania, 
przyciągania talentów w dziedzinie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i umiejętności 
korzystania z danych dla wszystkich, aby 
zbudować europejskie know-how 
koncentrujące się na technologiach nowej 
generacji i technologiach pionierskich;

Or. en

Poprawka 326
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. Wzywa Komisję do promowania 
inżynierii oprogramowania, przyciągania 
talentów w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
zatrudniania kobiet w dziedzinie 
technologii i umiejętności korzystania z 

29. wzywa Komisję do promowania 
inżynierii oprogramowania, przyciągania 
talentów w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
zatrudniania mężczyzn i kobiet w oparciu o 
zasady równości i merytokracji 
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danych dla wszystkich; w dziedzinie technologii i umiejętności 
korzystania z danych dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 327
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. Wzywa Komisję do promowania 
inżynierii oprogramowania, przyciągania 
talentów w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
zatrudniania kobiet w dziedzinie 
technologii i umiejętności korzystania z 
danych dla wszystkich;

29. wzywa Komisję do promowania 
inżynierii oprogramowania, przyciągania 
talentów w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
wspierania zaangażowania i zatrudniania 
kobiet w dziedzinie technologii i 
umiejętności korzystania z danych dla 
wszystkich;

Or. en

Poprawka 328
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla, że programy 
europejskie, tj. „Horyzont Europa”, 
„Cyfrowa Europa” i program kosmiczny, 
mają na celu bezpośrednie lub pośrednie 
wspieranie wytwarzania, przechowywania, 
przetwarzania, wykorzystywania 
i udostępniania danych związanych z 
działalnością badawczą i gospodarczą;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. Apeluje o publiczne i prywatne 
finansowanie MŚP w celu pełnego 
wykorzystania potencjału gospodarki 
opartej na danych;

30. apeluje o publiczne i prywatne 
finansowanie MŚP w celu pełnego 
wykorzystania potencjału gospodarki 
opartej na danych oraz integracji 
technologii cyfrowych; przypomina, że 
jedynie mniejsza część MŚP korzysta z 
systemów zarządzania relacjami 
z klientem (CRM) do analizy informacji 
handlowych; podkreśla, że osiągnięcie 
równości w odniesieniu do danych w 
przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw obejmuje nie tylko dostęp 
do danych, ale wymaga również 
umiejętności przeprowadzania analiz i 
wyciągania wniosków z takich informacji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. Apeluje o publiczne i prywatne 
finansowanie MŚP w celu pełnego 
wykorzystania potencjału gospodarki 
opartej na danych;

30. apeluje, by w ramach już 
istniejących programów europejskich i 
krajowych przewidzieć przejrzyste zasady i 
kryteria publicznego i prywatnego 
finansowania, aby pomóc MŚP i 
umożliwić im, przez ukierunkowane 
inwestycje, pełne wykorzystanie potencjału 
gospodarki opartej na danych;

Or. fr
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Poprawka 331
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. Apeluje o publiczne i prywatne 
finansowanie MŚP w celu pełnego 
wykorzystania potencjału gospodarki 
opartej na danych;

30. apeluje o publiczne i prywatne 
finansowanie MŚP w celu wspierania 
transformacji cyfrowej i wykorzystania 
potencjału gospodarki opartej na danych 
przez wzmocnienie regionalnych strategii 
w zakresie cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. Apeluje o publiczne i prywatne 
finansowanie MŚP w celu pełnego 
wykorzystania potencjału gospodarki 
opartej na danych;

30. apeluje o publiczne i prywatne 
finansowanie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw w celu 
pełnego wykorzystania potencjału 
gospodarki opartej na danych;

Or. en

Poprawka 333
Patrizia Toia, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, Nicolás González 
Casares, Maria-Manuel Leitão-Marques, Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 30



PE660.285v01-00 176/193 AM\1218025PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

30. Apeluje o publiczne i prywatne 
finansowanie MŚP w celu pełnego 
wykorzystania potencjału gospodarki 
opartej na danych;

30. apeluje o publiczne i prywatne 
finansowanie MŚP oraz przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej w celu pełnego 
wykorzystania potencjału gospodarki 
opartej na danych;

Or. en

Poprawka 334
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. Apeluje o publiczne i prywatne 
finansowanie MŚP w celu pełnego 
wykorzystania potencjału gospodarki 
opartej na danych;

30. apeluje o publiczne i prywatne 
finansowanie w szczególności MŚP w celu 
pełnego wykorzystania potencjału 
gospodarki opartej na danych;

Or. en

Poprawka 335
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. Apeluje o publiczne i prywatne 
finansowanie MŚP w celu pełnego 
wykorzystania potencjału gospodarki 
opartej na danych;

30. apeluje o publiczne i prywatne 
finansowanie mikroprzedsiębiorstw oraz 
MŚP w celu pełnego wykorzystania 
potencjału gospodarki opartej na danych;

Or. en

Poprawka 336
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Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Csaba Molnár

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. z zadowoleniem przyjmuje 
program „Cyfrowa Europa” oraz rolę 
europejskich ośrodków innowacji 
cyfrowych, które pomogą europejskim 
przedsiębiorstwom, zwłaszcza tym, które 
wciąż pozostają w tyle, nadążać za 
możliwościami wynikającymi 
z transformacji cyfrowej;

Or. en

Poprawka 337
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. Wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i inwestowania w podnoszenie 
umiejętności;

31. wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
zrównoważonej produktywności, poprawy 
dobrobytu ich siły roboczej i inwestowania 
w podnoszenie umiejętności oraz 
w systemy umiejętności cyfrowych; 
zauważa, że edukacja oraz przejrzystość 
nowych technologii opartych na danych to 
ważne aspekty umożliwiające 
pracownikom zrozumienie sprawiedliwego 
wdrażania tych technologii oraz 
uczestnictwa w tym procesie;

Or. en

Poprawka 338
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. Wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i inwestowania w podnoszenie 
umiejętności;

31. wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i inwestowania w podnoszenie 
umiejętności; zachęca państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w 
obszarze nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii i matematyki przez 
wykorzystanie zasobów, wspieranie 
i szkolenia w zakresie negocjacji 
wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. Wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i inwestowania w podnoszenie 
umiejętności;

31. wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i inwestowania w podnoszenie 
umiejętności oraz aktywnego angażowania 
społeczeństwa w kampanie 
uświadamiające;

Or. en



AM\1218025PL.docx 179/193 PE660.285v01-00

PL

Poprawka 340
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. Wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i inwestowania w podnoszenie 
umiejętności;

31. wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i całego społeczeństwa oraz 
zachęca przedsiębiorstwa do inwestowania 
w podnoszenie umiejętności;

Or. en

Poprawka 341
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. Wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i inwestowania w podnoszenie 
umiejętności;

31. wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i inwestowania w podnoszenie 
umiejętności, przekwalifikowanie 
i uczenie się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 342
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Csaba Molnár, Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Ustęp 31
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Projekt rezolucji Poprawka

31. Wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i inwestowania w podnoszenie 
umiejętności;

31. wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i inwestowania w podnoszenie 
umiejętności, przy zapewnieniu 
poszanowania praw pracowników;

Or. en

Poprawka 343
Ivo Hristov

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. Wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i inwestowania w podnoszenie 
umiejętności;

31. wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i inwestowania w 
przekwalifikowanie, podnoszenie 
umiejętności i zdobywanie umiejętności 
potrzebnych w szybko zmieniającym się 
środowisku pracy;

Or. en

Poprawka 344
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. Wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 

31. wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu i 
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roboczej i inwestowania w podnoszenie 
umiejętności;

zdolności do zatrudnienia siły roboczej i 
inwestowania w podnoszenie umiejętności;

Or. fr

Poprawka 345
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. Wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i inwestowania w podnoszenie 
umiejętności;

31. wzywa partnerów społecznych do 
zbadania potencjału cyfryzacji, danych i 
sztucznej inteligencji w celu zwiększenia 
produktywności, poprawy dobrobytu siły 
roboczej i inwestowania w podnoszenie 
umiejętności oraz przekwalifikowanie;

Or. en

Poprawka 346
Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Ivo 
Hristov, Nicolás González Casares, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. wzywa Komisję do propagowania 
uczenia się przez całe życie nauk ścisłych 
i matematyki, aby promować rozwój 
odpowiednich umiejętności i narzędzi 
cyfrowych, które odpowiednio wspierają 
procesy związane ze sztuczną inteligencją 
i cyberbezpieczeństwem;

Or. en
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Poprawka 347
Patrizia Toia, Romana Jerković, Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 31 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31b. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby również promowały 
uczenie się przez całe życie w systemach 
szkolnych oraz przez kampanie 
informacyjne mające na celu zwiększenie 
świadomości i odpowiedzialności 
obywateli jako członków społeczeństwa 
gospodarki opartej na danych;

Or. en

Poprawka 348
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. Uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
nieodpowiednie; wzywa Komisję do 
współpracy z podobnie myślącymi 
państwami trzecimi w celu uzgodnienia 
nowych międzynarodowych standardów 
regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja;

32. uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
niestety nadal słabe, biorąc pod uwagę ich 
ogromne znaczenie w naszych 
społeczeństwach; wzywa Komisję do 
współpracy z ONZ i państwami trzecimi w 
celu uzgodnienia nowych 
międzynarodowych standardów 
regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja; przypomina precedensowe 
przypadki szpiegostwa ze strony 
niektórych naszych tzw. podobnie 
myślących partnerów; apeluje do Unii 
Europejskiej, aby nie wykazywała się 
naiwnością w stosunkach ze swoimi 
partnerami w kwestiach bezpieczeństwa 
cyfrowego i cyberbezpieczeństwa; 
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podkreśla, zwłaszcza w kontekście 
globalnej konkurencji, że Unia 
Europejska dzięki RODO była w stanie 
wytyczyć drogę ku etycznie 
wymagającemu wiążącemu modelowi;

Or. en

Poprawka 349
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. Uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
nieodpowiednie; wzywa Komisję do 
współpracy z podobnie myślącymi 
państwami trzecimi w celu uzgodnienia 
nowych międzynarodowych standardów 
regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja;

32. uważa, że trwający obecnie stan 
rzeczy w zakresie globalnych zasad 
regulujących wykorzystanie danych jest 
nieodpowiedni; wzywa Komisję do 
współpracy z podobnie myślącymi 
państwami trzecimi, aby zachęcić je do 
przystąpienia do Konwencji o ochronie 
osób w związku z automatycznym 
przetwarzaniem danych osobowych 
(Konwencji 108+), która jest jak dotąd 
jedynym wiążącym traktatem 
międzynarodowym; wzywa Komisję do 
wywiązania się z obietnicy 
zaproponowania nowych 
międzynarodowych standardów 
regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja;

Or. en

Poprawka 350
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova

Projekt rezolucji
Ustęp 32
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Projekt rezolucji Poprawka

32. Uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
nieodpowiednie; wzywa Komisję do 
współpracy z podobnie myślącymi 
państwami trzecimi w celu uzgodnienia 
nowych międzynarodowych standardów 
regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja;

32. uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
nieodpowiednie; wzywa Komisję do 
współpracy z podobnie myślącymi 
państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi w celu uzgodnienia 
nowych międzynarodowych standardów 
regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja; podkreśla zapotrzebowanie 
na międzynarodowe zasady i standardy, 
aby wspierać globalną współpracę mającą 
na celu wzmocnienie ochrony danych 
oraz zapewnienie bezpiecznego i 
odpowiedniego przekazywania danych;

Or. en

Poprawka 351
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. Uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
nieodpowiednie; wzywa Komisję do 
współpracy z podobnie myślącymi 
państwami trzecimi w celu uzgodnienia 
nowych międzynarodowych standardów 
regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja;

32. uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
nieodpowiednie oraz że Unia Europejska 
powinna przewodzić tworzeniu 
międzynarodowych standardów, zwłaszcza 
w zakresie przechowywania i 
przetwarzania danych, współpracując 
z podobnie myślącymi państwami trzecimi 
w celu uregulowania stosowania nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja, internet rzeczy i sieć 5G, przy 
jednoczesnym promowaniu unijnych 
wartości i zasad oraz dopilnowaniu, aby 
rynek UE pozostał konkurencyjny 
i otwarty na resztę świata;

Or. en
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Poprawka 352
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. Uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
nieodpowiednie; wzywa Komisję do 
współpracy z podobnie myślącymi 
państwami trzecimi w celu uzgodnienia 
nowych międzynarodowych standardów 
regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja;

32. uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
nieodpowiednie; wzywa Komisję do 
współpracy z podobnie myślącymi 
państwami trzecimi oraz podejmowania 
działań w ramach wielostronnej 
koordynacji w celu uzgodnienia nowych 
międzynarodowych standardów, zgodnych 
z wartościami i zasadami UE, 
regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja;

Or. en

Poprawka 353
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. Uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
nieodpowiednie; wzywa Komisję do 
współpracy z podobnie myślącymi 
państwami trzecimi w celu uzgodnienia 
nowych międzynarodowych standardów 
regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja;

32. uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
nieodpowiednie, ponieważ sprzyjają 
wyłącznie rosnącej sile GAFAM; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
współpracy i negocjacji z państwami 
trzecimi w celu uzgodnienia nowych 
międzynarodowych standardów 
regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja;

Or. fr
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Poprawka 354
Miapetra Kumpula-Natri
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. Uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
nieodpowiednie; wzywa Komisję do 
współpracy z podobnie myślącymi 
państwami trzecimi w celu uzgodnienia 
nowych międzynarodowych standardów 
regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja;

32.  uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
nieodpowiednie; wzywa Komisję do 
współpracy z podobnie myślącymi 
państwami trzecimi oraz 
międzynarodowymi i wielostronnymi 
forami w celu uzgodnienia nowych 
międzynarodowych standardów etycznych 
i technicznych regulujących stosowanie 
nowych technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja;

Or. en

Poprawka 355
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. Uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
nieodpowiednie; wzywa Komisję do 
współpracy z podobnie myślącymi 
państwami trzecimi w celu uzgodnienia 
nowych międzynarodowych standardów 
regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja;

32. uważa, że globalne zasady 
regulujące wykorzystanie danych są 
nieodpowiednie; wzywa Komisję do 
współpracy zarówno na szczeblu 
dwustronnym, jak i wielostronnym 
z podobnie myślącymi państwami trzecimi 
w celu uzgodnienia nowych 
międzynarodowych standardów 
regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja;

Or. en
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Poprawka 356
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. zachęca Komisję do dokonania 
oceny już wdrożonych relacji w zakresie 
wymiany danych z państwami trzecimi, w 
szczególności z tymi o odmiennym 
systemie wartości; zwraca się do Komisji, 
by w stosownych przypadkach ponownie 
rozważyła te partnerstwa;

Or. fr

Poprawka 357
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 32 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32b. uważa, że wtrącanie się w sprawy 
innych państw przez zatrzymanie danych 
cyfrowych stanowi poważny atak na 
suwerenność cyfrową; podkreśla, że 
niektóre władze krajowe jako „żandarmi 
cyfrowi” wyraziły zaniepokojenie kwestią 
dostępu władz USA do danych 
przesyłanych do Stanów Zjednoczonych, a 
precyzując, kwestiami gromadzenia 
danych osobowych i dostępu do nich; 
zauważa, że działania te często uzasadnia 
się celem bezpieczeństwa narodowego na 
mocy art. 702 amerykańskiej ustawy FISA 
i dekretu („Executive Order”); stwierdza, 
że do tego arsenału prawnego dochodzą 
zasady ekstraterytorialności, coraz 
częściej stosowane przez Stany 
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Zjednoczone jako dźwignia wojny 
gospodarczej, które polegają na 
przyjmowaniu przepisów i środków 
mających na celu ustanowienie stosunku 
prawnego poza terytorium ich kraju; 
uważa, że wobec tego aneksy sporządzane 
przy okazji każdego transferu danych poza 
Unię nie mają żadnej wiążącej wartości, a 
zachowania związane z gromadzeniem 
danych mogą doprowadzić do zastosowań 
handlowych wymykających się spod 
wszelkiej kontroli;

Or. fr

Poprawka 358
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 32 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32c. domaga się pilnej rewizji i 
zablokowania Tarczy Prywatności, 
porozumienia, które pozwala na transfer 
danych między Unią Europejską i 
Stanami Zjednoczonymi pod warunkiem 
wzajemności, pod względem równego 
traktowania danych amerykańskich i 
zagranicznych na ich terytorium; 
podkreśla w związku z tym, że Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał 
w sprawie Shrems II, że amerykańskie 
praktyki nadzoru są niezgodne z 
wymogami RODO (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych);

Or. fr

Poprawka 359
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. Apeluje o swobodny przepływ 
danych między Unią a krajami trzecimi w 
przypadku poszanowania prywatności, 
bezpieczeństwa i innych uzasadnionych 
interesów porządku publicznego; wzywa 
Komisję do wynegocjowania nowych 
przepisów dotyczących światowej 
gospodarki cyfrowej, w tym zakazu 
nieuzasadnionych wymogów dotyczących 
lokalizacji danych;

33. przypomina, że Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
wyraźnie stwierdził, że swobodny przepływ 
danych między Unią a państwami trzecimi 
powinien mieć miejsce wyłącznie pod 
warunkiem zapewnienia stopnia ochrony 
zasadniczo odpowiadającego poziomowi 
ochrony gwarantowanemu w UE; nalega 
na utrzymanie w pełni kwestii 
prywatności, bezpieczeństwa i innych 
uzasadnionych interesów porządku 
publicznego w negocjacjach handlowych; 
z zadowoleniem przyjmuje horyzontalną 
propozycję UE w sprawie 
transgranicznego przepływu danych, 
lokalizacji danych oraz ochrony 
prywatności i ochrony danych oraz wzywa 
Komisję do przestrzegania tego 
stanowiska jako nieprzekraczalnej granicy 
ustępstw, aby uniknąć równania w dół pod 
względem ochrony praw podstawowych do 
prywatności i ochrony danych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. Apeluje o swobodny przepływ 
danych między Unią a krajami trzecimi w 
przypadku poszanowania prywatności, 
bezpieczeństwa i innych uzasadnionych 
interesów porządku publicznego; wzywa 
Komisję do wynegocjowania nowych 

33. podkreśla znaczenie 
transgranicznego przepływu danych dla 
wzrostu gospodarczego i innowacji; 
apeluje o zezwalanie na swobodny 
przepływ danych między Unią a krajami 
trzecimi w przypadku poszanowania 
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przepisów dotyczących światowej 
gospodarki cyfrowej, w tym zakazu 
nieuzasadnionych wymogów dotyczących 
lokalizacji danych;

prywatności, bezpieczeństwa i innych 
uzasadnionych interesów porządku 
publicznego; wzywa Komisję do 
wynegocjowania nowych przepisów 
dotyczących światowej gospodarki 
cyfrowej, w tym zakazu nieuzasadnionych 
wymogów dotyczących lokalizacji danych; 
wzywa Komisję do zbadania możliwości 
ułatwienia przepływu danych do 
strategicznie ważnych państw trzecich;

Or. en

Poprawka 361
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. Apeluje o swobodny przepływ 
danych między Unią a krajami trzecimi w 
przypadku poszanowania prywatności, 
bezpieczeństwa i innych uzasadnionych 
interesów porządku publicznego; wzywa 
Komisję do wynegocjowania nowych 
przepisów dotyczących światowej 
gospodarki cyfrowej, w tym zakazu 
nieuzasadnionych wymogów dotyczących 
lokalizacji danych;

33. apeluje o swobodny przepływ 
danych między Unią a krajami trzecimi 
wyłącznie w przypadku poszanowania 
prywatności, bezpieczeństwa i innych 
uzasadnionych interesów porządku 
publicznego oraz zapewnienia 
odpowiedniego poziomu ochrony danych, 
np. w oparciu o decyzje ad hoc 
stwierdzające odpowiedni stopień 
ochrony; wzywa Komisję do 
wynegocjowania nowych przepisów 
dotyczących światowej gospodarki 
cyfrowej, w tym zakazu nieuzasadnionych 
wymogów dotyczących lokalizacji danych; 
przypomina o znaczeniu postępów w 
negocjacjach dotyczących handlu 
elektronicznego na szczeblu WTO;

Or. en

Poprawka 362
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL
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Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. Apeluje o swobodny przepływ 
danych między Unią a krajami trzecimi w 
przypadku poszanowania prywatności, 
bezpieczeństwa i innych uzasadnionych 
interesów porządku publicznego; wzywa 
Komisję do wynegocjowania nowych 
przepisów dotyczących światowej 
gospodarki cyfrowej, w tym zakazu 
nieuzasadnionych wymogów dotyczących 
lokalizacji danych;

33. wzywa Komisję do 
wynegocjowania nowych przepisów 
dotyczących światowej gospodarki 
cyfrowej; przypomina orzeczenie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w sprawie Tarczy 
Prywatności i zalecenia EIOD dotyczące 
przekazywania danych do państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 363
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. Apeluje o swobodny przepływ 
danych między Unią a krajami trzecimi w 
przypadku poszanowania prywatności, 
bezpieczeństwa i innych uzasadnionych 
interesów porządku publicznego; wzywa 
Komisję do wynegocjowania nowych 
przepisów dotyczących światowej 
gospodarki cyfrowej, w tym zakazu 
nieuzasadnionych wymogów dotyczących 
lokalizacji danych;

33. apeluje o swobodny przepływ 
danych między Unią a krajami trzecimi w 
przypadku poszanowania prywatności, 
bezpieczeństwa i innych uzasadnionych 
interesów porządku publicznego; wzywa 
Komisję do wynegocjowania nowych 
przepisów dotyczących światowej 
gospodarki cyfrowej, w tym zakazu 
wymogów dotyczących lokalizacji danych 
lub innych nieuzasadnionych wymogów;

Or. en

Poprawka 364
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 33



PE660.285v01-00 192/193 AM\1218025PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

33. Apeluje o swobodny przepływ 
danych między Unią a krajami trzecimi w 
przypadku poszanowania prywatności, 
bezpieczeństwa i innych uzasadnionych 
interesów porządku publicznego; wzywa 
Komisję do wynegocjowania nowych 
przepisów dotyczących światowej 
gospodarki cyfrowej, w tym zakazu 
nieuzasadnionych wymogów dotyczących 
lokalizacji danych;

33. apeluje o swobodny przepływ 
danych między Unią a krajami trzecimi 
wyłącznie w przypadku poszanowania 
prywatności, bezpieczeństwa i innych 
uzasadnionych interesów porządku 
publicznego; wzywa Komisję do 
wynegocjowania nowych przepisów 
dotyczących światowej gospodarki 
cyfrowej, w tym zakazu nieuzasadnionych 
wymogów dotyczących lokalizacji danych;

Or. en

Poprawka 365
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. Apeluje o swobodny przepływ 
danych między Unią a krajami trzecimi w 
przypadku poszanowania prywatności, 
bezpieczeństwa i innych uzasadnionych 
interesów porządku publicznego; wzywa 
Komisję do wynegocjowania nowych 
przepisów dotyczących światowej 
gospodarki cyfrowej, w tym zakazu 
nieuzasadnionych wymogów dotyczących 
lokalizacji danych;

33. apeluje, by swobodny przepływ 
danych między Unią a krajami trzecimi 
odbywał się z poszanowaniem 
prywatności, bezpieczeństwa, 
uzasadnionych interesów porządku 
publicznego i interesu prywatnego, w 
szczególności przedsiębiorstw, oraz 
suwerenności państw członkowskich; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wynegocjowania nowych przepisów 
dotyczących światowej gospodarki 
cyfrowej;

Or. fr

Poprawka 366
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
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Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. przypomina swoje zalecenie 
dotyczące negocjacji w sprawie nowego 
partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
podkreślające znaczenie ochrony danych 
zarówno jako prawa podstawowego, jak 
i kluczowego czynnika umożliwiającego 
tworzenie gospodarki cyfrowej; zauważa, 
że, zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby 
Komisja mogła stwierdzić, czy brytyjskie 
ramy ochrony danych są odpowiednie, 
musi wykazać, że Zjednoczone Królestwo 
zapewnia poziom ochrony „zasadniczo 
równoważny” poziomowi oferowanemu 
przez ramy prawne UE, w tym w 
odniesieniu do przekazywania danych do 
państw trzecich;

Or. en

Poprawka 367
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. apeluje do Komisji Europejskiej, 
aby utrzymała swoje horyzontalne 
stanowisko z 2018 r. w sprawie 
transgranicznych przepływów danych, 
prywatności i ochrony danych oraz nie 
godziła się na zasady handlowe, które 
mogłyby ograniczyć jej zdolność 
regulacyjną, np. w zakresie sztucznej 
inteligencji lub cyberbezpieczeństwa;

Or. en


