
AM\1218025RO.docx PE660.285v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2020/2217(INI)

12.11.2020

AMENDAMENTELE
1 - 367
Proiect de raport
Miapetra Kumpula-Natri
(PE657.163v03-00)

O strategie europeană privind datele
(2020/2217(INI))



PE660.285v01-00 2/187 AM\1218025RO.docx

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\1218025RO.docx 3/187 E>660.285v01-00

RO

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

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezultatele 
indicelui economiei și societății digitale 
pentru 2020, publicate la 11 iunie 2020,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația 
comună a statelor membre privind 
serviciile de cloud din 15 octombrie 2020,

Or. en

Amendamentul 3
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Referirea 22 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Hotărârea Curții 
de Justiție a Uniunii Europene în cauza 
C-311/18, Schrems II, din 16 iulie 2020,
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Or. en

Amendamentul 4
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 22 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 21 octombrie 2020 intitulată 
„Strategia Comisiei pentru 2020-2023 
privind programele informatice cu sursă 
deschisă”,

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Referirea 29 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația 
comună a statelor membre privind 
construirea serviciilor cloud de nouă 
generație pentru întreprinderi și sectorul 
public din UE, 2020,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 29 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul OCDE 
intitulat „O reconstrucție îmbunătățită: 
pentru o redresare sustenabilă și 
rezilientă după pandemia de COVID-19” 
publicat la 5 iunie 2020,

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Referirea 29 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere cartea 
programatică intitulată „COVID-19: The 
Great Reset”, acest plan de „resetare a 
lumii” publicat de Forumul Economic 
Mondial, semnat de Klaus Schwab și de 
Thierry Malleret,

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Referirea 29 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul final 
întocmit de Grupul de experți la nivel 
înalt privind schimbul de date între 
întreprinderi și administrațiile publice în 
2020,

Or. en
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Amendamentul 9
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât digitalizarea a transformat 
economia, societatea și viața de zi cu zi a 
cetățenilor și întrucât datele, al căror volum 
se dublează la fiecare 18 luni, se află în 
centrul acestei transformări;

A. întrucât digitalizarea a transformat 
economia, societatea și viața de zi cu zi a 
cetățenilor și întrucât datele, al căror volum 
se dublează la fiecare 18 luni, se află în 
centrul acestei transformări; întrucât 
digitalizarea ar trebui să constituie, de 
asemenea, o oportunitate de a reduce 
expunerea omului la condiții nocive și 
periculoase și de a contribui la crearea 
mai multor locuri de muncă de calitate și 
decente;

Or. en

Amendamentul 10
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât digitalizarea a transformat 
economia, societatea și viața de zi cu zi a 
cetățenilor și întrucât datele, al căror volum 
se dublează la fiecare 18 luni, se află în 
centrul acestei transformări;

A. întrucât digitalizarea a transformat 
economia, societatea și viața de zi cu zi a 
cetățenilor și întrucât datele, al căror volum 
se dublează la fiecare 18 luni, se află în 
centrul acestei transformări; întrucât 
aceste procese se vor accelera în viitor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât digitalizarea a transformat 
economia, societatea și viața de zi cu zi a 
cetățenilor și întrucât datele, al căror volum 
se dublează la fiecare 18 luni, se află în 
centrul acestei transformări;

A. întrucât digitalizarea continuă să 
transforme economia, societatea și viața de 
zi cu zi a cetățenilor și întrucât datele, al 
căror volum se dublează la fiecare 18 luni, 
se află în centrul acestei transformări;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât volumul de date stocate la 
nivel mondial va crește de la 33 de 
zettabyți în 2018 la 175 de zettabyți în 
2025, internetul obiectelor și China 
contribuind în mod semnificativ la 
această creștere bruscă;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât digitalizarea nu reprezintă 
doar o oportunitate economică, ci și 
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îmbunătățește securitatea, reziliența 
geopolitică și relevanța strategică a 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 14
Manuel Bompard, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât inteligența artificială 
reprezintă una dintre tehnologiile 
strategice pentru secolul 21, atât la nivel 
global, cât și în Europa1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2019-0081_RO.html

Or. en

Amendamentul 15
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât Midea, un producător 
chinez de electrocasnice, a finalizat 
achiziția în ianuarie 2017 a societății 
europene KUKA AG, unul dintre 
principalii furnizori mondiali de robotică, 
tehnologii de instalare și inginerie de 
sisteme inteligente; întrucât această 
preluare ar fi trebuit să tragă un semnal 
de alarmă în ceea ce privește protecția 



AM\1218025RO.docx 9/187 E>660.285v01-00

RO

sectorului european al inteligenței 
artificiale (IA), în special pentru IMM-uri 
și întreprinderile nou-înființate;

Or. en

Amendamentul 16
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât comisara UE pentru 
concurență, Margrethe Vestager, a alertat 
țările membre cu privire la riscurile 
achizițiilor realizate de China în timpul 
crizei provocate de coronavirus; întrucât 
Comisia Europeană a subliniat că, în 
contextul crizei provocate de pandemia de 
COVID-19, ar putea crește riscul 
tentativelor de a achiziționa structuri 
medicale (de exemplu, pentru producția 
de dispozitive medicale sau de 
echipamente de protecție) sau structuri 
conexe, cum ar fi institute de cercetare 
(de exemplu, pentru producerea de 
vaccinuri) prin intermediul investițiilor 
străine directe1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/3/2020/RO/C-2020-1981-F1-RO-
MAIN-PART-1.PDF

Or. en

Amendamentul 17
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
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Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât numai autoritățile publice 
dispun de mijloacele necesare pentru a 
întreprinde o tranziție socială la scară 
largă către o economie a datelor; întrucât 
GAFAM, actualii giganți din domeniul 
digital, au beneficiat cu toții de sprijinul 
administrației americane și al statului 
chinez, prin scutiri de impozite și, 
respectiv, subvenții masive; întrucât 
valorile europene pot permite autorităților 
publice europene să planifice această 
tranziție într-un mod corect, redistributiv 
pentru societăți și teritorii;

Or. en

Amendamentul 18
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât în statele membre se 
desfășoară o serie de investigații privind 
abuzul de poziție dominantă al GAFAM; 
întrucât există îngrijorări cu privire la 
datele colectate de Google prin 
intermediul aplicațiilor sale;

Or. en

Amendamentul 19
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât datele reprezintă o resursă 
esențială pentru creșterea economică, 
crearea de locuri de muncă și progresul 
social și constituie un factor esențial al 
tranziției către societăți verzi și neutre din 
punctul de vedere al climei;

B. întrucât datele reprezintă o resursă 
esențială pentru planul de redresare, 
crearea de locuri de muncă și progresul 
social și pot constitui un factor esențial al 
tranziției către societăți verzi și neutre din 
punctul de vedere al climei; întrucât 
localizarea datelor în UE reprezintă un 
pas important către autonomia strategică 
și reducerea emisiilor în UE; întrucât 
relocalizarea centrelor de date în Europa 
ar trebui luată în considerare în cadrul 
taxonomiei verzi; întrucât este absolut 
necesar să se reducă la minimum 
amprenta ecologică a tehnologiei digitale 
și, în special, volumul deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât datele reprezintă o resursă 
esențială pentru creșterea economică, 
crearea de locuri de muncă și progresul 
social și constituie un factor esențial al 
tranziției către societăți verzi și neutre din 
punctul de vedere al climei;

B. întrucât datele și informațiile sunt 
resurse care contribuie la creșterea 
economică, la crearea de locuri de muncă 
și la organizarea societăților noastre și 
întrucât acestea sunt utilizate pentru a 
raționaliza comportamentele economice 
sau sociale în speranța de a orienta 
tranziția către societăți sustenabile și 
neutre din punctul de vedere al climei;

Or. fr

Amendamentul 21
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât datele reprezintă o resursă 
esențială pentru creșterea economică, 
crearea de locuri de muncă și progresul 
social și constituie un factor esențial al 
tranziției către societăți verzi și neutre din 
punctul de vedere al climei;

B. întrucât datele reprezintă o resursă 
esențială pentru creșterea economică, 
crearea de locuri de muncă și progresul 
social și constituie un factor esențial al 
tranziției către societăți verzi și neutre din 
punctul de vedere al climei, precum și în 
stimularea competitivității globale a 
Europei;

Or. en

Amendamentul 22
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât datele reprezintă o resursă 
esențială pentru creșterea economică, 
crearea de locuri de muncă și progresul 
social și constituie un factor esențial al 
tranziției către societăți verzi și neutre din 
punctul de vedere al climei;

B. întrucât datele reprezintă o resursă 
esențială pentru creșterea economică 
sustenabilă, crearea de locuri de muncă de 
calitate și progresul social și constituie un 
factor esențial al tranziției către societăți 
verzi și neutre din punctul de vedere al 
climei;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât datele reprezintă o resursă 
esențială pentru creșterea economică, 

B. întrucât datele reprezintă o resursă 
esențială pentru creșterea economică, 
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crearea de locuri de muncă și progresul 
social și constituie un factor esențial al 
tranziției către societăți verzi și neutre din 
punctul de vedere al climei;

crearea de locuri de muncă și progresul 
social și constituie un factor esențial al 
competitivității întreprinderilor europene 
la scară mondială;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât datele generate de 
sectorul public și de guvern la nivel 
național și local sunt o resursă care poate 
servi drept motor puternic pentru crearea 
de noi locuri de muncă și promovarea 
creșterii economice și care poate fi 
valorificată în dezvoltarea sistemelor de 
IA și de analiză a datelor, contribuind la o 
industrie mai puternică, mai competitivă 
și mai interconectată;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât stimularea utilizării 
datelor și creșterea accesului la date și a 
disponibilității acestora, alături de o 
securitate juridică sporită, vor reprezenta 
un avantaj competitiv pentru 
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microîntreprinderi, IMM-uri și 
întreprinderile nou-înființate, ajutându-le 
să fructifice avantajele tranziției digitale;

Or. en

Amendamentul 26
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât sectorul digital este în 
prezent responsabil pentru 4 % din 
emisiile globale de gaze cu efect de seră; 
întrucât efectul de seră și creșterea 
semnificativă a utilizării respectivului 
sector sugerează că această amprentă de 
carbon se va dubla până în 2025;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât UE impune 
disponibilitatea unei arhitecturi IT 
flexibile, fiabile și care poate fi extinsă, în 
măsură să susțină cele mai inovatoare 
aplicații;

Or. en

Amendamentul 28
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât un centru de date mediu 
consumă deja echivalentul energetic al 
unui oraș de 10 000 de locuitori, iar 
emisiile de gaze cu efect de seră generate 
de tehnologia digitală cresc în prezent cu 
aproximativ 8 % anual; întrucât, în 
studiul său din noiembrie, Comisia 
Europeană se așteaptă la o creștere de 
28 % a consumului centrelor de date din 
2018 până în 2030; întrucât ponderea lor 
în consumul european de energie 
electrică ar crește, de asemenea, de la 
2,7 % în 2018 la 3,2 % într-o perioadă de 
10 ani; întrucât se estimează că tehnica de 
calcul la margine, o alternativă la 
tehnologia cloud, va crește de la o 
pondere de 2 % din consumul de energie 
la 12 %1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/energy-efficient-cloud-
computing-technologies-and-policies-eco-
friendly-cloud-market 

Or. en

Amendamentul 29
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât inteligența artificială are 
un bilanț energetic; întrucât 47 % din 
emisiile de dioxid de carbon din domeniul 
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digital sunt generate deja de aparatele 
electrice de consum (computere, 
smartphone-uri, tablete, dispozitive 
conectate); întrucât un proiect standard 
de învățare automată emite astăzi 
aproximativ 284 de tone de CO2 
echivalent pe parcursul întregului său 
ciclu de dezvoltare, adică de cinci ori mai 
mult decât emisiile unui autoturism, de la 
fabricarea până la casarea sa1a; întrucât, 
prin urmare, susținerea simultană a 
„internetului obiectelor” și combaterea 
crizei climatice este o absurditate și 
societățile noastre trebuie să realizeze o 
schimbare majoră la nivelul producției și 
al consumului;
_________________
1a Energy and Policy Considerations for 
Deep Learning in NLP, Cornell 
University 
https://arxiv.org/abs/1906.02243?utm_sou
rce=feedburner&utm_medium=feed&utm
_campaign=Feed%3A+arxiv%2FQSXk+
%28ExcitingAds%21+cs+updates+on+ar
Xiv.org%29

Or. en

Amendamentul 30
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Bd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bd. întrucât, într-un scenariu de 
cerere ridicată, UE va avea nevoie de 18 
ori mai mult litiu până în 2030 și de 60 ori 
mai mult până în 20501a; întrucât 
mineritul necesar acestei dezvoltări 
presupune o utilizare intensivă a apei, 
ceea ce poate concura cu nevoile 
populațiilor locale, în special în regiunile 
afectate de stres hidric; întrucât 

https://arxiv.org/abs/1906.02243?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+arxiv%2FQSXk+%28ExcitingAds%21+cs+updates+on+arXiv.org%29
https://arxiv.org/abs/1906.02243?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+arxiv%2FQSXk+%28ExcitingAds%21+cs+updates+on+arXiv.org%29
https://arxiv.org/abs/1906.02243?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+arxiv%2FQSXk+%28ExcitingAds%21+cs+updates+on+arXiv.org%29
https://arxiv.org/abs/1906.02243?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+arxiv%2FQSXk+%28ExcitingAds%21+cs+updates+on+arXiv.org%29
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activitățile miniere din țările terțe pot fi o 
sursă de poluare intensă, care afectează 
calitatea apei, a aerului și a solului, 
defrișările și pierderea biodiversității; 
întrucât activitățile extractive sunt 
concentrate în țările în curs de dezvoltare, 
unde normele în domeniul muncii oferă 
un grad mult mai redus de protecție a 
lucrătorilor decât cele din Uniune și 
întrucât, prin urmare, condițiile de muncă 
din exploatațiile miniere pun în pericol 
sănătatea și viața lucrătorilor în mină; 
întrucât poluarea cauzată de activitățile 
miniere are un impact direct asupra 
mijloacelor de trai ale populațiilor locale 
și, în cele din urmă, le poate forța să plece 
în exil; întrucât populațiile locale suferă 
consecințele indirecte ale contaminării 
apei, aerului și solului, cu un impact 
major asupra sănătății lor;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0493&from=FR#footnote87 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Uniunea trebuie să ia 
măsuri urgente pentru a beneficia de 
avantajele datelor, construind o societate a 
datelor sustenabilă din punct de vedere 
etic, centrată pe om, de încredere și sigură, 
care respectă drepturile omului și 
democrația;

C. întrucât Uniunea trebuie să ia 
măsuri urgente pentru a beneficia de 
avantajele datelor, construind o societate a 
datelor sustenabilă din punct de vedere 
etic, centrată pe om, de încredere și sigură, 
care respectă drepturile omului și 
democrația și care își propune să 
construiască o nouă economie a 
cunoașterii deschisă și incluzivă, corelată 
cu sistemul de învățământ și cu 
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întreprinderile culturale, care asigură 
dreptul la educație de calitate și 
antreprenoriat, mai ales în rândul noilor 
generații, promovând în special forme de 
inovare socială și noi modele de afaceri;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Uniunea trebuie să ia 
măsuri urgente pentru a beneficia de 
avantajele datelor, construind o societate a 
datelor sustenabilă din punct de vedere 
etic, centrată pe om, de încredere și 
sigură, care respectă drepturile omului și 
democrația;

C. întrucât Uniunea trebuie să ia 
măsuri urgente pentru a beneficia de 
avantajele datelor, construind o societate și 
o economie a datelor care să fie 
competitive, favorabile inovării, 
sustenabile din punct de vedere etic, 
centrate pe om, de încredere și sigure și să 
respecte drepturile omului și democrația;

Or. en

Amendamentul 33
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Uniunea trebuie să ia 
măsuri urgente pentru a beneficia de 
avantajele datelor, construind o societate a 
datelor sustenabilă din punct de vedere 
etic, centrată pe om, de încredere și sigură, 
care respectă drepturile omului și 
democrația;

C. întrucât Uniunea trebuie să ia 
măsuri urgente pentru a beneficia de 
avantajele datelor, construind o societate a 
datelor sustenabilă din punct de vedere 
etic, centrată pe om, de încredere și sigură, 
care respectă drepturile omului, democrația 
și statul de drept și aduce beneficii 
tuturor;
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Or. en

Amendamentul 34
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Uniunea trebuie să ia 
măsuri urgente pentru a beneficia de 
avantajele datelor, construind o societate a 
datelor sustenabilă din punct de vedere 
etic, centrată pe om, de încredere și sigură, 
care respectă drepturile omului și 
democrația;

C. întrucât Uniunea trebuie să ia 
măsuri urgente pentru a beneficia de 
avantajele datelor, construind o societate a 
datelor sustenabilă din punct de vedere 
etic, centrată pe om, de încredere și sigură, 
care respectă drepturile omului și 
drepturile lucrătorilor, drepturile 
fundamentale și democrația;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Uniunea trebuie să ia 
măsuri urgente pentru a beneficia de 
avantajele datelor, construind o societate 
a datelor sustenabilă din punct de vedere 
etic, centrată pe om, de încredere și 
sigură, care respectă drepturile omului și 
democrația;

C. întrucât Uniunea trebuie în primul 
rând să respecte cadrul juridic al datelor 
cu caracter personal și dreptul la 
anonimat, ea putând, de asemenea, să 
conducă un proces de reflecție pentru ca 
datele europene să fie mai sigure și mai 
puțin expuse abuzurilor străine;

Or. fr

Amendamentul 36
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
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în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât există o dezvoltare 
exponențială a sarcinilor de lucru pe 
platforme online, așa-numita 
micromuncă; întrucât, potrivit Băncii 
Mondiale, în 2013 existau 145 de 
platforme de lucru online, în jurul cărora 
gravitau 50 de milioane de lucrători; 
întrucât acești lucrători sunt puși adesea 
în fața unor scoruri algoritmice de 
reputație și a unor teste automatizate și 
sunt în risc permanent să fie deconectați 
irevocabil de la platforme dacă obțin 
punctaje slabe multă vreme la rând; 
întrucât, prin urmare, aceștia sunt expuși 
în mod deosebit insecurității, izolării 
sociale, suprasolicitării, unor stiluri de 
muncă și de viață nestructurate, cu 
consecințe semnificative pentru 
bunăstarea lor fizică și psihică;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Copernicus, programul 
european de observare a Pământului, ar 
trebui să servească drept exemplu de 
beneficii socioeconomice aduse de 
existența unui volum mare de date 
disponibile în mod liber și deschis pentru 
cetățenii și întreprinderile europene;

Or. en
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Amendamentul 38
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât toate utilizările datelor cu 
caracter personal ar trebui să respecte 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice;

D. întrucât toate utilizările datelor cu 
caracter personal ar trebui să respecte 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice; întrucât, la 
doi ani de la punerea în aplicare a RGPD, 
Comisia Europeană trebuie să ia măsuri 
pentru a se asigura că autoritățile nu 
abuzează de normele actuale de protecție 
a datelor; întrucât prelucrarea datelor 
lucrătorilor a devenit din ce în ce mai 
complexă; întrucât, într-un număr tot mai 
mare de contexte, lucrătorii 
interacționează cu tehnologii, aplicații, 
software, dispozitive de urmărire, 
platforme de comunicare socială sau 
dispozitive încorporate la bordul 
vehiculelor care le monitorizează starea 
de sănătate, datele biomedicale, 
comunicațiile și interacțiunile cu ceilalți, 
precum și nivelul de implicare și 
concentrare sau comportamentele; 
întrucât, cu toate acestea, un singur 
articol din RGPD este dedicat ocupării 
forței de muncă, articolul 88 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în contextul ocupării unui loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 39
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât toate utilizările datelor cu 
caracter personal ar trebui să respecte 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice;

D. întrucât toate utilizările datelor cu 
caracter personal ar trebui să respecte 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice și punerea 
adecvată în aplicare a acestora ar trebui 
să fie asigurată în special în ceea ce 
privește principiile limitării scopului și 
minimizării datelor; în orice moment, 
protecția vieții private ar trebui să rămână 
o prioritate;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât toate utilizările datelor cu 
caracter personal ar trebui să respecte 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice;

D. întrucât toate utilizările datelor cu 
caracter personal ar trebui să respecte 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice; întrucât 
există date fără caracter personal sau date 
din sectorul public, în concordanță cu 
Regulamentul privind fluxul liber al 
datelor fără caracter personal și Directiva 
privind datele deschise;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât toate utilizările datelor cu 
caracter personal ar trebui să respecte 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice;

D. întrucât toate utilizările datelor cu 
caracter personal și/sau ale 
întreprinderilor ar trebui să respecte 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice;

Or. fr

Amendamentul 42
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât datele rezultate din 
„colaborarea liberă” a utilizatorilor prin 
activitățile lor sunt materia primă din care 
se alimentează economia digitală; 
întrucât datele, și în special datele cu 
caracter personal, se află într-adevăr în 
centrul tuturor modelelor de afaceri din 
economia digitală; întrucât datele 
dobândesc o valoare din ce în ce mai bine 
documentată de piață și de observatorii 
săi; întrucât datele constituie o bază 
comună pentru întreaga economie 
digitală, care poate să conducă la 
instituirea unui sistem fiscal digital;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, potrivit sondajului 
Eurobarometru, ponderea cetățenilor 
europeni care ar dori să joace un rol mai 
activ în controlul utilizării datelor lor cu 
caracter personal, inclusiv al celor privind 
sănătatea, consumul de energie și 
obiceiurile de cumpărare (46 %), este mai 
mare decât ponderea celor care nu ar dori 
acest lucru (38 %);

Or. en

Amendamentul 44
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât sănătatea este un sector 
deosebit de sensibil în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal; 
întrucât, deși IA va aduce fără îndoială 
beneficii sociale în acest sector, aceasta 
implică totuși riscuri care justifică 
supravegherea și reglementarea strictă; 
întrucât medicina digitală nu trebuie să 
conducă la dezumanizarea muncii de 
îngrijire; întrucât, în plus, diviziunea 
digitală, dacă nu este eliminată, ar putea 
contribui în mod semnificativ la 
răspândirea deșerturilor medicale în 
întreaga Europă;

Or. en

Amendamentul 45
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât datele cu caracter 
personal privind sănătatea trebuie să 
rămână proprietatea pacientului; întrucât 
nicio informație referitoare la sănătatea 
pacientului nu ar trebui comunicată fără 
acordul deplin și informat al acestuia; 
întrucât datele medicale cu caracter 
personal, dată fiind natura lor extrem de 
sensibilă, trebuie protejate cu 
scrupulozitate; întrucât acestor rețele 
trebuie să li se impună cele mai înalte 
standarde de securitate cibernetică; 
întrucât, în special, în timpul crizei au 
apărut inițiative interesante ale unor 
dezvoltatori de IA care au oferit spitalelor 
soluții antispam pentru protecția 
sistemelor lor de mesagerie împotriva 
atacurilor cibernetice, în mod gratuit și 
fără nicio obligație;

Or. en

Amendamentul 46
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dd. întrucât în domeniul sănătății este 
deosebit de important să se garanteze un 
nivel ridicat de protecție a drepturilor 
persoanelor și necesitatea respectării 
principiilor limitării și minimizării datelor 
prin aceste noi operațiuni de prelucrare a 
cercetării, care sunt extrem de sensibile, 
în contextul dezvoltării tehnicilor de 
inteligență artificială în domeniul 
sănătății; întrucât există riscuri inerente 
concentrării posibile a datelor sensibile pe 
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o platformă tehnologică, aceasta 
necesitând introducerea unor măsuri de 
securitate adecvate; întrucât, în sfârșit, 
există riscuri materiale și juridice în cazul 
transferurilor de date în afara Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 47
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul De (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

De. întrucât Autoritatea Franceză 
pentru Protecția Datelor (CNIL) a 
recomandat ca Centrul de date medicale 
să nu fie găzduit pe o platformă 
Microsoft; întrucât, în urma deciziei 
instanței UE cu privire la Scutul de 
confidențialitate, autoritățile franceze au 
anunțat mutarea centrului pe platforme 
franceze sau europene; întrucât 
autoritatea pentru protecția datelor din 
statul german Baden-Württemberg a 
amendat asigurătorul de sănătate AOK 
Baden-Württemberg cu 1,2 milioane EUR 
pentru încălcarea regimului UE de 
protecție a datelor;

Or. en

Amendamentul 48
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Df (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Df. întrucât normele UE de protecție a 
datelor ar trebui adaptate pentru a ține 
seama de complexitatea și 
interconectivitatea tot mai mare a 
roboților de îngrijire și medicali, care pot 
avea sarcina de a gestiona informații cu 
caracter personal și date medicale extrem 
de sensibile, și ar trebui să fie în acord cu 
principiul protecției integrate a vieții 
private prevăzut în Regulamentul (UE) 
2016/679 privind protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 49
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Dg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dg. întrucât Comitetul European 
pentru Protecția Datelor a exprimat în 
mod repetat preocupări cu privire la 
accesul autorităților nord-americane la 
datele transferate în Statele Unite, în 
special cu privire la colectarea și accesul 
la date cu caracter personal în scopuri de 
securitate națională în conformitate cu 
secțiunea 702 din Legea americană FISA 
și ordinul executiv 12 333;

Or. en

Amendamentul 50
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Dh (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Dh. întrucât dispozițiile RGPD interzic 
orice cerere de acces din partea unei 
instanțe judecătorești sau a unei autorități 
administrative dintr-o țară terță, adresată 
întreprinderilor ale căror operațiuni de 
prelucrare intră sub incidența RGPD, în 
afara unui acord internațional aplicabil 
sau, în conformitate cu interpretarea 
AEPD, în afara aplicării unei derogări 
referitoare la interesul vital al persoanei 
vizate;

Or. en

Amendamentul 51
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Di (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Di. întrucât majoritatea statelor 
membre au lansat deja cadre legislative 
pentru deplasarea fără conducător a 
vehiculelor, care necesită o infrastructură 
de date extinsă, fără nicio dezbatere cu 
privire la utilitatea socială a vehiculelor 
autonome;

Or. en

Amendamentul 52
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Dj (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dj. întrucât agenția TIC pentru 
securitatea internă și controlul 
frontierelor din Uniunea Europeană, eu-
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LISA, a semnat un contract-cadru pentru 
un nou sistem biometric, care vizează 
crearea unei baze de date cu amprente 
digitale și imagini faciale a peste 400 de 
milioane de persoane până în 2022;

Or. en

Amendamentul 53
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Dk (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dk. întrucât disparitatea de gen între 
femei și bărbați continuă să existe în toate 
domeniile tehnologiei digitale, inteligența 
artificială și securitatea cibernetică fiind 
printre domeniile cu cele mai mari 
disparități; întrucât această disparitate de 
gen are un impact concret asupra 
dezvoltării IA, reproducând și sporind 
stereotipurile și prejudecățile, deoarece IA 
a fost concepută în principal de bărbați;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Uniunea ar trebui să fie 
un actor activ la nivel mondial pentru 
stabilirea unor norme bazate pe valorile 
sale,

E. întrucât cooperarea dintre statele 
membre ale Uniunii poate juca un rol 
esențial în lupta pentru controlul și 
suveranitatea datelor și întrucât un cadru 
de reglementare bazat pe valorile care 
decurg din această cooperare ar proteja în 
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mod eficient europenii;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Uniunea ar trebui să fie un 
actor activ la nivel mondial pentru 
stabilirea unor norme bazate pe valorile 
sale,

E. întrucât Uniunea ar trebui să fie un 
actor activ la nivel mondial pentru 
stabilirea unor norme și standarde bazate 
pe valorile sale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, conform indicelui 
economiei și societății digitale 2020, în 
2018 doar o pondere mică din 
întreprinderile mari (33 %) și din IMM-
uri (12 %) au recurs la analiza volumelor 
mari de date și întrucât continuă să existe 
o diferență între întreprinderile mari și 
cele mici/mijlocii în ceea ce privește 
tehnologiile digitale avansate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât este nevoie de o 
infrastructură adecvată în UE, prin 
utilizarea de hardware și facilități de 
stocare de înaltă performanță pentru a 
rula aplicații și a stoca date;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât un atac cibernetic o costa 
pe victima sa în medie 13 milioane de 
dolari în 2018, iar acest cost crește de la 
un an la altul;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât investițiile în competențe 
de lucru în domeniul tehnologiilor cloud 
și Big Data pot ajuta întreprinderile 
nefamiliarizate cu tehnologia să își 
transforme afacerea; întrucât 
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întreprinderile considerate a fi în 
avangardă trebuie să se mențină în 
permanență la curent cu inovațiile 
tehnologice recente pentru a nu-și pierde 
avantajul competitiv;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât strategia europeană 
privind datele va fi esențială, printre 
altele, pentru realizarea obiectivelor 
politicii industriale și va aduce beneficii 
prin ajutorul acordat întreprinderilor 
europene, inclusiv IMM-urilor, astfel 
încât acestea să facă față cu succes 
tranziției digitale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât articolul 16 din TFUE 
prevede că orice persoană are dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal care 
o privesc;

Or. fr
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Amendamentul 62
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât, în pachetul său digital 
publicat la 19 februarie 2020, Comisia 
precizează că TIC reprezintă astăzi între 5 
și 9 % din consumul mondial de energie 
electrică și 2 % din emisiile de CO2 și că 
volumul de date transferate și stocate va 
continua să crească în mod exponențial în 
următorii ani; întrucât, în plus, studiul 
din 2018 al Centrului Comun de 
Cercetare privind inteligența artificială 
indica deja că centrele de date și 
transferul de date ar putea reprezenta 
între 3 % și 4 % din consumul total de 
energie electrică al Uniunii,

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele”; consideră că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru viabilitatea 
industriilor europene și a IA aflate într-o 
fază incipientă și reprezintă un pas esențial 
în direcția unei societăți a datelor 
democratice, care va contribui la 
îmbunătățirea serviciilor, a creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă;

1. salută Comunicarea Comisiei 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele”; consideră că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru viabilitatea 
industriilor europene și a IA aflate într-o 
fază incipientă și reprezintă un pas esențial 
în direcția unei societăți a datelor 
democratice, care va contribui la 
îmbunătățirea serviciilor, a creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă; 
subliniază importanța evitării 
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protecționismului și a facilitării accesului 
părților interesate din afara UE la spațiile 
de date, respectând cu strictețe 
standardele și normele UE în materie de 
respectare a vieții private, protecție a 
datelor și securitate cibernetică;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută comunicarea Comisiei 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele”; consideră că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru viabilitatea 
industriilor europene și a IA aflate într-o 
fază incipientă și reprezintă un pas esențial 
în direcția unei societăți a datelor 
democratice, care va contribui la 
îmbunătățirea serviciilor, a creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă;

1. salută comunicarea Comisiei 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele”; ia act de dorința acesteia de a 
stabili condițiile pentru suveranitatea 
europeană a datelor, dar consideră că 
aceasta reprezintă totuși un aspect care 
rămâne să fie definit; consideră că aceasta 
este o condiție prealabilă pentru viabilitatea 
industriilor și a întreprinderilor europene 
și a IA aflate într-o fază incipientă, precum 
și un pas crucial în direcția controlului 
datelor noastre, printr-un control 
democratic, care va contribui la 
îmbunătățirea serviciilor, a creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei 1. salută Comunicarea Comisiei 
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intitulată „O strategie europeană privind 
datele”; consideră că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru viabilitatea 
industriilor europene și a IA aflate într-o 
fază incipientă și reprezintă un pas esențial 
în direcția unei societăți a datelor 
democratice, care va contribui la 
îmbunătățirea serviciilor, a creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă;

intitulată „O strategie europeană privind 
datele”; consideră că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru viabilitatea 
industriilor europene, progresul 
universităților și centrelor de cercetare și 
al IA aflate într-o fază incipientă și 
reprezintă un pas esențial în direcția unei 
societăți a datelor democratice, care va 
contribui la îmbunătățirea serviciilor, a 
creșterii economice și a creării de locuri de 
muncă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele”; consideră că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru viabilitatea 
industriilor europene și a IA aflate într-o 
fază incipientă și reprezintă un pas esențial 
în direcția unei societăți a datelor 
democratice, care va contribui la 
îmbunătățirea serviciilor, a creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă;

1. salută Comunicarea Comisiei 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele”; consideră că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru dobândirea de 
către UE a unui rol principal în economia 
datelor și pentru viabilitatea industriilor 
europene și reprezintă un pas esențial în 
direcția unei societăți a datelor 
democratice, care va contribui la 
îmbunătățirea serviciilor, a creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 67
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele”; consideră că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru viabilitatea 
industriilor europene și a IA aflate într-o 
fază incipientă și reprezintă un pas esențial 
în direcția unei societăți a datelor 
democratice, care va contribui la 
îmbunătățirea serviciilor, a creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă;

1. salută Comunicarea Comisiei 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele”; consideră că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru viabilitatea 
industriilor europene și a IA aflate într-o 
fază incipientă și reprezintă un pas esențial 
în direcția unei societăți a datelor bazate pe 
drepturi și democratice, care va conduce la 
îmbunătățirea serviciilor, a creșterii 
economice sustenabile și a creării de locuri 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 68
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele”; consideră că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru viabilitatea 
industriilor europene și a IA aflate într-o 
fază incipientă și reprezintă un pas esențial 
în direcția unei societăți a datelor 
democratice, care va contribui la 
îmbunătățirea serviciilor, a creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă;

1. salută Comunicarea Comisiei 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele”; consideră că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru reglementarea și 
viabilitatea industriilor europene și a IA 
aflate într-o fază incipientă și reprezintă un 
pas esențial în direcția unei societăți a 
datelor democratice, care va contribui la 
îmbunătățirea serviciilor, a creșterii 
economice sustenabile și a creării de locuri 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 69
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Comunicarea Comisiei 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele”; consideră că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru viabilitatea 
industriilor europene și a IA aflate într-o 
fază incipientă și reprezintă un pas esențial 
în direcția unei societăți a datelor 
democratice, care va contribui la 
îmbunătățirea serviciilor, a creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă;

1. salută Comunicarea Comisiei 
intitulată „O strategie europeană privind 
datele”; consideră că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru viabilitatea 
industriilor europene și a IA aflate într-o 
fază incipientă și reprezintă un pas esențial 
în direcția unei societăți a datelor 
democratice, care va contribui la 
îmbunătățirea serviciilor, a creșterii 
economice sustenabile și a creării de locuri 
de muncă de calitate;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că fluxul liber de date 
peste granițe este esențial pentru 
fructificarea întregului potențial al 
economiei datelor și subliniază că 
menținerea fluxului de date trebuie să 
rămână un temei al valorilor și 
obiectivelor Europei;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că inteligența artificială 
(IA) se bazează pe o disponibilitate 
ridicată și de înaltă calitate a datelor 
pentru a crea seturi de date capabile să 
antreneze algoritmi și să le 
îmbunătățească performanța;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază că creșterea 
semnificativă a volumului de date 
disponibile, în special ca rezultat al 
dispozitivelor inteligente conectate, 
precum și accesul și utilizarea mai largă a 
datelor vor atrage provocări legate de 
calitatea, caracterul părtinitor și protecția 
și securitatea datelor sau condiții de 
tranzacționare neloiale care vor trebui 
abordate;

Or. en

Amendamentul 73
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că criza COVID-19 
subliniază rolul datelor în timp real;

2. constată că criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a oferit ocazia de 
a dezvolta rolul datelor în timp real, dar că 
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nu s-a demonstrat încă reușita acestui 
demers; ia act în continuare de 
preocupările exprimate de cetățeni; 
reamintește poziția sa cu privire la 
aplicația dezvoltată pentru combaterea 
COVID-19, în special faptul că nicio 
utilizare a aplicațiilor dezvoltate de 
autoritățile naționale și ale UE nu trebuie 
să fie obligatorie și că datele generate nu 
trebuie să fie stocate în baze de date 
centralizate, care ar fi predispuse la 
potențialul risc de abuz și pierdere a 
încrederii și pot pune în pericol adoptarea 
în întreaga Uniune; solicită ca stocarea 
datelor să fie integral descentralizată, să 
se asigure transparență deplină privind 
interesele comerciale ale dezvoltatorilor 
acestor aplicații și să se demonstreze 
proiecții clare cu privire la modul de 
utilizare a aplicațiilor de localizare a 
contactelor de către o parte a populației, 
în combinație cu alte măsuri specifice1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/RC-9-2020-0143_RO.html 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că criza COVID-19 
subliniază rolul datelor în timp real;

2. constată că criza provocată de 
pandemia de COVID-19 subliniază rolul 
partajării datelor în timp real și 
necesitatea interoperabilității soluțiilor 
între statele membre; subliniază 
necesitatea de a accelera crearea unor 
spații de date sectoriale, precum și 
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implementarea infrastructurilor de date, a 
instrumentelor și a capacității de calcul, 
în special a spațiului european comun al 
datelor medicale, prin sprijinirea 
dezvoltării dosarelor medicale electronice 
naționale și a interoperabilității datelor 
privind sănătatea;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că criza COVID-19 
subliniază rolul datelor în timp real;

2. constată că criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a subliniat cât de 
vitale sunt transformarea digitală și 
disponibilitatea unei game largi de 
tehnologii pentru economia și societatea 
noastră, păstrând în special continuitatea 
tuturor activităților, precum și rolul 
datelor în timp real; subliniază că actuala 
situație de urgență scoate în evidență 
deficiențele și vulnerabilitățile din 
domeniul digital atât la nivelul UE, cât și 
la nivelul statelor membre;

Or. en

Amendamentul 76
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că criza COVID-19 
subliniază rolul datelor în timp real;

2. constată că criza provocată de 
pandemia de COVID-19 subliniază rolul 
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datelor în timp real, evidențiind totodată 
deficiențe grave de infrastructură în toate 
acele zone din Europa care nu au acces 
fiabil la rețele în bandă largă și la acele 
instrumente de bază care sunt necesare 
pentru a participa la transformarea 
digitală;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că criza COVID-19 
subliniază rolul datelor în timp real;

2. constată că criza provocată de 
pandemia de COVID-19 subliniază rolul 
datelor și al informațiilor în timp real și de 
înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 78
Damian Boeselager
în numele Grupului GUE/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că criza COVID-19 
subliniază rolul datelor în timp real;

2. constată că criza provocată de 
pandemia de COVID-19 subliniază rolul și 
valoarea datelor de înaltă calitate în timp 
real;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește rolul pe care ar trebui 
să îl joace Mecanismul de redresare și 
reziliență în contribuția la agenda digitală 
și sprijină propunerea de alocare a 20 % 
pentru domeniul digital în fiecare plan 
național; invită statele membre să 
furnizeze resurse adecvate pentru 
programele relevante ale UE, cum ar fi 
programul Europa digitală, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei și Orizont 
Europa, pentru a sprijini prioritățile 
digitale, pentru a îmbunătăți 
competitivitatea Europei în economia 
digitală globală și pentru a consolida 
autonomia strategică a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 80
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că prelucrarea datelor 
lucrătorilor a devenit din ce în ce mai 
complexă; având în vedere dezvoltarea 
unor tehnologii care pot analiza nu 
numai trăsăturile fizice și datele 
biometrice, ci pot realiza și recunoașterea 
facială și chiar pot detecta emoții sau 
comportamente, consideră că este 
necesară o nouă legislație pentru a 
consolida drepturile lucrătorilor de acces 
la datele analizate și la modul în care 
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aceste date sunt utilizate, stocate sau 
partajate în afara relației de muncă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că orice propunere 
legislativă legată de date ar trebui să se 
bazeze pe o evaluare de impact 
aprofundată pentru a evita sarcini 
administrative sau de reglementare inutile 
care ar putea împiedica apariția 
„unicornilor” de înaltă tehnologie, a 
întreprinderilor nou-înființate și a IMM-
urilor din Europa, astfel încât acestea să 
își dezvolte potențialul la scară mondială; 
invită, prin urmare, Comisia Europeană 
să prezinte o analiză comparativă a 
mediului de reglementare din țările terțe;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată că criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a evidențiat cât 
de vitale sunt transformarea digitală și 
disponibilitatea unei game largi de 
tehnologii pentru economia și societatea 
noastră, în special în sectorul public și în 
industriile din sectorul sănătății, păstrând 
în special continuitatea și menținând 
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eficiența tuturor activităților și a 
serviciilor publice, precum și rolul datelor 
în timp real și fiabile;

Or. en

Amendamentul 83
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. consideră regretabil faptul că un 
singur articol din RGPD este dedicat 
ocupării forței de muncă, și anume 
articolul 88 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal în contextul ocupării 
unui loc de muncă; subliniază că este 
imperativ ca lucrătorii să fie instruiți în 
mod corespunzător cu privire la modul de 
exercitare a dreptului la respectarea 
datelor lor cu caracter personal; invită 
Comisia să prezinte o revizuire a RGPD 
pentru a adopta măsuri mai specifice cu 
scopul de a asigura protecția drepturilor 
și libertăților lucrătorilor; îndeamnă 
Comitetul European pentru Protecția 
Datelor, în așteptarea unei propuneri din 
partea Comisiei, să ofere orientări care 
extind domeniul de aplicare al articolului 
88;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază necesitatea de a 
continua abordarea eficientă a diviziunii 
digitale atât între statele membre, cât și în 
interiorul acestora, inclusiv prin 
îmbunătățirea accesului la rețele în bandă 
largă și la servicii TIC, promovând astfel 
coeziunea și dezvoltarea economică și 
socială; regretă că în prezent doar 60 % 
din zonele europene îndepărtate și rurale 
au acces la conexiuni în bandă largă de 
mare viteză și subliniază rolul pe care îl 
vor juca sateliții și alte bunuri și servicii 
spațiale în furnizarea de conectivitate în 
acele zone, construind condițiile 
prealabile pentru o transformare digitală 
completă;

Or. en

Amendamentul 85
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. consideră că ar trebui ca, la nivel 
național, sindicatele să fie implicate și să 
poată coopera mai mult cu autoritățile 
naționale de protecție a datelor, oferind 
recomandări referitoare la situațiile 
specifice ale lucrătorilor și încurajându-le 
să elaboreze orientări privind protecția 
datelor și respectarea vieții private la locul 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 86
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2d. insistă asupra faptului că normele 
privind supravegherea și monitorizarea 
angajaților trebuie să fie clar justificate și 
discutate de la caz la caz, în consultare cu 
organizațiile sindicale; consideră că 
aceste reguli ar trebui să acopere cât mai 
multe aspecte posibile, să stabilească 
limite și să indice unde și cum sunt 
colectate datele de la angajați, în special 
în ceea ce privește mesajele electronice 
private, mesajele postate pe rețelele 
sociale sau activitățile offline; solicită 
respectarea dreptului angajaților de a fi 
deconectați sau de necontactat;

Or. en

Amendamentul 87
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 2 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2f. salută propunerea Legii privind 
guvernanța datelor de a concretiza poziția 
comisarului Breton conform căreia datele 
europene ar trebui stocate și prelucrate în 
Europa deoarece aparțin Europei; insistă, 
de asemenea, că autoritățile de 
reglementare ar trebui să găsească în 
cauza CEJ privind Scutul de 
confidențialitate ocazia de a solicita 
relocalizarea în UE a datelor stocate în 
SUA;

Or. en
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Amendamentul 88
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 2 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2g. consideră că, în cazul în care 
Comisia optează pentru o abordare bazată 
pe riscuri, nivelurile de risc nu ar trebui 
să se limiteze la aplicații cu „risc ridicat” 
și cu „risc scăzut”, ci mai degrabă să fie 
extinse astfel încât să corespundă 
varietății aplicațiilor și a riscurilor 
aferente;

Or. en

Amendamentul 89
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 2 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2h. consideră că, având în vedere 
natura specifică și extrem de sensibilă, 
precum și potențialele utilizări abuzive ale 
datelor biometrice, acestea ar trebui 
clasificate în cea mai înaltă categorie a 
nivelului de risc propusă de Comisie; 
consideră cu fermitate că utilizarea 
datelor biometrice ar trebui să facă 
obiectul unor garanții specifice, cum ar fi 
consimțământul în cunoștință de cauză și 
explicit al proprietarului acestora, precum 
și accesul la căi de atac eficiente în caz de 
utilizare abuzivă a acestor date;

Or. en
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Amendamentul 90
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

reamintește că Uniunea se întemeiază pe 
valorile prevăzute la articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și pe 
respectarea principiului precauției stabilit 
la articolul 191 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 91
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

subliniază necesitatea de a pune 
permanent în discuție utilitatea socială și 
de mediu a fiecărei tehnologii dezvoltate; 
afirmă responsabilitatea noastră, în 
calitate de funcționari aleși, de a pune în 
discuție progresul, întrucât nu orice 
evoluție tehnologică fezabilă este în mod 
necesar benefică societății;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că obiectivul Uniunii 
trebuie să fie o societate reglementată de 
UE, centrată pe om, bazată pe date și 
întemeiată pe încredere și pe valorile vieții 
private, transparenței și drepturilor 
fundamentale;

3. consideră că obiectivul Uniunii 
trebuie să fie o societate și o economie 
centrate pe om, bazate pe date și pe 
valorile europene ale vieții private, 
transparenței și respectării drepturilor și 
libertăților fundamentale și, prin urmare, 
construite pe încredere și în interesul 
cetățenilor și al întreprinderilor europene, 
în conformitate cu protecția datelor, 
dreptul concurenței și drepturile de 
proprietate intelectuală;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că obiectivul Uniunii 
trebuie să fie o societate reglementată de 
UE, centrată pe om, bazată pe date și 
întemeiată pe încredere și pe valorile vieții 
private, transparenței și drepturilor 
fundamentale;

3. consideră că obiectivul Uniunii 
trebuie să fie o societate bazată pe date, pe 
informații și pe analiza obiectivă a acestor 
date, reglementată de statele membre, pe 
baza cooperării, centrată pe libertatea 
persoanelor și întemeiată pe încredere și 
pe valorile vieții private, transparenței și 
drepturilor fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 94
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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3. consideră că obiectivul Uniunii 
trebuie să fie o societate reglementată de 
UE, centrată pe om, bazată pe date și 
întemeiată pe încredere și pe valorile vieții 
private, transparenței și drepturilor 
fundamentale;

3. consideră că obiectivul Uniunii 
trebuie să fie o societate reglementată de 
UE, centrată pe om, bazată pe date și 
întemeiată pe încredere și pe valorile vieții 
private, transparenței și drepturilor 
fundamentale, care pune interesul 
individual pe primul loc, promovând 
totodată binele comun;

Or. en

Amendamentul 95
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că obiectivul Uniunii 
trebuie să fie o societate reglementată de 
UE, centrată pe om, bazată pe date și 
întemeiată pe încredere și pe valorile vieții 
private, transparenței și drepturilor 
fundamentale;

3. consideră că obiectivul Uniunii 
trebuie să fie o guvernanță la nivelul UE 
pentru o economie a datelor într-o 
societate centrată pe om și întemeiată pe 
încredere și pe valorile vieții private, 
transparențe, accesibilității și drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 96
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că obiectivul Uniunii 
trebuie să fie o societate reglementată de 
UE, centrată pe om, bazată pe date și 
întemeiată pe încredere și pe valorile vieții 
private, transparenței și drepturilor 
fundamentale;

3. consideră că obiectivul Uniunii 
trebuie să fie o societate reglementată de 
UE, centrată pe om, bazată pe date și 
întemeiată pe încredere și pe valorile vieții 
private, transparenței și drepturilor 
fundamentale și ale lucrătorilor;
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Or. en

Amendamentul 97
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că erorile sistematice 
inerente seturilor de date subiacente tind 
să crească treptat și, astfel, să perpetueze 
și să amplifice discriminarea existentă, în 
special pentru persoanele aparținând 
unor grupuri etnice minoritare sau 
comunități rasiale; consideră că un astfel 
de efect este inacceptabil, în special în 
domeniul de aplicare a legii și în ceea ce 
privește articolul 2 din tratate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că, în ciuda nivelului 
ridicat de protecție acordat de RGPD, 
persoanele fizice suferă de lipsa unor 
standarde tehnice și instrumente adecvate 
care să permită simpla exercitare a 
acestor drepturi; subliniază că persoanele 
fizice ar trebui sprijinite în aplicarea 
drepturilor acordate de RGPD în ceea ce 
privește utilizarea datelor pe care le 
generează;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. ia act de faptul că economia 
datelor și piața infrastructurii cloud sunt 
în prezent dominate de un număr restrâns 
de actori din afara Europei, care 
acționează ca factori de reglementare de 
facto; subliniază că acest lucru generează 
îngrijorări cu privire la conformitatea cu 
normele UE privind protecția datelor, 
practicile pieței, securitatea și controlul 
utilizatorilor asupra datelor strategice;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că atingerea obiectivelor 
strategiei privind datele nu va crea 
denaturări ale pieței în Uniune; 
subliniază că legislația viitoare trebuie să 
fie concepută pentru a facilita dezvoltarea 
tehnologică, inovarea, accesul la date, 
interoperabilitatea și portabilitatea 
datelor;

Or. en
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Amendamentul 101
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că este necesar să se 
prevină includerea accidentală a 
prejudecăților culturale și de gen în 
algoritmii, sistemele și aplicațiile IA și 
solicită ca echipe diverse de dezvoltatori și 
ingineri să lucreze alături de actorii 
sociali esențiali;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază importanța noțiunii de 
responsabilitate individuală în 
comunicarea datelor, indiferent dacă sunt 
date cu caracter personal sau date 
publice;

Or. fr

Amendamentul 103
Damian Boeselager
în numele Grupului GUE/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul



PE660.285v01-00 54/187 AM\1218025RO.docx

RO

3b. subliniază importanța obținerii 
unui nivel ridicat de alfabetizare digitală 
generală, inclusiv de instruire cu privire 
la modul de colectare, manipulare, 
partajare și analiză a datelor în 
conformitate cu RGPD și cu alte cerințe 
relevante; sprijină promovarea 
programelor educaționale care oferă 
cunoștințe de bază universale în domeniul 
statisticii și al econometriei, precum și 
promovarea activităților de sensibilizare a 
publicului cu privire la impactul societal, 
juridic și etic al societăților bazate pe date, 
inclusiv al IA;

Or. en

Amendamentul 104
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. consideră că anumite tehnologii 
au nevoie de atenție și de garanții juridice 
speciale, în timp ce altele, chiar și 
dispunând de sisteme de control și 
echilibru clare, au un efect negativ asupra 
societății, în special dacă sunt gestionate 
de un regim autoritar; invită permanent 
la o reflecție asupra cadrului etic al IA 
înainte de a dezvolta orice tehnologie;

Or. en

Amendamentul 105
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că o societate bazată 
pe date care este bine construită aduce 
beneficii tuturor, responsabilizează 
lucrătorii, în loc să scadă condițiile lor de 
muncă, și nu duce la inegalitate sau la 
decalaje digitale;

4. ia act de faptul că o societate bazată 
pe date care este bine construită poate 
aduce beneficii tuturor, poate 
responsabiliza lucrătorii, în loc să scadă 
condițiile lor de muncă, și poate duce la 
egalitate și la decalaje digitale restrânse; 
insistă asupra faptului că, pentru 
realizarea acestui obiectiv, UE trebuie să 
asigure un cadru european legal și cu 
capacitate de consolidare, bazat pe 
drepturile omului, și, prin urmare, care 
include drepturi ale lucrătorilor și ale 
sindicatelor și norme etice; insistă asupra 
menținerii și consolidării protecției 
lucrătorilor, a prevenirii supravegherii 
disproporționate și nejustificate la locul 
de muncă, a interzicerii tratamentelor 
discriminatorii pe baza unor algoritmi 
părtinitori și a prevenirii abuzului de 
protecție a datelor și a vieții private, a 
asigurării respectării RGPD și a depășirii 
acestuia și a menținerii confidențialității 
acestora;

Or. en

Amendamentul 106
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că o societate bazată 
pe date care este bine construită aduce 
beneficii tuturor, responsabilizează 
lucrătorii, în loc să scadă condițiile lor de 
muncă, și nu duce la inegalitate sau la 
decalaje digitale;

4. ia act de faptul că o societate bazată 
pe date care este bine construită aduce 
beneficii tuturor, mai degrabă 
responsabilizează lucrătorii decât să scadă 
condițiile lor de muncă și poate elimina 
inegalitatea și decalajele digitale existente 
fără a crea altele noi; subliniază, în acest 
context, nevoile specifice ale grupurilor 
vulnerabile, cum ar fi persoanele cu 
dizabilități, persoanele în vârstă, 
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persoanele cu mai puține oportunități, 
refugiații și alții;

Or. en

Amendamentul 107
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că o societate bazată 
pe date care este bine construită aduce 
beneficii tuturor, responsabilizează 
lucrătorii, în loc să scadă condițiile lor de 
muncă, și nu duce la inegalitate sau la 
decalaje digitale;

4. ia act de faptul că o societate bazată 
pe date care este bine construită aduce 
beneficii tuturor, responsabilizează 
lucrătorii, în loc să scadă condițiile lor de 
muncă, asigură rolul și nevoile IMM-
urilor în raport cu marile societăți 
multinaționale, sprijină ferm comunitățile 
locale și nu duce la inegalitate sau la 
decalaje digitale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că o societate bazată 
pe date care este bine construită aduce 
beneficii tuturor, responsabilizează 
lucrătorii, în loc să scadă condițiile lor de 
muncă, și nu duce la inegalitate sau la 
decalaje digitale;

4. ia act de faptul că o societate bazată 
pe date care este bine construită, care 
exclude orice posibilitate de supraveghere 
în masă, aduce beneficii tuturor, 
responsabilizează lucrătorii, în loc să scadă 
condițiile lor de muncă, și nu duce la 
restrângerea libertăților, la inegalitate sau 
la decalaje digitale;

Or. fr
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Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că o societate bazată 
pe date care este bine construită aduce 
beneficii tuturor, responsabilizează 
lucrătorii, în loc să scadă condițiile lor de 
muncă, și nu duce la inegalitate sau la 
decalaje digitale;

4. ia act de faptul că o societate bazată 
pe date care este bine construită aduce 
beneficii tuturor, responsabilizează 
lucrătorii, întreprinderile nou-înființate și 
IMM-urile, creează locuri de muncă de 
calitate, facilitează creșterea economică și 
inovarea, în loc să scadă condițiile de 
muncă, și nu duce la inegalitate sau la 
decalaje digitale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că o societate bazată 
pe date care este bine construită aduce 
beneficii tuturor, responsabilizează 
lucrătorii, în loc să scadă condițiile lor de 
muncă, și nu duce la inegalitate sau la 
decalaje digitale;

4. ia act de faptul că o societate bazată 
pe date care este bine construită aduce 
beneficii tuturor, responsabilizează 
lucrătorii, în loc să scadă condițiile lor de 
muncă, și nu duce la inegalitate sau la 
decalaje digitale, urmărind, de asemenea, 
îmbunătățirea calității vieții cetățenilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că o societate bazată 
pe date care este bine construită aduce 
beneficii tuturor, responsabilizează 
lucrătorii, în loc să scadă condițiile lor de 
muncă, și nu duce la inegalitate sau la 
decalaje digitale;

4. ia act de faptul că o societate bazată 
pe date din secolul XXI ar trebui să fie 
concepută astfel încât să aducă beneficii 
tuturor, responsabilizând cetățenii, 
consumatorii, lucrătorii, antreprenorii și 
cercetătorii, și să prevină inegalitatea sau 
decalajele digitale;

Or. en

Amendamentul 112
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că volumul în creștere, 
dezvoltarea, stocarea și prelucrarea datelor 
industriale și publice în Uniune reprezintă 
o sursă de creștere economică și de inovare 
care ar trebui fructificată; consideră că 
această creștere poate fi consolidată prin 
condiții de concurență echitabile și o 
economie de piață puternică și echitabilă, 
bazată pe mai mulți actori;

5. subliniază că volumul în creștere, 
dezvoltarea, stocarea și prelucrarea datelor 
industriale și publice în Uniune reprezintă 
o sursă de creștere economică și de inovare 
care ar trebui fructificată; consideră că 
această creștere poate fi consolidată prin 
condiții de concurență echitabile și o 
economie de piață puternică și echitabilă, 
bazată pe mai mulți actori; constată că 
datele devin din ce în ce mai apreciate de 
piață și de observatorii săi; reamintește, 
de exemplu, că Institutul global 
McKinsey, într-un raport privind 
volumele mari de date, a estimat la 250 de 
miliarde EUR valoarea care poate fi 
creată de acestea în administrațiile 
publice din Europa; reamintește, de 
asemenea, că, potrivit Boston Consulting 
Group, datele cu caracter personal 
colectate de la consumatorii europeni ar fi 
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valorat 315 miliarde EUR în 2011 și ar 
putea crea în viitor o valoare de 8 % din 
PIB-ul european începând cu 2020;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că volumul în creștere, 
dezvoltarea, stocarea și prelucrarea datelor 
industriale și publice în Uniune reprezintă 
o sursă de creștere economică și de inovare 
care ar trebui fructificată; consideră că 
această creștere poate fi consolidată prin 
condiții de concurență echitabile și o 
economie de piață puternică și echitabilă, 
bazată pe mai mulți actori;

5. subliniază că volumul în creștere, 
dezvoltarea, partajarea, stocarea și 
prelucrarea datelor industriale și publice în 
Uniune reprezintă o sursă de creștere 
economică și de inovare care ar trebui 
fructificată; consideră că această creștere 
poate fi consolidată prin condiții de 
concurență echitabile și o economie de 
piață puternică și echitabilă, competitivă și 
deschisă, bazată pe mai mulți actori; 
consideră că este esențial să se asigure 
coerența juridică a viitoarelor propuneri 
legate de date cu legislația relevantă 
existentă și cu normele internaționale;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că volumul în creștere, 
dezvoltarea, stocarea și prelucrarea datelor 

5. subliniază că volumul în creștere, 
dezvoltarea, stocarea și prelucrarea datelor 



PE660.285v01-00 60/187 AM\1218025RO.docx

RO

industriale și publice în Uniune reprezintă 
o sursă de creștere economică și de inovare 
care ar trebui fructificată; consideră că 
această creștere poate fi consolidată prin 
condiții de concurență echitabile și o 
economie de piață puternică și echitabilă, 
bazată pe mai mulți actori;

industriale și publice în Uniune reprezintă 
o sursă de creștere economică și de inovare 
care ar trebui fructificată; consideră că 
această creștere poate fi consolidată prin 
condiții de concurență echitabile și o 
economie de piață puternică și echitabilă, 
bazată pe mai mulți actori, care respectă 
pe deplin principiul neutralității 
tehnologice;

Or. en

Amendamentul 115
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că volumul în creștere, 
dezvoltarea, stocarea și prelucrarea datelor 
industriale și publice în Uniune reprezintă 
o sursă de creștere economică și de 
inovare care ar trebui fructificată; 
consideră că această creștere poate fi 
consolidată prin condiții de concurență 
echitabile și o economie de piață puternică 
și echitabilă, bazată pe mai mulți actori;

5. subliniază că volumul în creștere, 
dezvoltarea, stocarea și prelucrarea datelor 
industriale și publice în Uniune reprezintă 
o sursă de oportunități comerciale și de 
inovare care ar trebui fructificată; 
consideră că această oportunitate poate fi 
asigurată numai prin condiții de 
concurență echitabile, acces echitabil la 
piață pentru actorii de toate dimensiunile 
și piețe competitive;

Or. en

Amendamentul 116
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că volumul în creștere, 
dezvoltarea, stocarea și prelucrarea datelor 

5. subliniază că volumul în creștere, 
dezvoltarea, stocarea și prelucrarea datelor 
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industriale și publice în Uniune reprezintă 
o sursă de creștere economică și de inovare 
care ar trebui fructificată; consideră că 
această creștere poate fi consolidată prin 
condiții de concurență echitabile și o 
economie de piață puternică și echitabilă, 
bazată pe mai mulți actori;

industriale și publice în Uniune reprezintă 
o sursă de creștere economică și de inovare 
care ar trebui fructificată; consideră că 
această creștere poate fi consolidată prin 
condiții de concurență echitabile, 
interoperabilitate și o economie de piață 
puternică și echitabilă, bazată pe mai mulți 
actori;

Or. en

Amendamentul 117
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că volumul în creștere, 
dezvoltarea, stocarea și prelucrarea datelor 
industriale și publice în Uniune reprezintă 
o sursă de creștere economică și de inovare 
care ar trebui fructificată; consideră că 
această creștere poate fi consolidată prin 
condiții de concurență echitabile și o 
economie de piață puternică și echitabilă, 
bazată pe mai mulți actori;

5. subliniază că volumul în creștere, 
dezvoltarea, stocarea și prelucrarea datelor 
industriale și publice în Uniune reprezintă 
o sursă de creștere economică sustenabilă 
și de inovare care ar trebui fructificată; 
consideră că această creștere poate fi 
consolidată prin condiții de concurență 
echitabile și o economie de piață puternică 
și echitabilă, bazată pe mai mulți actori;

Or. en

Amendamentul 118
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că, în conformitate cu 
principiul RGPD privind limitarea 
scopului, schimbul de date se limitează la 
date fără caracter personal, de exemplu 
date comerciale sau industriale sau date 
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cu caracter personal anonimizate în 
siguranță și în mod eficient, inclusiv în 
seturi de date mixte;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază rolul întreprinderilor 
nou-înființate și al IMM-urilor europene 
în crearea de creștere economică și locuri 
de muncă, precum și al dezechilibrelor 
actuale ale pieței în accesul la date;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine 
durabilitatea, Pactul verde european și 
obiectivele Uniunii în materie de climă;

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine 
durabilitatea, Pactul verde european și 
obiectivele Uniunii în materie de climă și 
să contribuie pe cât posibil la acestea; 
îndeamnă să se ia măsuri adecvate pentru 
a reduce amprenta de mediu și emisiile de 
gaze cu efect de seră ale sectorului TIC, 
însoțite de evaluări detaliate ale 
impactului, inclusiv prin prevenirea 
obsolescenței programate și prin 
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îmbunătățirea eficienței energetice a 
centrelor de date; subliniază că strategia 
de date a Uniunii trebuie să fie, de 
asemenea, în concordanță cu obiectivele 
Strategiei pentru IMM-uri și ale Strategiei 
industriale, pentru a ne asigura că 
industriile noastre sunt în fruntea 
transformării digitale și sunt în măsură să 
concureze pe deplin la nivel global;

Or. en

Amendamentul 121
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine 
durabilitatea, Pactul verde european și 
obiectivele Uniunii în materie de climă;

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine 
durabilitatea, Pactul verde european și 
obiectivele Uniunii în materie de climă; 
constată că abilitatea de a prelucra și 
utiliza mai bine datele are un potențial 
semnificativ de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră în toate sectoarele; 
cu toate acestea, subliniază că creșterea 
exponențială a datelor și prelucrarea 
datelor trebuie dezvoltate astfel încât să 
nu mărească substanțial amprenta de 
carbon a TIC;

Or. en

Amendamentul 122
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine 
durabilitatea, Pactul verde european și 
obiectivele Uniunii în materie de climă;

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine 
durabilitatea, Pactul verde european și 
obiectivele Uniunii în materie de climă, 
inclusiv neutralitatea climatică până în 
2050; reamintește obiectivul reducerii cu 
60 % a emisiilor de gaze cu efect de seră 
până în 2030;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine 
durabilitatea, Pactul verde european și 
obiectivele Uniunii în materie de climă;

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine creșterea 
economică, inovarea, durabilitatea, Pactul 
verde european și obiectivele Uniunii în 
materie de climă, precum și redresarea 
rezilientă a economiei europene;

Or. en

Amendamentul 124
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine 
durabilitatea, Pactul verde european și 
obiectivele Uniunii în materie de climă;

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să aibă în centru 
durabilitatea și să fie facilitator pentru 
Pactul verde european și obiectivele 
Uniunii în materie de climă;
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Or. en

Amendamentul 125
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine 
durabilitatea, Pactul verde european și 
obiectivele Uniunii în materie de climă;

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să contribuie la 
durabilitate și să fie un facilitator pentru 
Pactul verde european și obiectivele 
Uniunii în materie de climă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine 
durabilitatea, Pactul verde european și 
obiectivele Uniunii în materie de climă;

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine 
durabilitatea, Pactul verde european, 
obiectivele Uniunii în materie de climă și 
incluziunea socială;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine 
durabilitatea, Pactul verde european și 
obiectivele Uniunii în materie de climă;

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine 
obiectivele în materie de competitivitate, 
precum și o economie sănătoasă și 
sustenabilă pentru UE;

Or. fr

Amendamentul 128
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date trebuie să sprijine 
durabilitatea, Pactul verde european și 
obiectivele Uniunii în materie de climă;

6. subliniază că strategia Uniunii în 
materie de date ar trebui să fie compatibilă 
cu dubla tranziție;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. îndeamnă Comisia să efectueze în 
prealabil o evaluare aprofundată și o 
cartografiere a legislației existente care 
reglementează aspectele privind schimbul 
de date, precum și să evalueze dacă este 
nevoie de ajustări sau cerințe 
suplimentare pentru a sprijini economia 
europeană a datelor și a proteja 
concurența loială pentru toți actorii 
afectați, evitând în același timp 
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suprapunerile juridice cu legislația 
existentă și legislația nouă referitoare la 
strategia UE privind datele;

Or. en

Amendamentul 130
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia și statele membre să 
însoțească toate eforturile din cadrul 
strategiei privind datele cu eforturi de 
comunicare complementare pentru a crea 
conștientizare cu privire la avantajele 
centralizării datelor pentru economie, de 
exemplu; consideră că aceste eforturi de 
comunicare ar trebui să fie direcționate în 
special către IMM-uri și către 
întreprinderile nou-înființate;

Or. en

Amendamentul 131
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că, având în vedere 
creșterea amprentei de carbon a 
colectării, stocării și partajării datelor, 
eficiența energetică și eficiența utilizării 
resurselor de către infrastructura de date 
trebuie îmbunătățite considerabil, pentru 
a realiza neutralitatea climatică a 
sectorului digital cât mai curând posibil;
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Or. en

Amendamentul 132
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. sprijină Strategia Autorității 
europene pentru protecția datelor (AEPD) 
2020-2024 bazată pe trei piloni: 
previziune, acțiune și solidaritate1a;
_________________
1a https://edps.europa.eu/edps-strategy-
2020-2024/ 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia să clarifice în 
continuare noțiunea de „bun public” și 
„interes public” în scopul utilizării 
datelor;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
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Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. constată că societățile europene 
care își desfășoară activitatea în anumite 
țări terțe se confruntă din ce în ce mai 
mult cu bariere și restricții digitale 
nejustificate; salută angajamentul 
Comisiei de a aborda, în discuțiile 
bilaterale și în forurile internaționale, 
inclusiv în cadrul OMC, precum și în 
politica comercială a UE, obstacolele 
nejustificate în calea fluxurilor 
internaționale de date;

Or. en

Amendamentul 135
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină crearea unui cadru de 
guvernanță a datelor pentru spații europene 
comune de date, care să acopere 
interoperabilitatea, schimbul, accesul și 
portabilitatea datelor, pentru a spori fluxul 
și reutilizarea datelor industriale și publice;

7. sprijină crearea unui cadru de 
guvernanță a datelor pentru spații europene 
comune de date, care să acopere 
transparența, interoperabilitatea, schimbul, 
accesul și portabilitatea datelor, pentru a 
spori fluxul și reutilizarea datelor 
industriale și publice; susține în 
continuare crearea unui concept de date 
de interes general în cadrul viitor, în 
special pentru datele private a căror 
deschidere este justificată în scopuri 
publice de cercetare (producția și 
consumul de energie, datele privind 
biodiversitatea, datele climatice etc.), în 
conformitate cu activitatea Forumului 
pentru guvernarea internetului1a;
_________________
1a 
https://www.intgovforum.org/multilingual
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/content/igf-2019-ws-191-public-interest-
data-where-are-we-to-do-what

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină crearea unui cadru de 
guvernanță a datelor pentru spații europene 
comune de date, care să acopere 
interoperabilitatea, schimbul, accesul și 
portabilitatea datelor, pentru a spori fluxul 
și reutilizarea datelor industriale și publice;

7. sprijină crearea unui cadru de 
guvernanță a datelor pentru spații europene 
comune de date, care să acopere 
interoperabilitatea, schimbul, accesul și 
portabilitatea datelor, pentru a spori fluxul 
și reutilizarea datelor industriale și publice; 
subliniază că principiul portabilității 
datelor ar trebui să ia în considerare 
diferențele din infrastructurile și 
practicile furnizorilor de IT, permițându-
le utilizatorilor să își transfere datele, 
ținând cont de faptul că infrastructura și 
practicile s-ar putea schimba de la un 
furnizor la altul;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină crearea unui cadru de 
guvernanță a datelor pentru spații europene 
comune de date, care să acopere 
interoperabilitatea, schimbul, accesul și 

7. sprijină crearea unui cadru de 
guvernanță a datelor pentru spații europene 
comune de date, care să acopere 
interoperabilitatea, schimbul, accesul și 
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portabilitatea datelor, pentru a spori fluxul 
și reutilizarea datelor industriale și publice;

portabilitatea datelor, pentru a spori fluxul 
și reutilizarea datelor industriale și publice; 
solicită ca acest cadru de guvernanță să 
promoveze principiul „datelor pentru 
binele public”, protejând totodată 
drepturile cetățenilor UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină crearea unui cadru de 
guvernanță a datelor pentru spații europene 
comune de date, care să acopere 
interoperabilitatea, schimbul, accesul și 
portabilitatea datelor, pentru a spori fluxul 
și reutilizarea datelor industriale și publice;

7. sprijină crearea unui cadru de 
guvernanță a datelor pentru spații europene 
comune de date care intră sub incidența 
normelor UE și care să acopere 
interoperabilitatea, schimbul, accesul, 
portabilitatea și securitatea datelor, pentru 
a spori fluxul și reutilizarea datelor 
industriale și publice atât la nivel 
intersectorial, cât și la nivel sectorial;

Or. en

Amendamentul 139
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină crearea unui cadru de 
guvernanță a datelor pentru spații europene 
comune de date, care să acopere 
interoperabilitatea, schimbul, accesul și 
portabilitatea datelor, pentru a spori fluxul 
și reutilizarea datelor industriale și publice;

7. sprijină crearea unui cadru de 
guvernanță a datelor pentru spații europene 
comune de date, care să acopere 
interoperabilitatea, schimbul, accesul și 
portabilitatea datelor, pentru a spori fluxul 
și reutilizarea datelor industriale și a 



PE660.285v01-00 72/187 AM\1218025RO.docx

RO

datelor fără caracter personal sau 
anonimizate în condiții de siguranță din 
sectorul public;

Or. en

Amendamentul 140
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină crearea unui cadru de 
guvernanță a datelor pentru spații europene 
comune de date, care să acopere 
interoperabilitatea, schimbul, accesul și 
portabilitatea datelor, pentru a spori fluxul 
și reutilizarea datelor industriale și publice;

7. încurajează crearea unui cadru 
simplu de guvernanță a datelor pentru 
spații europene comune de date, care să 
acopere interoperabilitatea, schimbul 
voluntar, accesul și portabilitatea datelor, 
pentru a spori fluxul și reutilizarea datelor 
industriale și publice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că implementarea 
spațiilor de date europene ar trebui să 
acorde prioritate sectoarelor economice 
esențiale, sectorului public și altor 
domenii de interes public și invită 
Comisia să evalueze adăugarea de spații 
de date suplimentare în viitor; consideră 
că spațiile de date europene ar trebui să 
servească drept exemplu pentru 
transparență și echilibru adecvat între 
toate interesele aflate în joc;
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Or. en

Amendamentul 142
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că un cadru de 
reglementare ambițios poate stimula 
inovarea în sectorul IA, stabilind limite și 
standarde clare, în special pentru IMM-
uri; subliniază, de asemenea, că nu există 
reglementare excesivă atunci când vine 
vorba despre apărarea drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 143
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de a 
clarifica în continuare RGPD pentru a 
oferi societăților securitate juridică și 
pentru a le permite să dezvolte pe deplin 
potențialul economiei datelor; încurajează 
statele membre să coordoneze și să 
armonizeze în continuare strategiile lor 
naționale privind datele;

Or. en

Amendamentul 144
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj
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Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază importanța 
implementării unei strategii de gestionare 
a datelor de referință la nivelul UE pentru 
a asigura uniformitatea, acuratețea, 
administrarea, coerența semantică și 
responsabilitatea în privința datelor 
partajate de statele membre;

Or. en

Amendamentul 145
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază specificitatea sectorului 
sănătății; este de acord cu opinia Comisiei 
conform căreia cetățenii ar trebui să aibă 
acces sigur la un registru electronic 
cuprinzător cu datele lor medicale și că 
aceștia ar trebui să-și mențină controlul 
asupra datelor medicale cu caracter 
personal și să le poată comunica în 
siguranță părților terțe autorizate, 
interzicându-se, în același timp, accesul 
neautorizat, în conformitate cu legislația 
privind protecția datelor; declară, în plus, 
că datele ar trebui stocate pe servere 
locale sigure și ar trebui să fie prelucrate 
de către organisme independente;

Or. en

Amendamentul 146
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
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în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. subliniază că nici societățile de 
asigurări și nici un alt furnizor de servicii 
nu ar trebui să poată utiliza date din 
aplicațiile de e-sănătate în scopul 
discriminării în stabilirea prețurilor, 
deoarece acest lucru ar fi contrar 
dreptului fundamental de acces la 
sănătate1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2019-0105_RO.html

Or. en

Amendamentul 147
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 7 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7d. reamintește, în conformitate cu 
RGPD, recomandările emise de multe 
autorități naționale de protecție a datelor 
în ceea ce privește rezervarea serviciilor 
de găzduire și gestionare a datelor din 
sectorul sănătății pentru entitățile aflate 
sub jurisdicția exclusivă a Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 148
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
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în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 7 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7e. reamintește poziția AEPD în urma 
investigației sale din proprie inițiativă cu 
privire la utilizarea produselor și 
serviciilor Microsoft de către instituțiile 
UE, subliniind în special faptul că puterea 
discreționară deținută de Microsoft se 
transformă în dreptul larg al Microsoft de 
a acționa ca operator; susține ideea că, 
având în vedere rolul instituțiilor UE ca 
instituții de servicii publice, instituțiile UE 
ar trebui să acționeze pentru a păstra 
controlul;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. insistă ca modelul de guvernanță a 
datelor să se bazeze pe un mediu 
descentralizat de operare a datelor;

8. insistă ca modelul de guvernanță a 
datelor să se bazeze pe un mediu 
descentralizat de operare a datelor; 
consideră că UE ar trebui să-și dezvolte 
propria capacitate adecvată în ceea ce 
privește serviciile de tip cloud și să 
faciliteze emergența unui sistem 
descentralizat și interoperabil de 
guvernanță a datelor, care permite 
utilizarea eficientă a infrastructurilor 
locale, cum ar fi „edge computing” 
(tehnica de calcul la margine); susține 
adoptarea în continuare a tehnologiilor 
digitale descentralizate, cum ar fi 
tehnologia blockchain, care permite 
persoanelor și organizațiilor să gestioneze 
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fluxurile de date pe baza 
autodeterminării;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. insistă ca modelul de guvernanță a 
datelor să se bazeze pe un mediu 
descentralizat de operare a datelor;

8. invită Comisia să evalueze detaliat 
modul în care să construiască modelul de 
guvernanță a datelor; constată că atât 
mediile centralizate, cât și cele 
descentralizate de operare a datelor 
implică avantaje și riscuri; recunoaște că 
modelul descentralizat oferă mai multe 
garanții în ceea ce privește garanțiile de 
respectare a vieții private și minimizare a 
datelor, întrucât mai puține date sunt 
stocate în serverele centrale; subliniază că 
evaluarea ar trebui să ia în considerare în 
mod corespunzător aspectul securității 
cibernetice;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. insistă ca modelul de guvernanță a 
datelor să se bazeze pe un mediu 
descentralizat de operare a datelor;

8. insistă că modelul de guvernanță a 
datelor trebuie să se bazeze pe un mediu 
descentralizat de operare a datelor accesibil 
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tuturor participanților la piață, atât 
comerciali, cât și necomerciali, inclusiv 
întreprinderilor nou-înființate și IMM-
urilor, permițând un ecosistem în care 
datele pot fi accesate și utilizate într-un 
mediu de încredere și sigur; insistă asupra 
faptului că standardele de securitate 
cibernetică trebuie să fie coordonate cu 
ENISA UE și cu Centrul de competență în 
materie de securitate cibernetică al UE;

Or. en

Amendamentul 152
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. insistă ca modelul de guvernanță a 
datelor să se bazeze pe un mediu 
descentralizat de operare a datelor;

8. insistă ca modelul de guvernanță a 
datelor să se bazeze pe un mediu 
descentralizat de operare a datelor, 
profitând de o politică a datelor deschise 
și de oportunitățile de colaborare în 
cadrul grupurilor regionale care reunesc 
IMM-uri, instituții de cercetare, 
administrații publice și societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 153
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. insistă ca modelul de guvernanță a 
datelor să se bazeze pe un mediu 
descentralizat de operare a datelor;

8. insistă ca modelul de guvernanță a 
datelor să se bazeze pe un mediu 
descentralizat de operare a datelor; 
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recomandă în continuare să se utilizeze 
cât mai mult posibil software cu sursă 
deschisă în toate administrațiile publice 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 154
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. insistă ca modelul de guvernanță a 
datelor să se bazeze pe un mediu 
descentralizat de operare a datelor;

8. insistă ca modelul de guvernanță a 
datelor să se bazeze pe un mediu 
descentralizat de operare a datelor; sprijină 
crearea și apariția ecosistemelor de date 
interoperabile atunci când se trece la 
procesarea la margine;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că serviciile de 
gestionare a datelor și arhitecturile de 
date concepute pentru a stoca, utiliza, 
reutiliza și organiza datele sunt 
componente esențiale ale lanțului valoric 
al economiei digitale europene; subliniază 
că costurile legate de accesul la date și de 
stocarea acestora determină viteza, 
profunzimea și amploarea adoptării 
infrastructurilor și produselor digitale, în 
special pentru IMM-uri și întreprinderile 
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nou-înființate;

Or. en

Amendamentul 156
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită crearea unui organism 
condus de Comisie care să stabilească 
orientări comune la nivelul Uniunii privind 
guvernanța datelor; solicită ca cetățenii, 
societatea civilă și întreprinderile să fie 
reprezentate în mod adecvat în guvernanța 
spațiilor de date;

9. solicită Comisiei să stabilească 
orientări comune la nivelul Uniunii privind 
guvernanța datelor și să evalueze în detaliu 
necesitatea creării unui organism condus 
de Comisie care să funcționeze în strânsă 
legătură cu organismele responsabile de 
IA și să utilizeze personalul existent; 
solicită Comisiei să facă schimburi 
regulate cu toate părțile interesate, cum ar 
fi cetățenii, societatea civilă și 
întreprinderile, pentru a îmbunătăți 
guvernanța spațiilor de date;

Or. en

Amendamentul 157
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită crearea unui organism 
condus de Comisie care să stabilească 
orientări comune la nivelul Uniunii privind 
guvernanța datelor; solicită ca cetățenii, 
societatea civilă și întreprinderile să fie 
reprezentate în mod adecvat în guvernanța 
spațiilor de date;

9. solicită înființarea unui organism 
condus de Comisie sau de DG care să 
stabilească reglementări comune la nivelul 
Uniunii privind guvernanța datelor; solicită 
ca cetățenii, societatea civilă și 
întreprinderile să fie reprezentate în mod 
adecvat în guvernanța spațiilor de date; se 
opune înființării unei noi agenții în urma 
raportului din octombrie al Curții de 
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Conturi1a; recomandă actualelor direcții 
generale să își consolideze cooperarea cu 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor (AEPD);
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/News
Item.aspx?nid=14564

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită crearea unui organism 
condus de Comisie care să stabilească 
orientări comune la nivelul Uniunii privind 
guvernanța datelor; solicită ca cetățenii, 
societatea civilă și întreprinderile să fie 
reprezentate în mod adecvat în guvernanța 
spațiilor de date;

9. solicită crearea unui grup de 
experți la nivel înalt condus de Comisie 
care să contribuie la stabilirea unor 
orientări comune la nivelul Uniunii privind 
guvernanța datelor; solicită ca cetățenii, 
societatea civilă, organismele publice și 
întreprinderile să fie reprezentate în mod 
adecvat în guvernanța spațiilor de date; 
subliniază importanța coordonării tuturor 
autorităților de reglementare implicate în 
economia datelor;

Or. en

Amendamentul 159
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită crearea unui organism 9. solicită crearea unui organism 
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condus de Comisie care să stabilească 
orientări comune la nivelul Uniunii privind 
guvernanța datelor; solicită ca cetățenii, 
societatea civilă și întreprinderile să fie 
reprezentate în mod adecvat în guvernanța 
spațiilor de date;

condus de Comisie și compus din 
reprezentanți ai autorităților statelor 
membre și ai agențiilor și altor organisme 
relevante ale UE precum CEPD, OAREC, 
ENISA, care să stabilească orientări 
comune la nivelul Uniunii privind 
guvernanța simplă a datelor; solicită ca 
cetățenii, societatea civilă și întreprinderile 
să fie reprezentate în mod adecvat în 
guvernanța spațiilor de date;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită crearea unui organism 
condus de Comisie care să stabilească 
orientări comune la nivelul Uniunii privind 
guvernanța datelor; solicită ca cetățenii, 
societatea civilă și întreprinderile să fie 
reprezentate în mod adecvat în guvernanța 
spațiilor de date;

9. solicită Comisiei să stabilească 
orientări comune la nivelul Uniunii cu 
privire la guvernanța datelor și să evalueze 
aprofundat necesitatea creării unui 
organism condus de Comisie care să fie 
responsabil pentru acest lucru, cu 
utilizarea personalului existent; solicită 
Comisiei să facă schimburi regulate cu 
toate părțile implicate, cum ar fi cetățenii, 
societatea civilă și întreprinderile, pentru a 
îmbunătăți guvernanța spațiilor de date;

Or. en

Amendamentul 161
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul



AM\1218025RO.docx 83/187 E>660.285v01-00

RO

9. solicită crearea unui organism 
condus de Comisie care să stabilească 
orientări comune la nivelul Uniunii privind 
guvernanța datelor; solicită ca cetățenii, 
societatea civilă și întreprinderile să fie 
reprezentate în mod adecvat în guvernanța 
spațiilor de date;

9. solicită crearea unui organism 
condus de Comisie care să stabilească 
principii comune la nivelul Uniunii privind 
guvernanța datelor; solicită ca cetățenii, 
societatea civilă și întreprinderile să fie 
reprezentate în mod adecvat în guvernanța 
spațiilor de date;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă Comisia să creeze spații 
de date sectoriale interoperabile care să 
urmeze orientări comune pentru a evita 
crearea de compartimentări și a nu 
împiedica inovațiile transsectoriale;

10. îndeamnă Comisia să creeze spații 
de date sectoriale interoperabile care să 
urmeze orientări comune pentru a evita 
crearea de compartimentări și a nu 
împiedica inovațiile transsectoriale; 
subliniază că gestionarea spațiilor de date 
sectoriale ar trebui să completeze sau să 
fie în concordanță cu cerințele și 
procedurile prevăzute în legislația 
sectorială existentă pentru a garanta 
securitatea juridică;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă Comisia să creeze spații 10. îndeamnă Comisia și statele 
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de date sectoriale interoperabile care să 
urmeze orientări comune pentru a evita 
crearea de compartimentări și a nu 
împiedica inovațiile transsectoriale;

membre să creeze spații de date sectoriale 
interoperabile care să urmeze orientări 
comune și protocoale privind partajarea 
datelor pentru a evita crearea de 
compartimentări și a nu împiedica 
inovațiile transsectoriale;

Or. en

Amendamentul 164
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă Comisia să creeze spații 
de date sectoriale interoperabile care să 
urmeze orientări comune pentru a evita 
crearea de compartimentări și a nu 
împiedica inovațiile transsectoriale;

10. îndeamnă Comisia să creeze spații 
de date sectoriale interoperabile care să 
urmeze orientări și cerințe legale comune 
pentru a evita crearea de compartimentări 
și a nu împiedica inovațiile transsectoriale;

Or. en

Amendamentul 165
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă Comisia să creeze spații 
de date sectoriale interoperabile care să 
urmeze orientări comune pentru a evita 
crearea de compartimentări și a nu 
împiedica inovațiile transsectoriale;

10. îndeamnă Comisia să creeze spații 
de date sectoriale interoperabile care să 
urmeze principii comune pentru a evita 
crearea de compartimentări și a nu 
împiedica inovațiile transsectoriale;

Or. en
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Amendamentul 166
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că spațiile de date ar 
trebui să se bazeze pe reguli cu caracter 
de colaborare, transparente și 
nediscriminatorii, și ar trebui să fie 
deschise tuturor actorilor; invită Comisia 
să își consolideze acțiunile în favoarea 
unei gestionări deschise, explicabile și 
incluzive a datelor, de la acces la 
reutilizare, unde reproducerea 
prejudecăților să fie împiedicată în mod 
eficace;

Or. en

Amendamentul 167
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. sprijină avizul CULT care solicită 
dezvoltarea unui spațiu european comun 
de date privind patrimoniul cultural și 
consideră că digitalizarea patrimoniului 
cultural ar putea fi utilă și benefică într-o 
mare varietate de sensuri, inclusiv pentru 
turism și industria aferentă acestuia1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/CULT-PA-652540_RO.pdf 

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează Comisia să utilizeze 
spațiile de date pentru a consolida 
încrederea, a crea standarde comune și a 
construi interfețe de programare a 
aplicațiilor (API) bine concepute, precum 
și să ia în considerare utilizarea unor medii 
de testare convenite în prealabil pentru a 
testa inovațiile;

11. încurajează Comisia să utilizeze 
spațiile de date pentru a consolida 
încrederea, a crea standarde comune și a 
construi interfețe de programare a 
aplicațiilor (API) bine concepute, precum 
și să ia în considerare utilizarea unor medii 
de testare convenite în prealabil pentru a 
testa inovațiile și a unor modele de afaceri 
noi, precum și a unor instrumente noi de 
gestionare și prelucrare a datelor; 
consideră că este vital să se evite orice risc 
de acces neautorizat al terților la spațiile 
de date și să se creeze instrumente care să 
contracareze eventualele abateri;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează Comisia să utilizeze 
spațiile de date pentru a consolida 
încrederea, a crea standarde comune și a 
construi interfețe de programare a 
aplicațiilor (API) bine concepute, precum 
și să ia în considerare utilizarea unor 
medii de testare convenite în prealabil 
pentru a testa inovațiile;

11. încurajează Comisia să utilizeze 
spațiile de date pentru a consolida 
încrederea, a crea standarde comune bazate 
pe piață și a construi interfețe de 
programare a aplicațiilor (API) bine 
concepute, alături de un mecanism robust 
de autentificare, precum și să utilizeze 
niște medii de testare convenite în prealabil 
pentru a testa inovațiile; solicită Comisiei 
să prezinte un ghid pentru procedurile de 
utilizare a datelor cu scopul de a spori 
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securitatea juridică pentru actorii privați 
și publici de toate dimensiunile;

Or. en

Amendamentul 170
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează Comisia să utilizeze 
spațiile de date pentru a consolida 
încrederea, a crea standarde comune și a 
construi interfețe de programare a 
aplicațiilor (API) bine concepute, precum 
și să ia în considerare utilizarea unor medii 
de testare convenite în prealabil pentru a 
testa inovațiile;

11. încurajează Comisia să utilizeze 
spațiile de date pentru a consolida 
încrederea, a crea standarde comune, 
inclusiv pentru anonimizarea și 
pseudonimizarea datelor cu scopul de a 
asigura o protecție ridicată a datelor, să 
construiască interfețe de programare a 
aplicațiilor (API) bine concepute, precum 
și să ia în considerare utilizarea unor medii 
de testare convenite în prealabil, clar 
specificate și limitate în timp pentru a testa 
inovațiile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează Comisia să utilizeze 
spațiile de date pentru a consolida 
încrederea, a crea standarde comune și a 
construi interfețe de programare a 
aplicațiilor (API) bine concepute, precum 
și să ia în considerare utilizarea unor medii 
de testare convenite în prealabil pentru a 
testa inovațiile;

11. încurajează Comisia să utilizeze 
spațiile de date pentru a consolida 
încrederea, a crea standarde comune și a 
construi interfețe de programare a 
aplicațiilor (API) bine concepute, precum 
și să ia în considerare utilizarea unor medii 
de testare convenite în prealabil pentru a 
testa inovațiile, automatizarea și analiza 
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de date și platformele de prelucrare;

Or. en

Amendamentul 172
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează Comisia să utilizeze 
spațiile de date pentru a consolida 
încrederea, a crea standarde comune și a 
construi interfețe de programare a 
aplicațiilor (API) bine concepute, precum 
și să ia în considerare utilizarea unor medii 
de testare convenite în prealabil pentru a 
testa inovațiile;

11. încurajează Comisia să utilizeze 
spațiile de date pentru a consolida 
încrederea, a adopta standarde comune și a 
construi interfețe de programare a 
aplicațiilor (API) bine concepute, precum 
și să ia în considerare utilizarea unor medii 
de testare convenite în prealabil pentru a 
testa inovațiile atât în sectorul public, cât 
și în cel privat;

Or. en

Amendamentul 173
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează Comisia să utilizeze 
spațiile de date pentru a consolida 
încrederea, a crea standarde comune și a 
construi interfețe de programare a 
aplicațiilor (API) bine concepute, precum 
și să ia în considerare utilizarea unor medii 
de testare convenite în prealabil pentru a 
testa inovațiile;

11. încurajează Comisia să utilizeze 
spațiile de date pentru a consolida 
încrederea, a crea standarde și 
reglementări comune și a construi interfețe 
de programare a aplicațiilor (API) bine 
concepute, precum și să ia în considerare 
utilizarea unor medii de testare convenite 
în prealabil pentru a testa inovațiile;

Or. en
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Amendamentul 174
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că dezvoltarea unor 
interfețe de programare a aplicațiilor bine 
concepute ar oferi cel mai bun acces la 
date și interoperabilitate în spațiile de date 
și ar permite, de asemenea, o 
interoperabilitate automatizată și în timp 
real între diferite servicii; solicită, prin 
urmare, Comisiei să promoveze interfețe 
de programare a aplicațiilor bine 
concepute, ca o soluție tehnologică 
orientată spre viitor, inclusiv pentru a 
îmbunătăți dreptul persoanelor la 
portabilitatea datelor prevăzut la articolul 
20 din RGPD;

Or. en

Amendamentul 175
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază necesitatea de a 
încuraja o cultură a parteneriatului în 
ceea ce privește schimbul de date între 
sectorul privat și cel public, inclusiv prin 
acordarea de stimulente, pentru a atinge 
întregul potențial al parteneriatelor în 
materie de date;

Or. en
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Amendamentul 176
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. încurajează Comisia să pună în 
aplicare principiul „API înainte de toate” 
pentru toate sistemele IT din sectorul 
public din statele membre, ceea ce va 
spori interoperabilitatea acestor sisteme;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. ia act de necesitatea de a ajuta 
actorii din sectorul public și privat să 
identifice datele pe care le dețin, precum și 
să repertorieze și să sporească ușurința 
găsirii datelor pentru a alimenta spațiile de 
date; invită Comisia să finanțeze inițiative 
de îmbunătățire a ușurinței de a găsi 
metadate în spațiile de date;

12. ia act de faptul că orientările și 
cadrele care rezultă din strategia 
europeană privind datele ar trebui să 
asigure faptul că atât actorii din sectorul 
public, cât și cei din sectorul privat pot să 
valorifice datele pe care le generează și le 
dețin, sporind și stimulând ușurința găsirii 
datelor pentru a alimenta spațiile de date; 
invită Comisia să exploreze inițiative de 
îmbunătățire a ușurinței de a găsi metadate 
în spațiile de date;

Or. en

Amendamentul 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
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. ia act de necesitatea de a ajuta 
actorii din sectorul public și privat să 
identifice datele pe care le dețin, precum și 
să repertorieze și să sporească ușurința 
găsirii datelor pentru a alimenta spațiile de 
date; invită Comisia să finanțeze inițiative 
de îmbunătățire a ușurinței de a găsi 
metadate în spațiile de date;

12. ia act de necesitatea de a ajuta 
actorii din sectorul public și privat, în 
special IMM-urile și întreprinderile nou-
înființate, să identifice datele pe care le 
dețin, precum și să repertorieze și să 
sporească ușurința găsirii datelor pentru a 
alimenta spațiile de date, precum și să 
faciliteze rutine de curățare a datelor; 
invită Comisia să finanțeze inițiative de 
îmbunătățire a ușurinței de a găsi metadate 
în spațiile de date;

Or. en

Amendamentul 179
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că este important să 
existe seturi de date bazate pe taxonomii 
general acceptate la nivelul UE, pentru a 
facilita accesibilitatea, fiabilitatea și, în 
ultimă instanță, gradul de utilizare a 
datelor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută planurile Comisiei de 
etichetare/certificare a intermediarilor 
pentru crearea unor ecosisteme și piețe de 
date interoperabile;

13. reamintește rolul esențial pe care îl 
vor avea „intermediarii de date” ca factori 
structurali pentru colectarea de date și 
organizarea fluxurilor de date; salută 
planurile Comisiei de etichetare/certificare 
a intermediarilor pentru crearea unor 
ecosisteme și piețe de date interoperabile și 
nediscriminatorii deschise tuturor 
actorilor, în special în sectoarele care nu 
vor face obiectul domeniului de aplicare 
al spațiilor comune de date;

Or. en

Amendamentul 181
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută planurile Comisiei de 
etichetare/certificare a intermediarilor 
pentru crearea unor ecosisteme și piețe de 
date interoperabile;

13. salută planurile Comisiei de 
etichetare/certificare a intermediarilor 
pentru crearea unor ecosisteme și piețe de 
date interoperabile; invită Comisia să 
asigure interoperabilitatea prin 
elaborarea unor criterii minime de 
interoperabilitate între intermediarii de 
date, care să specifice direcția generală a 
rețelei interoperabile de servicii de 
partajare a datelor;

Or. en

Amendamentul 182
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută planurile Comisiei de 
etichetare/certificare a intermediarilor 
pentru crearea unor ecosisteme și piețe de 
date interoperabile;

13. salută planurile Comisiei de 
etichetare/certificare a intermediarilor 
pentru crearea unor ecosisteme și piețe de 
date interoperabile; îndeamnă Comisia să 
colaboreze cu organizațiile europene și 
internaționale de stabilire a standardelor 
pentru a identifica și a elimina lacunele în 
materie de standardizare a datelor;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută planurile Comisiei de 
etichetare/certificare a intermediarilor 
pentru crearea unor ecosisteme și piețe de 
date interoperabile;

13. salută planurile Comisiei de 
etichetare/certificare a intermediarilor 
pentru crearea unor ecosisteme de date 
interoperabile;

Or. en

Amendamentul 184
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că datele cu caracter 
personal și datele industriale nu sunt 
întotdeauna separabile; îndeamnă Comisia 
să definească orientări și practici în ceea ce 
privește utilizarea seturilor de date mixte în 
mediile industriale, garantând, în același 

14. reamintește că datele cu caracter 
personal și datele industriale nu sunt 
întotdeauna separabile; consideră că 
seturile mixte de date, care combină 
datele cu caracter personal cu cele fără 
caracter personal, ar trebui să facă 
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timp, normele de confidențialitate pentru 
datele cu caracter personal; invită Comisia 
să aibă în vedere crearea unui spațiu de 
date cu caracter personal orizontal și 
transversal, alături de alte spații de date, 
pentru a aborda provocarea reprezentată 
de seturile de date mixte și pentru a le 
oferi cetățenilor mijloace de acțiune, de 
exemplu, prin intermediari de încredere, 
cum ar fi operatorii MyData, care 
stochează datele cu consimțământul 
proprietarilor acestora;

obiectul normelor prevăzute de RGPD; 
îndeamnă Comisia să definească orientări 
și practici în ceea ce privește utilizarea 
seturilor de date mixte în mediile 
industriale, garantând, în același timp, 
normele de confidențialitate pentru datele 
cu caracter personal; invită Comisia să 
ofere cetățenilor mijloace de acțiune, de 
exemplu, prin intermediari de încredere, 
cum ar fi operatorii MyData, care 
stochează datele cu consimțământul 
proprietarilor acestora; solicită Comisiei să 
examineze schimbul de date fără caracter 
personal deținute de sectorul privat cu 
ONG-urile și, în special, cu asociațiile 
pentru protecția consumatorilor, de 
exemplu, pentru a îmbunătăți testarea 
produselor; subliniază că organizațiile 
care urmăresc obiective de interes public 
ar trebui să aibă acces la date fără 
caracter personal pentru a-și consolida 
acțiunile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că datele cu caracter 
personal și datele industriale nu sunt 
întotdeauna separabile; îndeamnă Comisia 
să definească orientări și practici în ceea ce 
privește utilizarea seturilor de date mixte în 
mediile industriale, garantând, în același 
timp, normele de confidențialitate pentru 
datele cu caracter personal; invită 
Comisia să aibă în vedere crearea unui 
spațiu de date cu caracter personal 
orizontal și transversal, alături de alte spații 
de date, pentru a aborda provocarea 

14. reamintește că datele cu caracter 
personal și cele fără caracter personal, 
cum ar fi datele industriale, nu sunt 
întotdeauna separabile sau sunt dificil și 
costisitor de separat, astfel încât un volum 
mare de date rămâne, în prezent, 
neutilizat; îndeamnă Comisia să definească 
orientări privind prelucrarea legală a 
datelor și privind practici în ceea ce 
privește utilizarea seturilor de date mixte în 
mediile industriale, cum ar fi criterii 
standardizate pentru a asigura niveluri 
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reprezentată de seturile de date mixte și 
pentru a le oferi cetățenilor mijloace de 
acțiune, de exemplu, prin intermediari de 
încredere, cum ar fi operatorii MyData, 
care stochează datele cu consimțământul 
proprietarilor acestora;

suficiente de anonimizare și agregare, în 
conformitate cu legislația privind 
protecția datelor; invită Comisia să aibă în 
vedere crearea unui spațiu de date cu 
caracter personal orizontal și transversal, 
alături de alte spații de date, pentru a 
aborda provocarea reprezentată de seturile 
de date mixte și pentru a le oferi cetățenilor 
mijloace de acțiune, de exemplu, prin 
intermediari de încredere, cum ar fi 
operatorii MyData, care stochează datele 
cu consimțământul proprietarilor acestora;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că datele cu caracter 
personal și datele industriale nu sunt 
întotdeauna separabile; îndeamnă Comisia 
să definească orientări și practici în ceea 
ce privește utilizarea seturilor de date 
mixte în mediile industriale, garantând, în 
același timp, normele de confidențialitate 
pentru datele cu caracter personal; invită 
Comisia să aibă în vedere crearea unui 
spațiu de date cu caracter personal 
orizontal și transversal, alături de alte spații 
de date, pentru a aborda provocarea 
reprezentată de seturile de date mixte și 
pentru a le oferi cetățenilor mijloace de 
acțiune, de exemplu, prin intermediari de 
încredere, cum ar fi operatorii MyData, 
care stochează datele cu consimțământul 
proprietarilor acestora;

14. reamintește că datele cu caracter 
personal și datele industriale nu sunt 
întotdeauna separabile; îndeamnă Comisia 
să respecte orientările prevăzute de 
Regulamentul (UE) 2018/1807; invită 
Comisia să aibă în vedere crearea unui 
spațiu de date cu caracter personal 
orizontal și transversal, alături de alte spații 
de date și pentru a le oferi cetățenilor 
mijloace de acțiune, de exemplu, prin 
intermediari de încredere, cum ar fi 
operatorii MyData, care stochează datele 
cu consimțământul proprietarilor acestora; 
subliniază diferența dintre intermediarii 
de date și brokerii de date, având în 
vedere faptul că cei din urmă au ca model 
de afaceri vânzarea de date în scopuri 
lucrative; solicită Comisiei să încurajeze 
statele membre să verifice respectarea de 
către brokerii de date a normelor UE 
privind protecția vieții private, protecția 
datelor și securitatea cibernetică și să le 
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sprijine cu resursele necesare, dacă este 
cazul;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că datele cu caracter 
personal și datele industriale nu sunt 
întotdeauna separabile; îndeamnă Comisia 
să definească orientări și practici în ceea ce 
privește utilizarea seturilor de date mixte în 
mediile industriale, garantând, în același 
timp, normele de confidențialitate pentru 
datele cu caracter personal; invită Comisia 
să aibă în vedere crearea unui spațiu de 
date cu caracter personal orizontal și 
transversal, alături de alte spații de date, 
pentru a aborda provocarea reprezentată de 
seturile de date mixte și pentru a le oferi 
cetățenilor mijloace de acțiune, de 
exemplu, prin intermediari de încredere, 
cum ar fi operatorii MyData, care 
stochează datele cu consimțământul 
proprietarilor acestora;

14. reamintește că datele cu caracter 
personal și datele industriale nu sunt 
întotdeauna separabile; îndeamnă Comisia 
să definească orientări și practici în ceea ce 
privește utilizarea seturilor de date mixte în 
mediile industriale, garantând, în același 
timp, normele de confidențialitate pentru 
datele cu caracter personal; invită Comisia 
să aibă în vedere crearea unui spațiu de 
date cu caracter personal orizontal și 
transversal, alături de alte spații de date, 
pentru a aborda provocarea reprezentată de 
seturile de date mixte și pentru a le oferi 
cetățenilor mijloace de acțiune, de 
exemplu, prin intermediari de încredere, 
cum ar fi operatorii MyData, care 
stochează datele cu consimțământul 
proprietarilor acestora; subliniază că este 
necesar să se dezvolte în continuare 
identități digitale, care să permită 
persoanelor să își păstreze dreptul de 
proprietate asupra propriilor date și să 
contribuie la stabilirea unor standarde de 
intermediere a datelor sigure și de 
încredere;

Or. en

Amendamentul 188
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că datele cu caracter 
personal și datele industriale nu sunt 
întotdeauna separabile; îndeamnă Comisia 
să definească orientări și practici în ceea 
ce privește utilizarea seturilor de date 
mixte în mediile industriale, garantând, în 
același timp, normele de confidențialitate 
pentru datele cu caracter personal; invită 
Comisia să aibă în vedere crearea unui 
spațiu de date cu caracter personal 
orizontal și transversal, alături de alte spații 
de date, pentru a aborda provocarea 
reprezentată de seturile de date mixte și 
pentru a le oferi cetățenilor mijloace de 
acțiune, de exemplu, prin intermediari de 
încredere, cum ar fi operatorii MyData, 
care stochează datele cu consimțământul 
proprietarilor acestora;

14. reamintește că datele cu caracter 
personal și datele industriale nu sunt 
întotdeauna separabile; îndeamnă Comisia 
să definească principii și practici pentru 
utilizarea seturilor de date mixte în mediile 
industriale, garantând, în același timp, 
normele de confidențialitate pentru datele 
cu caracter personal; invită Comisia să aibă 
în vedere crearea unui spațiu de date cu 
caracter personal orizontal și transversal, 
alături de alte spații de date, pentru a 
aborda provocarea reprezentată de seturile 
de date mixte și pentru a le oferi cetățenilor 
mijloace de acțiune, de exemplu, prin 
intermediari de încredere, cum ar fi 
operatorii MyData, care stochează datele 
cu consimțământul proprietarilor acestora 
și să furnizeze un nivel adecvat de 
granularitate a permisiunilor; insistă ca 
spațiile de date create ca urmare a 
politicilor Uniunii să includă garanții și 
să interzică crearea de profiluri și 
utilizarea publicității;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că datele cu caracter 
personal și datele industriale nu sunt 
întotdeauna separabile; îndeamnă Comisia 
să definească orientări și practici în ceea ce 
privește utilizarea seturilor de date mixte în 
mediile industriale, garantând, în același 

14. reamintește că datele cu caracter 
personal și datele industriale nu sunt 
întotdeauna separabile; îndeamnă Comisia 
să definească orientări și practici în ceea ce 
privește utilizarea seturilor de date mixte în 
mediile industriale, garantând, în același 
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timp, normele de confidențialitate pentru 
datele cu caracter personal; invită Comisia 
să aibă în vedere crearea unui spațiu de 
date cu caracter personal orizontal și 
transversal, alături de alte spații de date, 
pentru a aborda provocarea reprezentată de 
seturile de date mixte și pentru a le oferi 
cetățenilor mijloace de acțiune, de 
exemplu, prin intermediari de încredere, 
cum ar fi operatorii MyData, care 
stochează datele cu consimțământul 
proprietarilor acestora;

timp, normele de confidențialitate pentru 
datele cu caracter personal; invită Comisia 
să aibă în vedere crearea unui spațiu de 
date cu caracter personal orizontal și 
transversal, alături de alte spații de date, 
pentru a aborda provocarea reprezentată de 
seturile de date mixte și pentru a le oferi 
cetățenilor mijloace de acțiune, de 
exemplu, prin intermediari de încredere, 
cum ar fi operatorii MyData, care 
stochează datele cu consimțământul 
proprietarilor acestora; solicită Comisiei să 
furnizeze orientări suplimentare în ceea 
ce privește aplicarea Regulamentului 
(UE) 2016/679 la seturile de date mixte, 
pentru a asigura respectarea deplină a 
protecției datelor;

Or. en

Amendamentul 190
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că datele cu caracter 
personal și datele industriale nu sunt 
întotdeauna separabile; îndeamnă Comisia 
să definească orientări și practici în ceea ce 
privește utilizarea seturilor de date mixte în 
mediile industriale, garantând, în același 
timp, normele de confidențialitate pentru 
datele cu caracter personal; invită Comisia 
să aibă în vedere crearea unui spațiu de 
date cu caracter personal orizontal și 
transversal, alături de alte spații de date, 
pentru a aborda provocarea reprezentată de 
seturile de date mixte și pentru a le oferi 
cetățenilor mijloace de acțiune, de 
exemplu, prin intermediari de încredere, 
cum ar fi operatorii MyData, care 
stochează datele cu consimțământul 

14. reamintește că datele cu caracter 
personal și datele industriale nu sunt 
întotdeauna separabile; îndeamnă Comisia 
să definească orientări și practici în ceea ce 
privește utilizarea seturilor de date mixte în 
mediile industriale, garantând, în același 
timp, normele de confidențialitate pentru 
datele cu caracter personal; invită Comisia 
să aibă în vedere crearea unui cadru 
legislativ și a unei definiții clare pentru 
spațiile de date cu caracter personal 
orizontal și transversal, alături de alte spații 
de date, pentru a aborda provocarea 
reprezentată de seturile de date mixte și 
pentru a le oferi cetățenilor mijloace de 
acțiune, de exemplu, prin intermediari de 
încredere, cum ar fi operatorii MyData, 
care facilitează transferurile de date cu 
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proprietarilor acestora; consimțământul proprietarilor acestora;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reamintește că este important să se 
stabilească o definiție clară și norme clare 
privind „altruismul în materie de date”, 
inclusiv scopurile posibile, cum ar fi 
interesul public; subliniază că donarea 
datelor ar trebui să fie condiționată de 
consimțământul în cunoștință de cauză și 
ar trebui să fie întotdeauna revocabilă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază importanța unei 
guvernanțe reale a datelor la nivel 
european și încurajează, prin urmare, 
instituirea unor mecanisme de control, 
astfel încât UE și statele membre să poată 
decide, la nivelul lor, ce tipuri de date fac 
obiectul schimburilor;

Or. fr
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Amendamentul 193
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. insistă ca consumatorii să poată 
decide întotdeauna cine are acces la 
datele lor cu caracter personal și în ce 
condiții, chiar și pentru utilizarea 
necomercială a datelor în scopuri de 
interes public;

Or. en

Amendamentul 194
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

consideră că includerea datelor 
utilizatorilor în lanțurile de producție ale 
economiei digitale contribuie la 
estomparea graniței dintre producție și 
consum; subliniază că, prin această 
activitate și prin datele generate, 
utilizatorul unei aplicații contribuie nu 
doar la reducerea la minimum a prețului 
pe care trebuie să îl plătească, ci și la 
crearea de valoare pentru alți utilizatori 
sau clienți aflați într-o altă parte a 
modelului de afaceri;

Or. en

Amendamentul 195
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de rezoluție
Subtitlul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

consideră că, în aplicarea economiei 
digitale, utilizatorii sunt, de asemenea, 
prin contribuțiile lor ascendente, elemente 
auxiliare la producție și distribuție; 
subliniază că această abundență și 
disponibilitate, precum și lipsa de 
remunerare pentru ceea ce ar putea fi 
considerată „muncă gratuită”, contribuie 
la costul marginal redus al exploatării și 
explică randamentul exponențial de scară 
inerent economiei digitale; subliniază, în 
plus, că această formă de „muncă 
gratuită” a utilizatorilor a permis multor 
întreprinderi digitale să renunțe la 
angajați, de exemplu în domeniul creării 
de conținut sau al asistenței pentru 
clienți;

Or. en

Amendamentul 196
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

reamintește că datele rezultate din 
„colaborarea gratuită” a utilizatorilor 
prin activitățile lor sunt materia primă din 
care se alimentează economia digitală; 
subliniază că datele și, în special, datele 
cu caracter personal se află într-adevăr în 
centrul tuturor modelelor de afaceri din 
economia digitală; reamintește că, în 
economia digitală, este implicit faptul că 
activitatea utilizatorului lasă urme și că 
această activitate poate fi captată sub 
formă de date, indiferent dacă sunt date 
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observate, date trimise de utilizator sau 
date deduse;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să prezinte un 
act legislativ privind datele care să 
încurajeze și să permită creșterea fluxului 
de date B2B, B2G, G2B și G2G în toate 
sectoarele;

15. îndeamnă Comisia să prezinte un 
act legislativ privind datele care să 
încurajeze și să permită creșterea fluxului 
de date B2B, B2G, G2B și G2G în toate 
sectoarele; subliniază că deseori datele din 
sectorul public nu se află în formate 
prelucrabile automat; încurajează 
Comisia să coordoneze, împreună cu 
statele membre, facilitarea schimbului 
gratuit de seturi de date fără caracter 
sensibil generate de sectorul public, ori de 
câte ori este posibil și în formate 
prelucrabile automat, și să ofere 
îndrumări cu privire la un model comun 
pentru schimbul de date sensibile și fără 
caracter sensibil, în conformitate cu 
cerințele RGPD;

Or. en

Amendamentul 198
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să prezinte un 15. îndeamnă Comisia să prezinte un 
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act legislativ privind datele care să 
încurajeze și să permită creșterea fluxului 
de date B2B, B2G, G2B și G2G în toate 
sectoarele;

act legislativ privind datele care să 
încurajeze și să permită creșterea fluxului 
de date B2B, B2G, G2B și G2G în toate 
sectoarele; sprijină crearea, în următorul 
cadru, a noțiunii de date de interes 
general, în special pentru datele private a 
căror deschidere este justificată de 
scopuri publice de cercetare (date privind 
producția și consumul de energie, date 
privind biodiversitatea, date privind 
schimbările climatice etc.), în 
conformitate cu activitatea Forumului 
pentru guvernarea internetului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să prezinte un 
act legislativ privind datele care să 
încurajeze și să permită creșterea fluxului 
de date B2B, B2G, G2B și G2G în toate 
sectoarele;

15. îndeamnă Comisia să prezinte un 
act legislativ privind datele care să 
încurajeze și să permită un flux de date 
B2B, B2G, G2B și G2G sporit și echitabil 
în toate sectoarele, printre altele, 
clarificând drepturile de utilizare, în 
special în circumstanțele de piață B2B, 
B2G, îmbunătățind dreptul de 
portabilitate al persoanelor în temeiul 
articolului 20 din RGPD și evitând 
efectele de blocare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia să prezinte un 
act legislativ privind datele care să 
încurajeze și să permită creșterea fluxului 
de date B2B, B2G, G2B și G2G în toate 
sectoarele;

15. îndeamnă Comisia să prezinte un 
act legislativ privind datele care să 
încurajeze și să permită creșterea fluxului 
de date B2B, B2G, G2B și G2G în toate 
sectoarele pentru a exploata întregul 
potențial al datelor industriale neutilizate 
care asigură securitatea cibernetică; 
atunci când se exploatează date cu 
caracter personal, trebuie să se asigure 
protecția consumatorului și protejarea 
datelor cu caracter personal;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că accesul competitiv la 
date este extrem de important pentru 
dezvoltarea inteligenței artificiale; 
subliniază că întreprinderilor și 
cercetătorilor ar trebui să li se acorde mai 
multă libertate de utilizare a datelor, cu 
mai puține interferențe în materie de 
reglementare, mai ales atunci când 
aplicația care folosește IA pentru care 
sunt utilizate datele nu prezintă riscuri 
ridicate;

Or. en

Amendamentul 202
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită crearea unor mecanisme 
de orientare ale UE pentru întreprinderi, 
cum ar fi centre de asistență pentru 
partajarea datelor, pentru a răspunde 
oricărei preocupări potențiale privind 
securitatea, protecția datelor și 
răspunderea în materie de date, facilitând 
astfel schimbul de date;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază că este necesară o 
separare în materie de reglementare între 
IA cu risc ridicat și IA cu risc scăzut, pe 
baza modului în care sunt utilizate datele; 
această separare nu trebuie realizată la 
nivel sectorial, ceea ce ar putea împiedica 
dezvoltarea tehnologică a unui sector 
întreg, ci la nivelul modului de aplicare, 
pentru a asigura precizie în sfera de 
reglementare și evitarea sarcinilor 
administrative inutile;

Or. en

Amendamentul 204
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. invită Comisia să analizeze 
noțiunea de trusturi de date ca instrument 
în contextul B2C, cu scopul de a 
autonomiza cetățenii prin alegerea 
modului de utilizare a datelor proprii;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. încurajează Comisia să faciliteze 
sistemele voluntare de schimb de date;

16. încurajează Comisia și statele 
membre să faciliteze sistemele voluntare 
de schimb de date, printre altele, prin 
stimularea întreprinderilor prin 
compensații echitabile, bune practici, 
stimulente fiscale, programe publice de 
recunoaștere; încurajează Comisia să 
lucreze la abordări colaborative pentru 
schimbul de date și la acorduri 
standardizate privind datele, pentru a 
spori previzibilitatea și încrederea; 
subliniază că este important să se 
stabilească norme clare pentru o 
concurență loială și pentru eliminarea 
parazitismului în viitorul act legislativ 
privind datele, pentru protecția drepturilor 
de proprietate intelectuală, precum și 
norme clare privind proprietatea în ceea 
ce privește drepturile și obligațiile; 
consideră că sistemele obligatorii de 
schimb de date sunt proactive, de la caz la 
caz, și limitate în timp și domeniu de 
aplicare și se bazează pe norme clare 
pentru a se evita concurența neloială;

Or. en



AM\1218025RO.docx 107/187 E>660.285v01-00

RO

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. încurajează Comisia să faciliteze 
sistemele voluntare de schimb de date;

16. încurajează Comisia să faciliteze 
sistemele voluntare de schimb de date; 
îndeamnă Comisia să adopte măsuri care 
să stimuleze întreprinderile să facă 
schimb de date, eventual printr-un sistem 
de recompense (de câștig reciproc), cu 
obiectivul de a pune în comun seturi vaste 
de date, pentru ca acestea să fie accesate 
în mod egal de către întreprinderile din 
UE, în special de către cele mai puțin 
bogate în date, facilitând inovarea; 
subliniază că este necesar ca contractele 
să stabilească obligații și responsabilități 
clare pentru agregatorii de date în ceea ce 
privește accesarea, stocarea, partajarea și 
prelucrarea datelor pentru a limita 
utilizarea abuzivă a acestor date;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. încurajează Comisia să faciliteze 
sistemele voluntare de schimb de date;

16. încurajează Comisia să sporească 
securitatea juridică pentru schimbul de 
date și să faciliteze sistemele voluntare, 
precum și acorduri contractuale mai 
standardizate, bazate pe modelele și 
bunele practici existente, pentru a stimula 
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schimbul de date, în special pentru 
microîntreprinderi, IMM-uri și 
întreprinderile nou-înființate, ținând 
seama în mod corespunzător de interesele 
legitime ale întreprinderilor legate de 
secretele comerciale, datele sensibile și 
drepturile de proprietate intelectuală;

Or. en

Amendamentul 208
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. încurajează Comisia să faciliteze 
sistemele voluntare de schimb de date;

16. subliniază că, în loc să se 
introducă accesul obligatoriu, 
voluntariatul ar trebui stabilit ca un 
principiu călăuzitor care reglementează 
fluxul de date comerciale; încurajează 
Comisia și statele membre să faciliteze 
sistemele voluntare de schimb de date, 
inclusiv prin promovarea efectelor 
benefice și a bunelor practici sau să ia în 
considerare posibilitatea acordării de 
stimulente adecvate;

Or. en

Amendamentul 209
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. încurajează Comisia să faciliteze 
sistemele voluntare de schimb de date;

16. încurajează Comisia să faciliteze 
sistemele voluntare de schimb de date și să 
examineze în continuare noțiunile de 
donare a datelor și altruism în materie de 
date, definind sisteme clare, ușoare și 
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sigure care să le permită cetățenilor 
dornici să ofere acces la propriile date 
pentru binele comun;

Or. en

Amendamentul 210
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. încurajează Comisia să faciliteze 
sistemele voluntare de schimb de date;

16. încurajează Comisia să faciliteze 
sistemele voluntare de schimb de date 
pentru schimbul de date, punerea în 
aplicare a bunelor practici, precum și 
acorduri contractuale și măsuri de 
securitate mai standardizate;

Or. en

Amendamentul 211
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. încurajează Comisia să faciliteze 
sistemele voluntare de schimb de date;

16. încurajează Comisia să faciliteze 
sistemele voluntare de schimb de date și să 
prevadă o excepție pentru schimbul de 
date obligatoriu pentru datele de interes 
general;

Or. en

Amendamentul 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, 
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Henna Virkkunen, Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că accesul la date nu 
exclude protecția vieții private; invită 
Comisia să promoveze utilizarea 
tehnologiilor de creștere a 
confidențialității sau de protecție a vieții 
private, cum ar fi protecția diferențială, 
criptarea homomorfă, învățarea automată 
centralizată, pseudonimizarea și 
generalizarea;

Or. en

Amendamentul 213
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act de faptul că există 
circumstanțe specifice, cum ar fi 
dezechilibrele sistematice în lanțurile 
valorice ale datelor B2B, în care accesul 
la date ar trebui să fie obligatoriu, de 
exemplu prin intermediul unor API bine 
concepute;

eliminat

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act de faptul că există 
circumstanțe specifice, cum ar fi 
dezechilibrele sistematice în lanțurile 
valorice ale datelor B2B, în care accesul la 
date ar trebui să fie obligatoriu, de exemplu 
prin intermediul unor API bine concepute;

17. ia act de faptul că există 
circumstanțe specifice, cum ar fi 
dezechilibrele sistematice în lanțurile 
valorice ale datelor B2B sau circumstanțe 
specifice care țin de interesul public 
superior, în care accesul la date ar trebui să 
fie obligatoriu, de exemplu prin 
intermediul unor API bine concepute; 
subliniază faptul că astfel de dezechilibre 
sunt prezente în diferite sectoare, cum ar 
fi serviciile de comerț electronic, 
transporturile și turismul, în cadrul 
cărora un număr mic de platforme 
digitale, adesea din țări terțe, acumulează 
volume mari de date sensibile, obținând în 
același timp un avantaj comparativ 
esențial față de întreprinderile din UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act de faptul că există 
circumstanțe specifice, cum ar fi 
dezechilibrele sistematice în lanțurile 
valorice ale datelor B2B, în care accesul la 
date ar trebui să fie obligatoriu, de exemplu 
prin intermediul unor API bine concepute;

17. subliniază faptul că dezechilibrele 
de pe piață rezultate din concentrarea 
ridicată de informații și furnizarea de 
servicii legate de date diminuează accesul 
și utilizarea mai extinsă a datelor, nu doar 
plasând IMM-urile într-o poziție 
dezavantajoasă, ci și sporind riscurile 
pentru concurență pe piețele adiacente și 
emergente din economia digitală; ia act de 
faptul că există circumstanțe specifice, cum 
ar fi dezechilibrele sistematice în lanțurile 
valorice ale datelor B2B, în care accesul la 
date ar trebui să fie obligatoriu, de exemplu 
prin intermediul unor API bine concepute;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act de faptul că există 
circumstanțe specifice, cum ar fi 
dezechilibrele sistematice în lanțurile 
valorice ale datelor B2B, în care accesul la 
date ar trebui să fie obligatoriu, de exemplu 
prin intermediul unor API bine concepute;

17. ia act de faptul că există 
circumstanțe specifice, cum ar fi 
dezechilibrele sistematice în lanțurile 
valorice ale datelor B2B, inclusiv în 
acordurile contractuale, în care accesul la 
date ar trebui să fie obligatoriu, de exemplu 
prin intermediul unor API care asigură 
accesul egal al tuturor actorilor sau 
punerea în aplicare a normelor în materie 
de concurență pentru a combate practicile 
neloiale sau ilegale între întreprinderi, 
fără a modifica condițiile de concurență 
echitabile;

Or. en

Amendamentul 217
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act de faptul că există 
circumstanțe specifice, cum ar fi 
dezechilibrele sistematice în lanțurile 
valorice ale datelor B2B, în care accesul la 
date ar trebui să fie obligatoriu, de exemplu 
prin intermediul unor API bine concepute;

17. ia act de faptul că există 
circumstanțe specifice, cum ar fi 
dezechilibrele sistematice în lanțurile 
valorice ale datelor B2B, în care accesul la 
date ar trebui să fie obligatoriu, de exemplu 
prin intermediul unor API bine concepute; 
încurajează, prin urmare, Comisia să 
sprijine IMM-urile europene în fața 
GAFAM;

Or. en
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Amendamentul 218
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. constată că concentrarea 
informațiilor restricționează concurența și 
sporește barierele la intrarea pe piață; 
observă că acordurile contractuale B2B 
nu garantează un acces adecvat la date 
pentru IMM-uri, din motive legate de 
asimetrii în puterea de negociere sau 
expertiză;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că este important să se 
garanteze furnizarea de asistență tehnică 
întreprinderilor, în special 
microîntreprinderilor, IMM-urilor și 
întreprinderilor nou-înființate, atât la 
nivel național, cât și la nivel european, 
pentru a îmbunătăți utilizarea și schimbul 
de date;

Or. en

Amendamentul 220
Miapetra Kumpula-Natri
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în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să examineze 
drepturile actorilor de a avea acces la 
datele la a căror generare au fost implicați;

18. invită Comisia să examineze toate 
drepturile actorilor din societate de a avea 
acces la datele în a căror generare au fost 
implicați; consideră că accesul la date 
cogenerate ar trebui furnizat într-un mod 
care să respecte drepturile fundamentale, 
să sprijine condițiile de concurență 
echitabile și să încurajeze implicarea 
partenerilor sociali europeni chiar și la 
nivelul întreprinderii; subliniază că 
trebuie să se asigure faptul că exercitarea 
drepturilor la un astfel de acces este 
posibilă din punct de vedere tehnic și că 
acestea sunt acordate prin intermediul 
unor interfețe standardizate, cum ar fi 
API bine concepute;

Or. en

Amendamentul 221
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să examineze 
drepturile actorilor de a avea acces la 
datele la a căror generare au fost implicați;

18. invită Comisia să examineze 
drepturile actorilor de a avea acces la 
datele în a căror generare au fost implicați 
și să clarifice drepturile acestor actori de 
a participa la valoarea economică creată 
de aplicațiile antrenate prin utilizarea 
datelor în a căror generare au fost 
implicați;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să examineze 
drepturile actorilor de a avea acces la 
datele la a căror generare au fost implicați;

18. invită Comisia să examineze 
drepturile actorilor de a avea acces la 
datele în a căror generare au fost implicați 
și să sporească gradul de sensibilizare a 
acestor actori;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să examineze 
drepturile actorilor de a avea acces la 
datele la a căror generare au fost implicați;

18. invită Comisia și statele membre să 
apere drepturile actorilor de a avea acces la 
datele la a căror generare au fost implicați;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să examineze 
drepturile actorilor de a avea acces la 

18. invită Comisia să examineze 
drepturile și obligațiile actorilor de a avea 
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datele la a căror generare au fost implicați; acces la datele în a căror generare au fost 
implicați;

Or. en

Amendamentul 225
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. insistă ca lucrătorii să aibă dreptul 
la o explicație cu privire la deciziile luate 
de algoritmi, pentru a reduce 
incertitudinea și lipsa de transparență, 
care sunt în detrimentul bunăstării pe 
termen lung a lucrătorilor; solicită 
Comisiei și statelor membre să adopte 
reglementări în acest sens; îndeamnă 
Comisia să propună o inițiativă legislativă 
referitoare la lucrătorii de pe platformele 
online pentru a le asigura protecția 
juridică necesară pentru bunăstarea lor 
fizică și psihică;

Or. en

Amendamentul 226
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. insistă ca roboții industriali și 
colaborativi să respecte sănătatea, 
siguranța și nevoile fizice sau ergonomice 
ale lucrătorilor; subliniază că acest lucru 
implică, printre altele, integrarea 
cerințelor privind protecția datelor în 
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echipamentele tehnice și în procesele de 
lucru încă din faza de proiectare și 
protecția datelor în mod implicit;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia și statele membre să 
conducă prin puterea exemplului și să ofere 
servicii în timp real și o politică bazată pe 
date în timp real;

19. invită toate instituțiile UE și statele 
membre, precum și administrațiile locale 
și regionale, să conducă prin puterea 
exemplului și să ofere servicii în timp real 
și o politică bazată pe date în timp real; 
subliniază că digitalizarea reprezintă o 
oportunitate pentru administrațiile 
publice (AP) de a reduce sarcinile 
administrative inutile și 
compartimentările existente în rândul 
organismelor și al autorităților publice, 
pentru a gestiona în mod eficace datele 
cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 228
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia și statele membre să 
conducă prin puterea exemplului și să ofere 
servicii în timp real și o politică bazată pe 
date în timp real;

19. invită Comisia și statele membre să 
conducă prin puterea exemplului și să ofere 
servicii în timp real și o politică bazată pe 
date în timp real furnizate exclusiv de 
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furnizorii europeni, pentru a fi coerente 
cu apărarea suveranității digitale;

Or. en

Amendamentul 229
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită utilizarea în mai mare 
măsură și mai eficient a datelor cu caracter 
personal anonimizate, în special în cadrul 
schimburilor G2B/G2G, pentru a stimula 
inovarea, cercetarea și serviciile;

20. solicită o utilizare îmbunătățită a 
datelor cu caracter personal anonimizate, în 
special în cadrul schimburilor G2B/G2G, 
pentru a stimula inovarea, cercetarea și 
serviciile, asigurând totodată faptul că 
această utilizare nu conduce la 
dezanonimizarea datelor cu caracter 
personal;

Or. en

Amendamentul 230
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită utilizarea în mai mare 
măsură și mai eficient a datelor cu caracter 
personal anonimizate, în special în cadrul 
schimburilor G2B/G2G, pentru a stimula 
inovarea, cercetarea și serviciile;

20. solicită utilizarea în mai mare 
măsură și mai eficient a datelor cu caracter 
personal anonimizate și utilizarea 
tehnologiilor de protecție a vieții private 
dezvoltate, în special în cadrul 
schimburilor G2B/G2G, pentru a stimula 
inovarea, cercetarea și serviciile;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită utilizarea în mai mare 
măsură și mai eficient a datelor cu caracter 
personal anonimizate, în special în cadrul 
schimburilor G2B/G2G, pentru a stimula 
inovarea, cercetarea și serviciile;

20. solicită utilizarea în mai mare 
măsură și mai eficient a datelor cu caracter 
personal anonimizate, în special în cadrul 
schimburilor G2B/G2G, pentru a stimula 
inovarea și cercetarea și pentru a 
îmbunătăți serviciile în interesul public;

Or. en

Amendamentul 232
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită utilizarea în mai mare 
măsură și mai eficient a datelor cu caracter 
personal anonimizate, în special în cadrul 
schimburilor G2B/G2G, pentru a stimula 
inovarea, cercetarea și serviciile;

20. solicită utilizarea în mai mare 
măsură și mai eficient a datelor cu caracter 
personal anonimizate, în special în cadrul 
schimburilor G2G, pentru a stimula 
inovarea, cercetarea și serviciile;

Or. en

Amendamentul 233
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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20a. invită Comisia să evalueze care 
sunt seturile de date esențiale pentru 
tranziția ecologică, printre altele în 
sectorul energetic, pentru a asigura 
tranziția către energia din surse 
regenerabile, în sectorul transporturilor și 
în ceea ce privește amprenta de carbon a 
entităților publice și private; solicită 
Comisiei să ia în considerare extinderea 
domeniului de aplicare al seturilor de date 
cu valoare ridicată definite în Directiva 
(UE) 2019/1024 privind datele deschise 
actorilor privați;

Or. en

Amendamentul 234
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. solicită Comisiei să analizeze 
avantajele și dezavantajele deciziei de a 
declara dezanonimizarea datelor cu 
caracter personal o infracțiune 
sancționabilă;

Or. en

Amendamentul 235
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea de a evita 
blocajele tehnologice sau legate de furnizor 
pentru datele colectate public; solicită ca 

21. subliniază rolul sectorului public 
în promovarea unei economii de date 
inovatoare și competitive; subliniază, în 
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procesele de achiziții publice și programele 
de finanțare să includă cerințe referitoare la 
accesul la date și interoperabilitate;

acest context, necesitatea de a evita 
blocajele tehnologice sau legate de furnizor 
pentru procesele publice de colectare a 
datelor și solicită ca toate procesele de 
achiziții publice și programele de finanțare 
ale Uniunii să includă cerințe referitoare la 
accesul la date deschise, la o 
interoperabilitate obligatorie și la 
portabilitate, precum și să promoveze 
utilizarea de software și hardware din 
surse deschise; solicită, în acest context, 
Comisiei să introducă un „angajament 
european în materie de interoperabilitate” 
la care autoritățile publice naționale, 
regionale și locale sunt invitate să adere;

Or. en

Amendamentul 236
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea de a evita 
blocajele tehnologice sau legate de furnizor 
pentru datele colectate public; solicită ca 
procesele de achiziții publice și programele 
de finanțare să includă cerințe referitoare la 
accesul la date și interoperabilitate;

21. subliniază necesitatea de a evita 
blocajele tehnologice sau legate de furnizor 
pentru datele colectate public; solicită ca 
procesele de achiziții publice și programele 
de finanțare să includă cerințe referitoare la 
accesul la date și interoperabilitate; 
recomandă cu fermitate adoptarea unei 
Legi europene privind achizițiile care să 
impună un prag minim de materiale, 
dispozitive sau servicii digitale europene 
în cadrul proceselor de achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 237
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea de a evita 
blocajele tehnologice sau legate de furnizor 
pentru datele colectate public; solicită ca 
procesele de achiziții publice și programele 
de finanțare să includă cerințe referitoare la 
accesul la date și interoperabilitate;

21. subliniază necesitatea de a evita 
blocajele tehnologice sau legate de furnizor 
pentru datele colectate public sau pentru 
datele de interes public general colectate 
de entitățile private; sprijină utilizarea 
standardelor deschise, a platformelor cu 
sursă deschisă și a API bine concepute; 
solicită ca procesele de achiziții publice și 
programele de finanțare să includă cerințe 
referitoare la accesul la date și 
interoperabilitate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea de a evita 
blocajele tehnologice sau legate de furnizor 
pentru datele colectate public; solicită ca 
procesele de achiziții publice și programele 
de finanțare să includă cerințe referitoare la 
accesul la date și interoperabilitate;

21. subliniază necesitatea de a evita 
blocajele tehnologice sau legate de furnizor 
pentru datele colectate public; solicită ca 
procesele de achiziții publice și programele 
de finanțare să includă cerințe referitoare la 
accesul la date și interoperabilitate bazate 
pe standarde tehnice;

Or. en

Amendamentul 239
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază necesitatea de a proteja 
și a promova accesul IMM-urilor și, în 
special, al întreprinderilor nou-înființate 
la procesele de achiziții publice în 
contextul digitalizării administrațiilor 
publice, pentru a încuraja crearea unui 
sector digital european dinamic și 
competitiv; solicită, în acest context, 
alocarea a cel puțin 10 % din contractele 
digitale de achiziții publice ale Uniunii 
IMM-urilor și întreprinderilor nou-
înființate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită o coordonare îmbunătățită 
între statele membre pentru a facilita 
fluxul transfrontalier de date între 
sectoare, printr-un dialog al autorităților 
guvernamentale și al părților interesate, 
cu obiectivul de a stabili o metodă 
comună de colectare a datelor, bazată pe 
principiile ușurinței găsirii, accesibilității, 
interoperabilității și posibilității de 
reutilizare;

Or. en

Amendamentul 241
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că algoritmii și mașinile 
care au capacitatea de a învăța și de a 
evolua ar trebui să fie concepute de la 
bun început într-un mod transparent și 
respectuos, acordând o atenție deosebită 
implicațiilor acestora asupra bunăstării 
fizice și psihice a lucrătorilor și a 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 242
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită Comisia să definească în 
continuare, în cadrul schimbului de date 
B2G, circumstanțele și condițiile în care 
sectorul privat ar trebui să fie obligat să 
partajeze date cu sectorul public, dat fiind 
caracterul de bun comun al datelor;

Or. en

Amendamentul 243
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. invită Comisia să își extindă 
sprijinul acordat IMM-urilor și 
întreprinderilor nou-înființate în vederea 
clarificării complexității existente și 
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viitoare în materie de reglementare cu 
asistență tehnică și juridică, de exemplu 
în contextul centrelor de inovare digitală 
din cadrul programului Europa digitală;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește Comisiei și statelor 
membre să respecte obiectivele Directivei 
privind datele deschise atunci când 
negociază actul de punere în aplicare 
privind seturile de date cu valoare ridicată; 
solicită ca aceste seturi de date să includă, 
printre altele, o listă a registrelor 
societăților și ale întreprinderilor;

22. solicită statelor membre să pună 
pe deplin în aplicare Directiva privind 
datele deschise, inclusiv prin 
îmbunătățirea publicării datelor, în ceea 
ce privește calitatea, calendarul și 
categoriile, și solicită Comisiei și statelor 
membre să respecte obiectivele acesteia 
atunci când negociază actul de punere în 
aplicare privind seturile de date cu valoare 
ridicată; subliniază importanța atât pentru 
economie, cât și pentru societate a 
reutilizării gratuite la scară largă a 
datelor din sectorul public, care ar trebui 
să fie – în măsura posibilului – „în timp 
real” sau cel puțin actualizate, ușor de 
accesat și de prelucrat datorită formatelor 
prelucrabile automat și ușor de utilizat; 
solicită ca aceste seturi de date să includă, 
printre altele, o listă a registrelor 
societăților și ale întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 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



PE660.285v01-00 126/187 AM\1218025RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește Comisiei și statelor 
membre să respecte obiectivele Directivei 
privind datele deschise atunci când 
negociază actul de punere în aplicare 
privind seturile de date cu valoare ridicată; 
solicită ca aceste seturi de date să includă, 
printre altele, o listă a registrelor 
societăților și ale întreprinderilor;

22. reamintește Comisiei și statelor 
membre să pună pe deplin în aplicare 
obiectivele Directivei privind datele 
deschise atât din perspectiva formulării 
lor exacte, cât și a sensului acestora, 
atunci când negociază actul de punere în 
aplicare privind seturile de date cu valoare 
ridicată; solicită ca aceste seturi de date să 
includă, printre altele, o listă a registrelor 
societăților și ale întreprinderilor, 
păstrându-se totodată flexibilitatea de 
actualizare a acesteia; invită Comisia să 
asigure o legătură mai bună între aceste 
seturi de date cu valoare ridicată și 
spațiile comune de date în cadrul viitoarei 
legislații privind datele;

Or. en

Amendamentul 246
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește Comisiei și statelor 
membre să respecte obiectivele Directivei 
privind datele deschise atunci când 
negociază actul de punere în aplicare 
privind seturile de date cu valoare ridicată; 
solicită ca aceste seturi de date să includă, 
printre altele, o listă a registrelor 
societăților și ale întreprinderilor;

22. reamintește Comisiei și statelor 
membre să respecte obiectivele Directivei 
privind datele deschise atunci când 
negociază actul de punere în aplicare 
privind seturile de date cu valoare ridicată; 
solicită ca aceste seturi de date să includă, 
printre altele, o listă a registrelor 
societăților și ale întreprinderilor, precum 
și toate seturile de date relevante pentru 
asigurarea tranziției către neutralitatea 
climatică până cel târziu în 2050;

Or. en
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Amendamentul 247
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește Comisiei și statelor 
membre să respecte obiectivele Directivei 
privind datele deschise atunci când 
negociază actul de punere în aplicare 
privind seturile de date cu valoare ridicată; 
solicită ca aceste seturi de date să includă, 
printre altele, o listă a registrelor 
societăților și ale întreprinderilor;

22. reamintește Comisiei și statelor 
membre să respecte obiectivele Directivei 
privind datele deschise atunci când 
negociază actul de punere în aplicare 
privind seturile de date cu valoare ridicată; 
solicită ca aceste seturi de date să includă, 
printre altele, o listă a registrelor 
societăților, ale întreprinderilor, a 
achizițiilor publice și alte seturi de date 
relevante pentru buna funcționare a UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită respectarea unor condiții 
contractuale echitabile și transparente în 
cazul tuturor actorilor de pe piață; 
utilizatorii și consumatorii ar trebui, de 
asemenea, să aibă dreptul de a cunoaște 
întotdeauna locul în care se află datele 
lor; în cazul în care un operator din UE 
utilizează servicii de cloud localizate în 
țări din afara UE, este important să se 
asigure aplicarea unui nivel de protecție 
juridică la fel de ridicat ca în UE în cazul 
unor litigii, inclusiv al celor referitoare la 
proprietatea intelectuală;

Or. en
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Amendamentul 249
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită Comisiei să stabilească un 
registru de date MSG (de mediu, sociale și 
de guvernanță) deschis și interoperabil 
privind performanța întreprinderilor în 
materie de sustenabilitate și 
responsabilitate, care să îmbunătățească 
comparabilitatea și transparența 
acțiunilor întreprinderilor în materie de 
sustenabilitate și responsabilitate și să 
contribuie la punerea în aplicare eficientă 
a obiectivelor Pactului verde; invită 
Comisia să identifice datele MSG ca date 
cu valoare ridicată;

Or. en

Amendamentul 250
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că standardele comune 
joacă un rol esențial în promovarea în 
continuare a economiei datelor, în 
partajarea și schimbul de date, inclusiv în 
ceea ce privește interoperabilitatea și 
portabilitatea datelor; încurajează, prin 
urmare, Comisia să faciliteze – în strânsă 
cooperare cu statele membre și părțile 
interesate relevante – elaborarea unor 
standarde comune privind datele pentru a 
maximiza beneficiile economice și 
academice ale spațiilor de date partajate și 
accesibilitatea acestora;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. încurajează Comisia să extindă 
domeniul de aplicare al Directivei privind 
datele deschise la seturi de date publice 
suplimentare și să pună în aplicare un 
principiu al transparenței digitale 
implicite a datelor din sectorul public, 
care va încuraja statele membre să 
publice în mod implicit datele digitale 
brute existente în timp real;

Or. en

Amendamentul 252
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să introducă o 
interdicție temporară privind preluările 
străine ale întreprinderilor europene din 
domeniul IA și al roboticii care sunt în 
prezent subevaluate sau care se confruntă 
cu probleme comerciale ca urmare a 
crizei provocate de coronavirus;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. încurajează Comisia să examineze 
potențialul standardelor deschise pentru a 
realiza interoperabilitatea în cadrul 
spațiilor de date și între acestea;

Or. en

Amendamentul 254
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. sprijină Comisia în stabilirea unei 
liste de active și întreprinderi din domenii 
„critice”, cum ar fi sănătatea, cercetarea 
medicală, biotehnologia, tehnologia 
digitală, inteligența artificială, robotica și 
infrastructurile esențiale pentru 
securitatea noastră și pentru ordinea 
publică; solicită stabilirea unui prag 
pentru a preveni achiziționarea, de către 
întreprinderile străine, a unor participații 
majoritare în întreprinderi europene din 
domeniile critice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. subliniază că este important să se 
definească un cadru de norme care să 
aibă capacitatea de a concilia o protecție 
extinsă și armonizată a proprietății 
intelectuale cu schimbul de date 
(originale, derivate și cogenerate);

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. invită Comisia să examineze 
oportunitățile de conservare a datelor la 
scară;

Or. en

Amendamentul 257
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 22 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. solicită introducerea obligației de 
a explica deciziile luate de IA;

Or. en

Amendamentul 258
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia și statele membre, 
pentru a consolida suveranitatea 
tehnologică a Uniunii, să lucreze la 
tehnologii care să faciliteze schimbul de 
date și analiza acestora, precum și să 
investească în consolidarea capacităților și 
în proiecte cu impact puternic pentru a 
promova cercetarea, inovarea și 
implementarea tehnologiilor digitale;

23. invită Comisia și statele membre, 
pentru a consolida suveranitatea 
tehnologică a Uniunii, să lucreze la 
tehnologii care sunt dezvoltate în UE, să 
faciliteze schimbul de date și analiza 
acestora, precum și să investească în 
consolidarea capacităților și în proiecte cu 
impact puternic pentru a promova 
cercetarea, inovarea și implementarea 
tehnologiilor digitale; recomandă 
adoptarea unei Legi europene privind 
achizițiile care să impună un prag minim 
de materiale sau dispozitive europene în 
cadrul proceselor de achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 259
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia și statele membre, 
pentru a consolida suveranitatea 
tehnologică a Uniunii, să lucreze la 
tehnologii care să faciliteze schimbul de 
date și analiza acestora, precum și să 
investească în consolidarea capacităților și 
în proiecte cu impact puternic pentru a 
promova cercetarea, inovarea și 
implementarea tehnologiilor digitale;

23. invită Comisia și statele membre, 
pentru a consolida suveranitatea 
tehnologică a Uniunii, să lucreze la 
tehnologii care să faciliteze schimbul de 
date și analiza acestora, precum și să 
investească în consolidarea capacităților și 
în proiecte cu impact puternic pentru a 
promova cercetarea, inovarea, dezvoltarea 
competențelor și implementarea 
tehnologiilor digitale, îmbunătățind 
nivelurile de interconectare, 
conectivitatea și accesul digital, inclusiv 
în zonele rurale;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia și statele membre, 
pentru a consolida suveranitatea 
tehnologică a Uniunii, să lucreze la 
tehnologii care să faciliteze schimbul de 
date și analiza acestora, precum și să 
investească în consolidarea capacităților și 
în proiecte cu impact puternic pentru a 
promova cercetarea, inovarea și 
implementarea tehnologiilor digitale;

23. invită Comisia și statele membre, 
pentru a consolida suveranitatea 
tehnologică a Uniunii, să lucreze la 
tehnologii, inclusiv la infrastructuri de 
mare capacitate care sporesc 
conectivitatea și facilitează schimbul de 
date și analiza acestora, precum și să 
investească în consolidarea capacităților și 
în proiecte cu impact puternic pentru a 
promova cercetarea, inovarea și 
implementarea tehnologiilor digitale;

Or. en

Amendamentul 261
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia și statele membre, 
pentru a consolida suveranitatea 
tehnologică a Uniunii, să lucreze la 
tehnologii care să faciliteze schimbul de 
date și analiza acestora, precum și să 
investească în consolidarea capacităților și 
în proiecte cu impact puternic pentru a 
promova cercetarea, inovarea și 
implementarea tehnologiilor digitale;

23. invită Comisia și statele membre să 
faciliteze dezvoltarea tehnologiilor digitale 
în Uniune prin realizarea de investiții în 
consolidarea capacităților și în proiecte cu 
impact puternic pentru a promova 
cercetarea, inovarea și implementarea 
tehnologiilor digitale;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia și statele membre, 
pentru a consolida suveranitatea 
tehnologică a Uniunii, să lucreze la 
tehnologii care să faciliteze schimbul de 
date și analiza acestora, precum și să 
investească în consolidarea capacităților și 
în proiecte cu impact puternic pentru a 
promova cercetarea, inovarea și 
implementarea tehnologiilor digitale;

23. invită Comisia și statele membre să 
materializeze în sfârșit suveranitatea 
tehnologică a Uniunii, să lucreze la 
tehnologii complet europene care să 
faciliteze schimbul de date și analiza 
acestora, precum și să investească în 
consolidarea capacităților și în proiecte cu 
impact puternic pentru a promova 
cercetarea, inovarea și implementarea 
tehnologiilor digitale;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia și statele membre, 
pentru a consolida suveranitatea 
tehnologică a Uniunii, să lucreze la 
tehnologii care să faciliteze schimbul de 
date și analiza acestora, precum și să 
investească în consolidarea capacităților și 
în proiecte cu impact puternic pentru a 
promova cercetarea, inovarea și 
implementarea tehnologiilor digitale;

23. invită Comisia și statele membre, 
pentru a consolida suveranitatea 
tehnologică a Uniunii, să promoveze 
activitățile de cercetare și inovare în 
domeniul tehnologiilor care facilitează 
schimbul de date și analiza acestora, 
precum și să investească în consolidarea 
capacităților și în proiecte cu impact 
puternic, în inovarea și implementarea 
tehnologiilor digitale;
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Or. en

Amendamentul 264
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia și statele membre, 
pentru a consolida suveranitatea 
tehnologică a Uniunii, să lucreze la 
tehnologii care să faciliteze schimbul de 
date și analiza acestora, precum și să 
investească în consolidarea capacităților și 
în proiecte cu impact puternic pentru a 
promova cercetarea, inovarea și 
implementarea tehnologiilor digitale;

23. invită Comisia și statele membre, 
pentru a consolida suveranitatea 
tehnologică deschisă a Uniunii, să lucreze 
la tehnologii care să faciliteze schimbul de 
date și analiza acestora, precum și să 
investească în consolidarea capacităților și 
în proiecte cu impact puternic pentru a 
promova cercetarea, inovarea și 
implementarea tehnologiilor digitale;

Or. en

Amendamentul 265
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că ar trebui să se 
găsească un numitor comun ca bază 
pentru impozitarea digitală pentru 
diferitele modele de afaceri din toate 
sectoarele; consideră că datele rezultate 
din activitatea utilizatorilor constituie 
tocmai această bază comună pentru 
întreaga economie digitală; invită 
Comisia, fără a aștepta rezultatul 
negocierilor internaționale privind 
impozitarea profiturilor din activitățile 
comerciale digitale, să prezinte o 
propunere de impozitare pe baza utilizării 
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de către întreprinderi a datelor pe care le 
colectează prin monitorizarea regulată și 
sistematică a activității și a aplicațiilor 
utilizatorilor; consideră că domeniul de 
aplicare material și teritorial al unei astfel 
de impozitări ar trebui definit ca fiind 
constituit din toate întreprinderile – 
indiferent de statul în care sunt stabilite – 
care utilizează date pe care le colectează 
de la un număr mare de utilizatori aflați 
în Uniune; consideră că, printr-o astfel de 
impozitare bazată pe colectarea datelor, 
Uniunea ar urmări obiectivul de interes 
general de a consolida protecția 
libertăților publice prin redobândirea de 
către utilizatori a datelor lor cu caracter 
personal;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. reamintește costul energetic ridicat 
al stocării datelor în centrele de date; 
propune ca UE să aibă în vedere, în 
cadrul considerentelor de natură etică 
privind gestionarea datelor și dezvoltarea 
IA, și în paralel cu inițiativele întreprinse 
de GAFAM (Google, Amazon, Apple, 
Facebook și Microsoft), crearea unor 
„centre de date verzi” europene, care i-ar 
permite să își asigure independența în 
colectarea și în gestionarea datelor și, în 
același timp, să se asigure că această 
stocare este etică și sustenabilă;

Or. fr

Amendamentul 267
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. reamintește că, pentru ca cetățenii 
și întreprinderile să beneficieze pe deplin 
de revoluția datelor fără a fi lăsate în 
urmă, există o nevoie urgentă de a 
dezvolta și a consolida infrastructura 
digitală în UE și, în special, în majoritatea 
zonelor periferice în care populația se 
confruntă cu un decalaj digital și nu are 
deseori acces la cele mai elementare 
echipamente și infrastructuri digitale, 
cum ar fi conexiunile în bandă largă;

Or. en

Amendamentul 268
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, de 
dezvoltarea internetului obiectelor, a fibrei, 
a tehnologiei 5G, a tehnologiei 6G, a 
tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul la 
margine, a lanțului de blocuri și a 
calculului de înaltă performanță;

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, de 
dezvoltarea internetului obiectelor, a fibrei, 
a tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul 
la margine, a lanțului de blocuri și a 
calculului de înaltă performanță; 
reamintește că toate procesele de 
dezvoltare a tehnologiilor ar trebui 
evaluate în mod corespunzător, ținând 
seama de utilitatea lor socială, evaluarea 
fiind precedată de o dezbatere publică 
amplă și cu respectarea controlului și a 
voturilor democratice naționale; 
subliniază, de asemenea, că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru a evita 
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tehnofobia; își exprimă preocuparea cu 
privire la lipsa unei dezbateri publice și a 
unei evaluări a impactului, în special pe 
tema mediului, înainte de inițierea 
implementării tehnologiei 5G;

Or. en

Amendamentul 269
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, de 
dezvoltarea internetului obiectelor, a fibrei, 
a tehnologiei 5G, a tehnologiei 6G, a 
tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul la 
margine, a lanțului de blocuri și a 
calculului de înaltă performanță;

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
de ecosistemul TIC mai amplu, de 
transparența algoritmică, de eliminarea 
decalajului digital, de dezvoltarea, într-un 
mod eficient din punct de vedere 
energetic, a internetului obiectelor, a 
tehnologiilor comunicațiilor, a tehnologiei 
cuantice și a tehnicii de calcul la margine, 
a tehnologiilor de registre distribuite și a 
calculului de înaltă performanță; invită 
Comisia să promoveze dezvoltarea de 
servicii și aplicații de cloud specializate și 
de nișă, inclusiv a internetului obiectelor, 
a inteligenței artificiale în contextul 
industrial, precum și a tehnologiei de 
procesare vizuală;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, de 
dezvoltarea internetului obiectelor, a fibrei, 
a tehnologiei 5G, a tehnologiei 6G, a 
tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul la 
margine, a lanțului de blocuri și a 
calculului de înaltă performanță;

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, de 
dezvoltarea internetului obiectelor, a fibrei, 
a tehnologiei 5G, a tehnologiei 6G, a 
tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul la 
margine, a lanțului de blocuri și a 
calculului de înaltă performanță; 
subliniază că progresul tehnologic bazat 
pe prelucrarea datelor și pe 
interconectarea produselor și serviciilor 
digitale trebuie să fie completat cu 
standarde etice obligatorii din punct de 
vedere juridic pentru a atenua 
amenințările la adresa vieții private și a 
protecției datelor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, de 
dezvoltarea internetului obiectelor, a fibrei, 
a tehnologiei 5G, a tehnologiei 6G, a 
tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul la 
margine, a lanțului de blocuri și a 
calculului de înaltă performanță;

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, de 
dezvoltarea internetului obiectelor, a fibrei, 
a tehnologiei 5G, a tehnologiei 6G, a 
tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul la 
margine, a lanțului de blocuri și a 
calculului de înaltă performanță; 
reamintește că o conectivitate sporită se 
expune unor amenințări cibernetice și 
unei infracționalități crescute și, în acest 
context, sprijină abordarea comună și 
coordonată a setului de instrumente al 
UE privind securitatea cibernetică a 
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tehnologiei 5G și implementarea sigură a 
tehnologiei 5G în UE;

Or. en

Amendamentul 272
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, de 
dezvoltarea internetului obiectelor, a fibrei, 
a tehnologiei 5G, a tehnologiei 6G, a 
tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul la 
margine, a lanțului de blocuri și a 
calculului de înaltă performanță;

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, abordând în 
același timp decalajul digital între mediul 
urban și cel rural, de dezvoltarea 
internetului obiectelor, a fibrei, a 
infrastructurii critice, inclusiv a 
tehnologiei și a cercetării în domeniul 
securității cibernetice și de prevenire a 
riscurilor cu referire la implementarea 
rețelelor 5G, a tehnologiei 6G, a 
tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul la 
margine, a lanțului de blocuri și a 
calculului de înaltă performanță;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, de 

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, de 
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dezvoltarea internetului obiectelor, a fibrei, 
a tehnologiei 5G, a tehnologiei 6G, a 
tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul la 
margine, a lanțului de blocuri și a 
calculului de înaltă performanță;

dezvoltarea internetului obiectelor, a fibrei, 
a tehnologiei 5G, a tehnologiei 6G, a 
tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul la 
margine, a lanțului de blocuri și a 
calculului de înaltă performanță; 
subliniază importanța programului 
Europa digitală și a programului Orizont 
Europa, inclusiv a alocării bugetare 
pentru informatica cuantică;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, de 
dezvoltarea internetului obiectelor, a fibrei, 
a tehnologiei 5G, a tehnologiei 6G, a 
tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul la 
margine, a lanțului de blocuri și a 
calculului de înaltă performanță;

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, de 
calificare, perfecționare și recalificare, de 
dezvoltarea internetului obiectelor, a fibrei, 
a tehnologiei 5G, a tehnologiei 6G, a 
tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul la 
margine, a automatizării proceselor 
robotice, a lanțului de blocuri și a 
calculului de înaltă performanță;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 

24. reamintește că succesul strategiilor 
Uniunii în materie de date și de IA depinde 
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de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, de 
dezvoltarea internetului obiectelor, a fibrei, 
a tehnologiei 5G, a tehnologiei 6G, a 
tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul la 
margine, a lanțului de blocuri și a 
calculului de înaltă performanță;

de ecosistemul TIC mai amplu, de 
eliminarea decalajului digital, de 
dezvoltarea internetului obiectelor, a fibrei, 
a tehnologiei cuantice, a tehnicii de calcul 
la margine, a tehnologiei blockchain și a 
calculului de înaltă performanță;

Or. fr

Amendamentul 276
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că stocarea și 
transportul de date sporesc și mai mult 
utilizarea energiei dacă nu se iau măsuri; 
solicită Comisiei să ia măsuri pentru a 
asigura transparența emisiilor de CO2 ale 
stocării și schimbului de date, risipa 
minimă și promovarea tehnicilor verzi de 
stocare a datelor; constată că noile soluții 
tehnologice, cum ar fi utilizarea fibrei în 
locul cuprului și programarea eficientă 
din punct de vedere energetic, generează o 
amprentă de carbon mult mai mică; 
sprijină Comisia în analizarea sinergiei 
dintre sectoarele termoficării și răcirii 
centralizate și centrele de date cu 
recuperarea și utilizarea căldurii 
reziduale generate la răcirea instalațiilor 
centrelor de date;

Or. en

Amendamentul 277
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. recunoaște succesul actual al 
întreprinderii comune pentru calculul 
european de înaltă performanță, o 
inițiativă a UE care implică atât statele 
membre, cât și partenerii privați; salută 
propunerea recent publicată a Comisiei 
privind continuarea acestei inițiative 
pentru a menține și a consolida rolul de 
lider al Europei în materie de supercalcul 
și de informatică cuantică;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. salută infrastructura Comisiei de 
calcul de înaltă performanță; consideră 
că aceasta este un instrument important 
pentru schimbul de informații și de date 
între oamenii de știință și cercetători și, în 
plan mai extins, între actorii privați și cei 
publici;

Or. en

Amendamentul 279
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că implementarea 
tehnologiei 5G, a tehnologiei 6G și a 
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oricărei tehnologii viitoare care ar putea 
afecta sănătatea umană sau mediul ar 
trebui abordată pe baza principiului 
precauției;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia să promoveze 
piețele competitive pentru a sprijini 
dezvoltarea ofertelor europene de cloud, de 
exemplu Gaia-x;

25. invită Comisia să promoveze 
piețele competitive, dar rezervate 
întreprinderilor europene, pentru a sprijini 
dezvoltarea ofertelor europene de cloud; 
subliniază, cu titlu de exemplu, devierea 
proiectului public de cloud Gaia-X, 
conceput inițial ca un proiect pur 
european, având în vedere că vor putea 
participa la proiect întreprinderi din 
domeniul tehnologiei din SUA, China și 
India și că grupul de interes Digital 
Europe, printre ai cărui membri se 
numără Google, Apple și Facebook, și-a 
depus recent candidatura pentru a fi 
membru al acestui colectiv de furnizori;

Or. fr

Amendamentul 281
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia să promoveze 
piețele competitive pentru a sprijini 

25. invită Comisia să utilizeze 
instrumentele de care dispune, inclusiv 
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dezvoltarea ofertelor europene de cloud, 
de exemplu Gaia-x;

evaluări aprofundate ale pieței, pentru a 
proteja piețele competitive ale Uniunii în 
domeniul infrastructurii ca serviciu 
(IaaS), al platformei ca serviciu (PaaS) și 
al software-ului ca serviciu (SaaS); 
îndeamnă Comisia să combată abuzurile 
de putere de piață exercitate de actorii 
dominanți din structurile pieței de 
oligopol pe piețele europene de cloud, care 
ar putea inhiba concurența sau 
posibilitățile de alegere ale 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 282
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia să promoveze 
piețele competitive pentru a sprijini 
dezvoltarea ofertelor europene de cloud, de 
exemplu Gaia-x;

25. invită Comisia să promoveze 
piețele competitive pentru a sprijini 
dezvoltarea ofertelor europene de cloud, de 
exemplu Gaia-x; salută înființarea unei 
federații europene de cloud, o rețea 
europeană de infrastructuri de cloud; 
subliniază totuși că libertatea de a opta 
pentru un furnizor de servicii de cloud din 
afara Europei ar trebui să rămână 
nelimitată pentru întreprinderile și 
consumatorii europeni, cu excepția 
cazului în care există motive legitime de 
restricționare, precum riscul la adresa 
securității naționale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia să promoveze 
piețele competitive pentru a sprijini 
dezvoltarea ofertelor europene de cloud, de 
exemplu Gaia-x;

25. invită Comisia să promoveze 
piețele competitive pentru a sprijini 
dezvoltarea ofertelor europene de cloud, de 
exemplu Gaia-x; consideră că dezvoltarea 
infrastructurilor de cloud europene este 
esențială pentru stocarea și prelucrarea 
datelor sensibile ale cetățenilor din UE; 
solicită Comisiei să formuleze propuneri 
pentru a limita gestionarea datelor 
europene sensibile în cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 284
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia să promoveze 
piețele competitive pentru a sprijini 
dezvoltarea ofertelor europene de cloud, de 
exemplu Gaia-x;

25. invită Comisia să promoveze 
piețele competitive pentru a sprijini 
dezvoltarea ofertelor europene de cloud, de 
exemplu Gaia-x; regretă faptul că această 
inițiativă nu este un proiect public condus 
de UE care să implice toate statele 
membre, ci este o asociere de 22 de 
întreprinderi și organizații;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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25. invită Comisia să promoveze 
piețele competitive pentru a sprijini 
dezvoltarea ofertelor europene de cloud, de 
exemplu Gaia-x;

25. invită Comisia să promoveze 
piețele competitive pentru a sprijini 
dezvoltarea ofertelor europene de cloud, de 
exemplu Gaia-x, care este un exemplu 
demn de urmat de infrastructuri 
centralizate de date, creând un ecosistem 
care să permită extinderea furnizorilor de 
servicii de cloud din UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia să promoveze 
piețele competitive pentru a sprijini 
dezvoltarea ofertelor europene de cloud, de 
exemplu Gaia-x;

25. invită Comisia și statele membre să 
promoveze piețele competitive pentru a 
sprijini dezvoltarea ofertelor europene de 
cloud, de exemplu Gaia-x;

Or. en

Amendamentul 287
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că, deși transformarea 
digitală poate fi un factor care facilitează 
tranziția verde și trecerea la o economie 
circulară, sectorul TIC în sine este un 
foarte mare consumator de resurse și de 
energie, contribuind la emisiile globale și 
la producția de deșeuri pe tot parcursul 
ciclului de viață al produselor TIC și prin 
tehnologiile de avangardă care conduc la 
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multiplicarea centrelor de date 
energofage;

Or. en

Amendamentul 288
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. propune Comisiei să profite de 
revizuirea orientărilor orizontale și 
verticale în materie de concurență pentru 
a introduce noi instrumente de combatere 
a concentrării excesive a pieței, inerentă 
piețelor de date, inclusiv, printre altele, 
monitorizarea continuă a piețelor expuse 
riscurilor și, dacă este necesar, 
reglementarea ex ante;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită Comisiei și statelor 
membre să creeze și să investească 
împreună în sinergii între diferitele 
programe de cheltuieli pentru federația 
europeană de cloud și pentru 
implementarea infrastructurilor de 
conectivitate de mare capacitate 
subiacente (de exemplu, cabluri 
submarine);
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că infrastructurile de 
cloud ar trebui să se bazeze pe principiile 
încrederii, deschiderii, securității, 
interoperabilității și portabilității;

Or. en

Amendamentul 291
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. subliniază că este important să se 
elaboreze strategii pentru gestionarea 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice prin reciclare, reciclare în 
amonte, reorientare sau reutilizare și 
pentru stimularea principiilor proiectării 
ecologice pentru produsele și serviciile 
TIC; solicită extinderea domeniului de 
aplicare al Directivei 2009/125/CE privind 
proiectarea ecologică astfel încât să 
includă mai multe produse, servicii și 
structuri TIC, cum ar fi centrele de date 
sau serviciile de cloud;

Or. en

Amendamentul 292
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 25 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. subliniază că sectorul digital este 
un foarte mare consumator de energie și 
este responsabil pentru aproape 4 % din 
emisiile de gaze cu efect de seră de la 
nivel mondial; subliniază, în special, rolul 
centrelor de date, care înregistrează, în 
prezent, peste 1 % din consumul de 
energie electrică la nivel mondial; insistă 
asupra faptului că cerințele privind 
eficiența energetică, economia circulară 
și protecția mediului ar trebui să se afle în 
centrul dezvoltării tehnologiilor digitale și 
al implementării centrelor de date;

Or. en

Amendamentul 293
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 25 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25d. salută intenția Comisiei de a crea, 
până în 2030, centre de date cu un grad 
ridicat de eficiență energetică, sustenabile 
și neutre din punct de vedere climatic, și 
invită Comisia să propună rapid inițiative 
și măsuri de reglementare 
corespunzătoare; îndeamnă, în acest 
context, Comisia să promoveze soluții 
inovatoare și cele mai bune soluții 
disponibile pentru atenuarea impactului 
centrelor de date asupra mediului, 
resurselor și energiei, cum ar fi izolarea 
termică, răcirea, utilizarea căldurii 
reziduale, promovând în același timp 
cerințe privind instalațiile de energie din 
surse regenerabile;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să dezvolte un 
„cadru de reglementare în domeniul cloud 
computingului”, care să oblige, printre 
altele, furnizorii de servicii să dezvăluie 
unde sunt stocate datele și să se asigure că 
utilizatorii au suveranitate asupra propriilor 
date;

26. invită Comisia să dezvolte un 
„cadru de reglementare în domeniul cloud 
computingului”, care să reprezinte un 
cadru solid pentru a spori claritatea și a 
facilita conformitatea pentru serviciile de 
cloud și să oblige, printre altele, furnizorii 
de servicii să dezvăluie unde sunt stocate 
datele și să se asigure că utilizatorii au 
suveranitate asupra propriilor date și 
creează sinergii cu codurile de conduită 
pentru portabilitatea datelor și 
schimbarea furnizorului de servicii de 
cloud deja prevăzute în Regulamentul 
privind libera circulație a datelor fără 
caracter personal (FFD);

Or. en

Amendamentul 295
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să dezvolte un 
„cadru de reglementare în domeniul cloud 
computingului”, care să oblige, printre 
altele, furnizorii de servicii să dezvăluie 
unde sunt stocate datele și să se asigure că 
utilizatorii au suveranitate asupra propriilor 
date;

26. invită Comisia să accelereze 
dezvoltarea unui „cadru de reglementare în 
domeniul cloud computingului”, care să 
stabilească principii pentru furnizarea de 
servicii de cloud pe piața comună și care 
să oblige, printre altele, furnizorii de 
servicii să dezvăluie unde sunt stocate 
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datele, să se asigure că utilizatorii au 
suveranitate asupra propriilor date și să 
permită utilizatorilor să își transfere fără 
probleme datele prin interfețe 
standardizate către alți furnizori de 
servicii, acolo unde există servicii de 
cloud comparabile;

Or. en

Amendamentul 296
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să dezvolte un 
„cadru de reglementare în domeniul cloud 
computingului”, care să oblige, printre 
altele, furnizorii de servicii să dezvăluie 
unde sunt stocate datele și să se asigure că 
utilizatorii au suveranitate asupra propriilor 
date;

26. invită Comisia să dezvolte un 
„cadru de reglementare în domeniul cloud 
computingului”, care să oblige, printre 
altele, furnizorii de servicii să dezvăluie 
unde sunt stocate datele și să se asigure că 
utilizatorii au suveranitate asupra propriilor 
date; consideră că obiectivul „cadrului de 
reglementare în domeniul cloud 
computingului” ar trebui să constea în 
prevenirea blocării tehnologice, în special 
în domeniul achizițiilor publice; 
subliniază că toți operatorii de servicii de 
cloud, indiferent dacă sunt stabiliți în UE 
sau își desfășoară activitatea în UE, 
trebuie să respecte normele Uniunii, iar 
conformitatea lor ar trebui să fie 
monitorizată;

Or. en

Amendamentul 297
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 26



AM\1218025RO.docx 153/187 E>660.285v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să dezvolte un 
„cadru de reglementare în domeniul cloud 
computingului”, care să oblige, printre 
altele, furnizorii de servicii să dezvăluie 
unde sunt stocate datele și să se asigure 
că utilizatorii au suveranitate asupra 
propriilor date;

26. invită Comisia ca, în strânsă 
cooperare cu statele membre, să dezvolte 
un „cadru de reglementare în domeniul 
cloud computingului”;

Or. en

Amendamentul 298
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să dezvolte un 
„cadru de reglementare în domeniul cloud 
computingului”, care să oblige, printre 
altele, furnizorii de servicii să dezvăluie 
unde sunt stocate datele și să se asigure că 
utilizatorii au suveranitate asupra propriilor 
date;

26. invită Comisia să dezvolte un 
regulament privind cloud computingul, 
care să promoveze cloud computingul 
european și care să oblige furnizorii de 
servicii să dezvăluie unde sunt stocate 
datele și să se asigure că utilizatorii au 
suveranitate asupra propriilor date;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să dezvolte un 
„cadru de reglementare în domeniul cloud 
computingului”, care să oblige, printre 
altele, furnizorii de servicii să dezvăluie 

26. invită Comisia să dezvolte un 
„cadru de reglementare în domeniul cloud 
computingului”, care să oblige, printre 
altele, furnizorii de servicii să dezvăluie 
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unde sunt stocate datele și să se asigure că 
utilizatorii au suveranitate asupra propriilor 
date;

unde sunt prelucrate și stocate datele și să 
se asigure că utilizatorii au suveranitate 
asupra propriilor date;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită Comisiei și statelor 
membre să accelereze în continuare 
evoluțiile tehnologice ale internetului 
obiectelor și ale tehnicii de calcul la 
margine, sprijinind în același timp 
convergența tehnologiilor precum IA, 
gemenii digitali, tehnologia registrelor 
distribuite și conectivitatea inteligentă la 
margine, de exemplu, prin proiecte la 
margine deschise pe scară largă în 
domeniul internetului obiectelor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. salută lansarea în viitor a unei 
Alianțe europene pentru datele industriale 
și cloud și salută eforturile depuse în 
vederea creării unei Alianțe europene a 
persoanelor împuternicite de operatori;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța încrederii și a 
securității cibernetice pentru o economie 
stabilă a datelor; îndeamnă Comisia să 
prezinte soluții adecvate pentru actorii de 
pe piață de toate dimensiunile;

27. subliniază importanța încrederii și a 
securității cibernetice pentru o economie 
stabilă a datelor; subliniază importanța 
unei culturi a securității pentru entitățile 
care gestionează volume mari de date, în 
special în ceea ce privește riscurile pe care 
le reprezintă criminalitatea informatică și 
terorismul cibernetic, precum și riscurile 
pe care le reprezintă accidentele naturale 
și tehnologice; îndeamnă Comisia să 
prezinte soluții adecvate pentru actorii de 
pe piață de toate dimensiunile astfel încât 
aceștia să anticipeze toate aceste riscuri și 
să fie pregătiți pentru ele;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța încrederii și a 
securității cibernetice pentru o economie 
stabilă a datelor; îndeamnă Comisia să 
prezinte soluții adecvate pentru actorii de 
pe piață de toate dimensiunile;

27. subliniază importanța încrederii și a 
securității cibernetice pentru o economie 
stabilă a datelor, precum și importanța 
tehnologiilor de vârf care stau la baza 
infrastructurii digitale; îndeamnă Comisia 
să prezinte soluții adecvate pentru actorii 
de pe piață de toate dimensiunile; invită 
Comisia să ofere oportunități pentru 
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efectuarea de audituri privind utilizarea 
abuzivă a infrastructurii pentru schimbul 
de date și privind vulnerabilitățile 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 304
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța încrederii și a 
securității cibernetice pentru o economie 
stabilă a datelor; îndeamnă Comisia să 
prezinte soluții adecvate pentru actorii de 
pe piață de toate dimensiunile;

27. subliniază importanța încrederii și a 
securității cibernetice pentru o economie 
stabilă a datelor; solicită sprijinirea 
dezvoltării în continuare a tehnologiei 
pentru partajarea securizată a datelor, de 
exemplu, prin sisteme de calcul 
pluripartite sigure și prin tehnologia de 
criptare; îndeamnă Comisia să prezinte 
soluții și standarde adecvate pentru actorii 
de pe piață de toate dimensiunile, 
încurajând utilizarea transparenței;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța încrederii și a 
securității cibernetice pentru o economie 
stabilă a datelor; îndeamnă Comisia să 
prezinte soluții adecvate pentru actorii de 
pe piață de toate dimensiunile;

27. subliniază importanța încrederii și a 
securității cibernetice pentru o economie 
stabilă a datelor, în special pentru 
combaterea amenințărilor cibernetice la 
adresa secretelor comerciale; îndeamnă 
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Comisia să prezinte soluții adecvate pentru 
actorii de pe piață de toate dimensiunile, în 
special pentru microîntreprinderi și IMM-
uri;

Or. en

Amendamentul 306
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța încrederii și a 
securității cibernetice pentru o economie 
stabilă a datelor; îndeamnă Comisia să 
prezinte soluții adecvate pentru actorii de 
pe piață de toate dimensiunile;

27. subliniază importanța încrederii și a 
securității cibernetice pentru o economie 
stabilă a datelor; îndeamnă Comisia să 
prezinte soluții adecvate pentru actorii de 
pe piață de toate dimensiunile, cum ar fi 
îmbunătățirea tehnologiilor blockchain;

Or. en

Amendamentul 307
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța încrederii și a 
securității cibernetice pentru o economie 
stabilă a datelor; îndeamnă Comisia să 
prezinte soluții adecvate pentru actorii de 
pe piață de toate dimensiunile;

27. subliniază importanța încrederii și a 
securității cibernetice, inclusiv a securității 
rețelei 5G, pentru o economie stabilă a 
datelor; îndeamnă Comisia să prezinte 
soluții adecvate pentru actorii de pe piață 
de toate dimensiunile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază că schimbarea treptată 
de paradigmă de la centre fizice de stocare 
a datelor la arhitecturi de date în cloud și 
mai aproape de utilizator sporește 
necesitatea unui cadru consolidat privind 
securitatea cibernetică; subliniază că 
adoptarea și utilizarea la scară largă a 
produselor și serviciilor pe bază de date 
depind de standardele de securitate 
cibernetică, care vor inspira încredere și 
vor permite mecanisme mai sigure în 
materie de schimb de date și protocoale 
mai bune pentru a garanta protecția 
datelor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. reamintește costurile semnificative 
pe care le implică un atac cibernetic și 
creșterea rapidă a acestor costuri de-a 
lungul anilor; încurajează, în acest sens, 
dezvoltarea unor inițiative europene 
coordonate între actorii naționali, pentru 
a combate aceste atacuri cât mai eficient 
posibil;

Or. fr
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Amendamentul 310
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. insistă că ar trebui promovate și 
dezvoltate centre de date ecologice 
europene pentru a reduce dependența 
noastră de centrele de date străine și 
private, care să respecte normele și 
standardele europene, cu un obiectiv pe 
termen mediu ca 100 % din energia 
utilizată să provină din surse 
regenerabile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. salută viitoarea revizuire a 
Directivei privind securitatea rețelelor și a 
sistemelor informatice (Directiva NIS) 
pentru a îmbunătăți reziliența cibernetică 
și a răspunde în mod mai eficace la 
atacurile cibernetice;

Or. en

Amendamentul 312
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)



PE660.285v01-00 160/187 AM\1218025RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. sprijină noțiunile de protecție a 
datelor din faza de proiectare și în mod 
implicit ca cerințe pentru producătorii de 
produse, servicii și aplicații care se 
bazează pe prelucrarea datelor cu 
caracter personal;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. subliniază că utilizarea sigură și la 
scară largă atât de produse, cât și de 
servicii în ecosistemul european de 
internet al obiectelor orientat către 
consumatori și bazat pe date și în 
ecosistemul european de internet al 
obiectelor existent în contextul industrial 
trebuie să includă încredere începând cu 
momentul conceperii pentru a integra 
standarde de respectare a vieții private și 
garanții de securitate în toate etapele 
procesului de proiectare, precum și în 
protocoalele de prelucrare a datelor 
pentru dispozitive și servicii;

Or. en

Amendamentul 314
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. invită Comisia să reformeze în 
mod ambițios Regulamentul privind 
proiectarea ecologică pentru servere și 
Directiva privind eficiența energetică 
pentru a anticipa explozia consumului de 
energie al centrelor de date;

Or. en

Amendamentul 315
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Subtitlul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

subliniază că seturile de date și sistemele 
algoritmice utilizate pentru realizarea 
clasificărilor, a evaluărilor și a 
predicțiilor în diferitele etape ale 
prelucrării datelor în dezvoltarea IA și a 
tehnologiilor conexe pot duce, de 
asemenea, la un tratament diferențiat și la 
o discriminare indirectă împotriva 
grupurilor de persoane cu caracteristici 
similare; solicită o examinare riguroasă a 
practicilor de clasificare a IA și a 
prejudiciilor generate de aceasta; 
subliniază că, în ceea ce privește 
tehnologiile IA, este necesar să se ia în 
considerare în mod corespunzător studiile 
științifice și tehnologice, studiile critice 
privind rasa, studiile privind persoanele 
cu dizabilități și alte discipline adaptate 
contextului social, inclusiv modalitățile de 
diferențiere, activitatea de clasificare și 
consecințele acesteia; subliniază, prin 
urmare, necesitatea de a investi în mod 
sistematic în integrarea acestor discipline 
în studiul și cercetarea în domeniul IA la 
toate nivelurile;

Or. en
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Amendamentul 316
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. consideră că este esențial să se 
asigure faptul că inovarea în materie de 
date aduce beneficii tuturor și că, pentru 
ca acest lucru să devină realitate, este 
necesar să se îmbunătățească 
competențele digitale generale ale 
populației, printre altele, prin includerea 
gestionării datelor în educația academică 
a studenților și în programele de formare 
pentru profesioniști;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște potențialul accesului la 
date pentru accelerarea cercetării 
științifice; salută activitatea Comisiei de 
facilitare a schimbului de date pentru 
cercetare;

28. recunoaște potențialul accesului la 
date pentru accelerarea cercetării 
științifice; salută activitatea Comisiei de 
facilitare a schimbului de date pentru 
cercetare; consideră, având în vedere 
actuala criză sanitară, că este esențial să 
se accelereze crearea unui spațiu 
european al datelor medicale, care să 
îmbunătățească cercetarea și să 
consolideze capacitatea de utilizare a 
datelor, inclusiv să creeze diagnostice 
care corelează mai bine pacienții și 
medicamentele; salută dezvoltarea 
cloudului european pentru știința 
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deschisă (EOSC) ca un mediu deschis, de 
încredere și centralizat în Europa pentru 
a stoca, a partaja și a reutiliza datele 
provenite din cercetare la nivel 
transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 318
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște potențialul accesului la 
date pentru accelerarea cercetării 
științifice; salută activitatea Comisiei de 
facilitare a schimbului de date pentru 
cercetare;

28. recunoaște potențialul accesului la 
date pentru accelerarea cercetării 
științifice; salută activitatea Comisiei de 
facilitare a schimbului de date pentru 
cercetare; solicită Comisiei să elaboreze, 
cu titlu prioritar, standarde comune 
pentru anonimizarea, stocarea și 
schimbul securizat de date medicale cu 
caracter personal, menținând în același 
timp cel mai înalt nivel de protejare a 
vieții private pentru pacienți;

Or. en

Amendamentul 319
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște potențialul accesului la 
date pentru accelerarea cercetării 
științifice; salută activitatea Comisiei de 
facilitare a schimbului de date pentru 
cercetare;

28. recunoaște potențialul accesului la 
date pentru accelerarea cercetării științifice 
și a inovării private; salută activitatea 
Comisiei de facilitare a schimbului de date 
pentru cercetare și inovarea privată;

Or. en
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Amendamentul 320
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște potențialul accesului la 
date pentru accelerarea cercetării 
științifice; salută activitatea Comisiei de 
facilitare a schimbului de date pentru 
cercetare;

28. recunoaște potențialul accesului la 
date pentru accelerarea cercetării științifice 
și a programelor educaționale; salută 
activitatea Comisiei de facilitare a 
schimbului de date pentru cercetare și 
educație;

Or. en

Amendamentul 321
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază că cel mai eficient mod 
de a reduce atitudinile părtinitoare în 
cadrul sistemelor bazate pe date este 
asigurarea faptului că este disponibil 
volumul maxim de date fără caracter 
personal pentru antrenarea acestor 
sisteme și observă că domeniul public sau 
datele cu licență gratuită sunt adesea 
utilizate de IA și de dezvoltatorii de 
sisteme de învățare automată la selectarea 
datelor de antrenament atât pentru a 
facilita accesul, cât și pentru a evita 
expunerea la răspundere potențială în caz 
de încălcări; subliniază, în acest context, 
că este necesar să se elimine barierele 
juridice inutile din calea accesului la date 
și să se faciliteze utilizarea 
transfrontalieră;
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Or. en

Amendamentul 322
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază că potențialul de 
creștere al Europei va fi determinat de 
competențele populației și ale forței de 
muncă ale acesteia; invită UE să 
promoveze o revoluție de recalificare a 
sistemelor educaționale care sprijină 
abilitățile și competențele digitale în 
știință, tehnologie, inginerie, matematică, 
antreprenoriat și creativitate;

Or. en

Amendamentul 323
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să promoveze 
proiectarea de software, atragerea 
talentelor în domeniul TIC, angajarea 
femeilor în domeniul tehnologiei și 
competențele de alfabetizare privind 
datele pentru toți;

29. invită Comisia să promoveze 
competențele de alfabetizare privind 
datele pentru toți, proiectarea de software, 
atragerea talentelor în domeniul TIC, 
angajarea femeilor în domeniul 
tehnologiei; atrage, în continuare, atenția 
asupra decalajului de gen încă 
semnificativ din sectorul IA și din cel al 
securității cibernetice; recomandă să se 
utilizeze seturi de date de antrenament 
pentru învățarea automată care provin 
din diverse eșantioane umane sau să se 
asigure faptul că persoanele care 
etichetează seturile de date de 
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antrenament provin din medii diferite;

Or. en

Amendamentul 324
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să promoveze 
proiectarea de software, atragerea 
talentelor în domeniul TIC, angajarea 
femeilor în domeniul tehnologiei și 
competențele de alfabetizare privind datele 
pentru toți;

29. invită Comisia să promoveze 
proiectarea de software, atragerea 
talentelor în domeniul TIC, angajarea 
femeilor în domeniul tehnologiei și 
competențele de alfabetizare privind datele 
pentru toți; subliniază că este necesar să 
se promoveze întreprinderile conduse de 
femei și angajarea femeilor în sectorul 
digital și solicită luarea unor măsuri de 
monitorizare a dezvoltării carierei 
femeilor în domeniul STIM;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să promoveze 
proiectarea de software, atragerea 
talentelor în domeniul TIC, angajarea 
femeilor în domeniul tehnologiei și 
competențele de alfabetizare privind datele 
pentru toți;

29. invită Comisia să promoveze 
educația în domeniul STIM, acordând o 
atenție deosebită egalității de gen, precum 
și proiectării de software, atragerii 
talentelor în domeniul TIC și 
competențelor de alfabetizare privind 
datele pentru toți pentru a construi un 
know-how european axat pe tehnologii de 
nouă generație și de avangardă;
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Or. en

Amendamentul 326
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să promoveze 
proiectarea de software, atragerea 
talentelor în domeniul TIC, angajarea 
femeilor în domeniul tehnologiei și 
competențele de alfabetizare privind datele 
pentru toți;

29. invită Comisia să promoveze 
proiectarea de software, atragerea 
talentelor în domeniul TIC, angajarea 
bărbaților și a femeilor în condiții de 
egalitate și meritocrație în domeniul 
tehnologiei și competențele de alfabetizare 
privind datele pentru toți;

Or. en

Amendamentul 327
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să promoveze 
proiectarea de software, atragerea 
talentelor în domeniul TIC, angajarea 
femeilor în domeniul tehnologiei și 
competențele de alfabetizare privind 
datele pentru toți;

29. invită Comisia să promoveze 
proiectarea de software, atragerea 
talentelor în domeniul TIC, să încurajeze 
implicarea și angajarea femeilor în 
domeniul tehnologiei și competențele 
digitale pentru toți;

Or. en

Amendamentul 328
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază că programele 
europene, și anume Orizont Europa, 
Europa digitală și programul spațial, sunt 
concepute pentru a sprijini direct sau 
indirect generarea, stocarea, prelucrarea, 
exploatarea și partajarea de date 
provenite din cercetare și de date 
comerciale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită finanțare publică și privată 
pentru IMM-uri pentru a valorifica pe 
deplin potențialul economiei datelor;

30. solicită finanțare publică și privată 
pentru IMM-uri pentru a valorifica pe 
deplin potențialul economiei datelor și 
pentru a integra tehnologiile digitale; 
reamintește că doar un număr mic de 
IMM-uri utilizează sisteme de gestionare 
a relațiilor cu clienții (CRM) pentru a 
analiza informațiile comerciale; 
subliniază că realizarea egalității datelor 
pentru întreprinderile mici și mijlocii nu 
numai că include accesul la date, ci 
implică și competențele de a efectua 
analize și de a extrage cunoștințe din 
astfel de informații;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită finanțare publică și privată 
pentru IMM-uri pentru a valorifica pe 
deplin potențialul economiei datelor;

30. solicită să se prevadă norme și 
criterii clare pentru finanțarea publică și 
privată în cadrul programelor europene și 
naționale deja existente, pentru a ajuta 
IMM-urile și pentru a le permite, prin 
investiții specifice, să valorifice pe deplin 
potențialul economiei datelor;

Or. fr

Amendamentul 331
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită finanțare publică și privată 
pentru IMM-uri pentru a valorifica pe 
deplin potențialul economiei datelor;

30. solicită finanțare publică și privată 
pentru IMM-uri pentru a sprijini tranziția 
digitală și pentru a valorifica potențialul 
economiei datelor prin consolidarea 
strategiilor de digitalizare regionale;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită finanțare publică și privată 
pentru IMM-uri pentru a valorifica pe 
deplin potențialul economiei datelor;

30. solicită finanțare publică și privată 
pentru microîntreprinderi, întreprinderile 
mici și mijlocii pentru a valorifica pe 
deplin potențialul economiei datelor;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită finanțare publică și privată 
pentru IMM-uri pentru a valorifica pe 
deplin potențialul economiei datelor;

30. solicită finanțare publică și privată 
pentru IMM-uri și întreprinderile sociale 
pentru a valorifica pe deplin potențialul 
economiei datelor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită finanțare publică și privată 
pentru IMM-uri pentru a valorifica pe 
deplin potențialul economiei datelor;

30. solicită finanțare publică și privată 
în special pentru IMM-uri, pentru a 
valorifica pe deplin potențialul economiei 
datelor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită finanțare publică și privată 30. solicită finanțare publică și privată 
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pentru IMM-uri pentru a valorifica pe 
deplin potențialul economiei datelor;

pentru microîntreprinderi și IMM-uri 
pentru a valorifica pe deplin potențialul 
economiei datelor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. salută programul Europa digitală 
și rolul centrelor europene de inovare 
digitală care vor ajuta întreprinderile 
europene, în special pe cele care sunt încă 
rămase în urmă, să țină pasul cu 
oportunitățile tranziției digitale;

Or. en

Amendamentul 337
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a investi în perfecționarea 
competențelor;

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea sustenabilă, 
a îmbunătăți starea de bine a forței lor de 
muncă și a investi în perfecționarea 
competențelor, precum și în sisteme de 
alfabetizare digitală; constată că educația 
în domeniul noilor tehnologii bazate pe 
date și transparența acestor tehnologii 
sunt importante pentru ca forța de muncă 
să poată să înțeleagă implementarea 
echitabilă și să facă parte din aceasta;
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Or. en

Amendamentul 338
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a investi în perfecționarea 
competențelor;

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a investi în perfecționarea 
competențelor; încurajează statele 
membre să abordeze decalajul de gen din 
domeniul STIM prin resurse, activități de 
susținere și promovare și cursuri de 
formare în domeniul negocierii 
salariului;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a investi în perfecționarea 
competențelor;

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a investi în perfecționarea competențelor 
și să se implice în mod proactiv în 
campanii de sensibilizare;

Or. en
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Amendamentul 340
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a investi în perfecționarea 
competențelor;

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a societății în general și încurajează 
întreprinderile să investească în 
perfecționarea competențelor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a investi în perfecționarea 
competențelor;

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a investi în perfecționarea 
competențelor, recalificare și învățarea pe 
tot parcursul vieții;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a investi în perfecționarea 
competențelor;

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a investi în perfecționarea 
competențelor, respectând totodată 
drepturile lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 343
Ivo Hristov

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a investi în perfecționarea 
competențelor;

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a investi în recalificare, perfecționarea 
competențelor și instruirea lucrătorilor 
pentru alte locuri de muncă 
(„outskilling”);

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine și capacitatea de 
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și a investi în perfecționarea 
competențelor;

inserție profesională a forței de muncă și a 
investi în perfecționarea competențelor;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a investi în perfecționarea 
competențelor;

31. invită partenerii sociali să exploreze 
potențialul digitalizării, al datelor și al IA 
pentru a crește productivitatea, a 
îmbunătăți starea de bine a forței de muncă 
și a investi în perfecționarea competențelor 
și recalificare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. invită Comisia să promoveze 
educația pe tot parcursul vieții în 
domeniul științei și al matematicii pentru 
a sprijini dezvoltarea unor competențe și 
instrumente digitale adecvate care să 
sprijine în mod corespunzător procesele 
legate de inteligența artificială și de 
securitatea cibernetică;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 31 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31b. solicită Comisiei și statelor 
membre să promoveze și educația pe tot 
parcursul vieții în sistemele școlare și prin 
campanii de informare care vizează 
creșterea gradului de conștientizare și a 
responsabilității cetățenilor, în calitate de 
protagoniști ai societății economiei 
datelor;

Or. en

Amendamentul 348
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt 
inadecvate; invită Comisia să colaboreze 
cu țări terțe care împărtășesc aceeași 
viziune pentru a conveni asupra unor noi 
standarde internaționale care să 
reglementeze utilizarea noilor tehnologii, 
cum ar fi IA;

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt, din 
păcate, încă precare în raport cu locul 
deja important pe care îl ocupă utilizarea 
datelor în societățile noastre; invită 
Comisia să colaboreze cu ONU și cu țări 
terțe pentru a conveni asupra unor noi 
standarde internaționale care să 
reglementeze utilizarea noilor tehnologii, 
cum ar fi IA; reamintește precedentele de 
spionaj din partea unora dintre așa-zișii 
parteneri ai noștri care împărtășesc 
aceeași viziune; solicită Uniunii 
Europene să nu fie naivă în cadrul 
relațiilor cu partenerii săi în aspecte 
digitale și legate de securitatea 
cibernetică; subliniază, în special în 
contextul concurenței mondiale, că 
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Uniunea Europeană a avut posibilitatea, 
odată cu RGPD, să deschidă calea către 
un model obligatoriu exigent din punct de 
vedere etic;

Or. en

Amendamentul 349
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt 
inadecvate; invită Comisia să colaboreze 
cu țări terțe care împărtășesc aceeași 
viziune pentru a conveni asupra unor noi 
standarde internaționale care să 
reglementeze utilizarea noilor tehnologii, 
cum ar fi IA;

32. consideră că statu-quo-ul privind 
normele globale care reglementează 
utilizarea datelor este inadecvat; invită 
Comisia să colaboreze cu țări terțe care 
împărtășesc aceeași viziune pentru a le 
încuraja să devină părți la Convenția nr. 
108 pentru protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea automată a datelor 
cu caracter personal, care, până în 
prezent, este singurul tratat internațional 
cu caracter obligatoriu; invită Comisia să 
își respecte promisiunea de a propune noi 
standarde internaționale care să 
reglementeze utilizarea noilor tehnologii, 
cum ar fi IA;

Or. en

Amendamentul 350
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt 

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt 
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inadecvate; invită Comisia să colaboreze 
cu țări terțe care împărtășesc aceeași 
viziune pentru a conveni asupra unor noi 
standarde internaționale care să 
reglementeze utilizarea noilor tehnologii, 
cum ar fi IA;

inadecvate; invită Comisia să colaboreze 
cu țări terțe și organizații internaționale 
care împărtășesc aceeași viziune pentru a 
conveni asupra unor noi standarde 
internaționale care să reglementeze 
utilizarea noilor tehnologii, cum ar fi IA; 
subliniază necesitatea unor norme și 
standarde internaționale care să stimuleze 
cooperarea la nivel mondial menită să 
consolideze protecția datelor și să 
stabilească transferuri de date sigure și 
adecvate;

Or. en

Amendamentul 351
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt 
inadecvate; invită Comisia să colaboreze 
cu țări terțe care împărtășesc aceeași 
viziune pentru a conveni asupra unor noi 
standarde internaționale care să 
reglementeze utilizarea noilor tehnologii, 
cum ar fi IA;

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt 
inadecvate și că Uniunea Europeană ar 
trebui să conducă procesul de elaborare a 
unor standarde internaționale, în special 
în ceea ce privește stocarea și prelucrarea 
datelor, colaborând cu țări terțe care 
împărtășesc aceeași viziune pentru a 
reglementa utilizarea noilor tehnologii, 
cum ar fi IA, internetul obiectelor, 
tehnologia 5G, promovând în același timp 
valorile și principiile noastre și 
asigurându-se că piața noastră rămâne 
competitivă și deschisă pentru restul 
lumii;

Or. en

Amendamentul 352
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt 
inadecvate; invită Comisia să colaboreze 
cu țări terțe care împărtășesc aceeași 
viziune pentru a conveni asupra unor noi 
standarde internaționale care să 
reglementeze utilizarea noilor tehnologii, 
cum ar fi IA;

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt 
inadecvate; invită Comisia să colaboreze 
cu țări terțe care împărtășesc aceeași 
viziune și să ia măsuri în cadrul unei 
coordonări multilaterale pentru a conveni 
asupra unor noi standarde internaționale, în 
concordanță cu valorile și principiile UE, 
care să reglementeze utilizarea noilor 
tehnologii, cum ar fi IA;

Or. en

Amendamentul 353
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt 
inadecvate; invită Comisia să colaboreze 
cu țări terțe care împărtășesc aceeași 
viziune pentru a conveni asupra unor noi 
standarde internaționale care să 
reglementeze utilizarea noilor tehnologii, 
cum ar fi IA;

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt 
inadecvate și favorizează exclusiv puterea 
tot mai mare a GAFAM; invită Comisia și 
statele membre să colaboreze și să 
negocieze cu țări terțe pentru a conveni 
asupra unor noi standarde internaționale 
care să reglementeze utilizarea noilor 
tehnologii, cum ar fi IA;

Or. fr

Amendamentul 354
Miapetra Kumpula-Natri
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt 
inadecvate; invită Comisia să colaboreze 
cu țări terțe care împărtășesc aceeași 
viziune pentru a conveni asupra unor noi 
standarde internaționale care să 
reglementeze utilizarea noilor tehnologii, 
cum ar fi IA;

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt 
inadecvate; invită Comisia să colaboreze 
cu țări terțe care împărtășesc aceeași 
viziune și în foruri internaționale și 
multilaterale pentru a conveni asupra unor 
noi standarde etice și tehnice internaționale 
care să reglementeze utilizarea noilor 
tehnologii, cum ar fi IA;

Or. en

Amendamentul 355
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt 
inadecvate; invită Comisia să colaboreze 
cu țări terțe care împărtășesc aceeași 
viziune pentru a conveni asupra unor noi 
standarde internaționale care să 
reglementeze utilizarea noilor tehnologii, 
cum ar fi IA;

32. consideră că normele globale care 
reglementează utilizarea datelor sunt 
inadecvate; invită Comisia să colaboreze 
atât la nivel bilateral, cât și la nivel 
multilateral cu țări terțe care împărtășesc 
aceeași viziune pentru a conveni asupra 
unor noi standarde internaționale care să 
reglementeze utilizarea noilor tehnologii, 
cum ar fi IA;

Or. en

Amendamentul 356
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. invită Comisia să evalueze relațiile 
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de schimburi de date deja existente cu 
țările terțe, în special cu cele care nu 
împărtășesc aceleași valori; invită 
Comisia să reanalizeze aceste 
parteneriate, dacă este necesar;

Or. fr

Amendamentul 357
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 32 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32b. consideră că imixtiunea în 
afacerile altor state prin deținerea de date 
digitalizate constituie o atingere gravă la 
adresa suveranității digitale; subliniază că 
anumite autorități naționale, în calitatea 
lor de „gardieni digitali” și-au exprimat 
îngrijorarea cu privire la accesul 
autorităților nord-americane la datele 
transferate în SUA, în special în ceea ce 
privește colectarea de date cu caracter 
personal și accesul la acestea, la faptul că 
aceste acțiuni sunt adesea justificate de 
obiectivul asigurării securității naționale 
în temeiul articolului 702 din Legea 
americană privind supravegherea 
activităților străine de spionaj (FISA) și al 
decretului („Ordinul executiv”); 
subliniază că la acest arsenal juridic se 
adaugă normele de extrateritorialitate 
care devin o pârghie a războiului 
economic, utilizată din ce în ce mai mult 
de SUA, și care constau într-o practică 
care permite adoptarea de norme și 
măsuri care vizează abordarea unui 
raport juridic în afara teritoriului său 
național; consideră, în consecință, că 
clauzele adiționale pentru fiecare transfer 
în afara Uniunii nu au nicio valoare 
coercitivă și că practica în materie de 
colectare a datelor poate conduce la 
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utilizări comerciale care nu pot fi 
controlate în niciun mod;

Or. fr

Amendamentul 358
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 32 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32c. solicită revizuirea și invalidarea 
fără întârziere a Scutului de 
confidențialitate, acest acord care 
autorizează transferul de date între 
Uniunea Europeană și Statele Unite ale 
Americii, sub rezerva reciprocității, atunci 
când este vorba despre prelucrarea 
datelor americane și străine în condiții 
egale pe teritoriul său; subliniază, în acest 
sens, că Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a considerat, în cauza Schrems 
II, că practicile americane de 
supraveghere rămân incompatibile cu 
cerințele RGPD (Regulamentul general 
privind protecția datelor);

Or. fr

Amendamentul 359
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită libera circulație a datelor 
între Uniune și țările terțe atunci când sunt 
respectate viața privată, securitatea și alte 
interese legitime de politică publică; invită 

33. reamintește că CJUE a statuat în 
mod clar faptul că libera circulație a 
datelor între Uniune și țările terțe ar trebui 
să aibă loc numai atunci când se oferă un 
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Comisia să negocieze noi norme pentru 
economia digitală globală, inclusiv 
interzicerea cerințelor nejustificate de 
localizare a datelor;

nivel de protecție în esență echivalent cu 
cel oferit de UE; îndeamnă să se mențină 
pe deplin viața privată, securitatea și alte 
interese legitime de politică publică în 
cadrul negocierilor; salută propunerea 
orizontală a UE privind fluxurile 
transfrontaliere de date, localizarea 
datelor și protecția vieții private și a 
datelor și invită Comisia să respecte 
această poziție ca o problemă stringentă 
pentru a evita uniformizarea la un nivel 
inferior în ceea ce privește protecția 
drepturilor fundamentale la viața privată 
și protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită libera circulație a datelor 
între Uniune și țările terțe atunci când sunt 
respectate viața privată, securitatea și alte 
interese legitime de politică publică; invită 
Comisia să negocieze noi norme pentru 
economia digitală globală, inclusiv 
interzicerea cerințelor nejustificate de 
localizare a datelor;

33. subliniază importanța fluxurilor 
transfrontaliere de date pentru creșterea 
economică și pentru inovare; solicită ca 
libera circulație a datelor între Uniune și 
țările terțe să fie permisă atunci când sunt 
respectate viața privată, securitatea și alte 
interese legitime de politică publică; invită 
Comisia să negocieze noi norme pentru 
economia digitală globală, inclusiv 
interzicerea cerințelor nejustificate de 
localizare a datelor; invită Comisia să 
analizeze posibilitățile de a facilita 
fluxurile de date cu țări terțe importante 
din punct de vedere strategic;

Or. en

Amendamentul 361
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Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită libera circulație a datelor 
între Uniune și țările terțe atunci când sunt 
respectate viața privată, securitatea și alte 
interese legitime de politică publică; invită 
Comisia să negocieze noi norme pentru 
economia digitală globală, inclusiv 
interzicerea cerințelor nejustificate de 
localizare a datelor;

33. solicită libera circulație a datelor 
între Uniune și țările terțe numai atunci 
când sunt respectate viața privată, 
securitatea și alte interese legitime de 
politică publică și atunci când este 
garantat un nivel adecvat de protecție a 
datelor, de exemplu, prin decizii ad hoc 
privind caracterul adecvat; invită Comisia 
să negocieze noi norme pentru economia 
digitală globală, inclusiv interzicerea 
cerințelor nejustificate de localizare a 
datelor; reamintește importanța realizării 
de progrese în cadrul negocierilor privind 
comerțul electronic la nivelul OMC;

Or. en

Amendamentul 362
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită libera circulație a datelor 
între Uniune și țările terțe atunci când 
sunt respectate viața privată, securitatea și 
alte interese legitime de politică publică; 
invită Comisia să negocieze noi norme 
pentru economia digitală globală, inclusiv 
interzicerea cerințelor nejustificate de 
localizare a datelor;

33. invită Comisia să negocieze noi 
norme pentru economia digitală globală; 
reamintește decizia Curții de Justiție a UE 
privind Scutul de confidențialitate și 
recomandările AEPD referitoare la 
transferul de date către țări terțe;

Or. en
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Amendamentul 363
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită libera circulație a datelor 
între Uniune și țările terțe atunci când sunt 
respectate viața privată, securitatea și alte 
interese legitime de politică publică; invită 
Comisia să negocieze noi norme pentru 
economia digitală globală, inclusiv 
interzicerea cerințelor nejustificate de 
localizare a datelor;

33. solicită libera circulație a datelor 
între Uniune și țările terțe atunci când sunt 
respectate viața privată, securitatea și alte 
interese legitime de politică publică; invită 
Comisia să negocieze noi norme pentru 
economia digitală globală, inclusiv 
interzicerea cerințelor de localizare a 
datelor sau a altor cerințe nejustificate;

Or. en

Amendamentul 364
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită libera circulație a datelor 
între Uniune și țările terțe atunci când sunt 
respectate viața privată, securitatea și alte 
interese legitime de politică publică; invită 
Comisia să negocieze noi norme pentru 
economia digitală globală, inclusiv 
interzicerea cerințelor nejustificate de 
localizare a datelor;

33. solicită libera circulație a datelor 
între Uniune și țările terțe numai atunci 
când sunt respectate viața privată, 
securitatea și alte interese legitime de 
politică publică; invită Comisia să 
negocieze noi norme pentru economia 
digitală globală, inclusiv interzicerea 
cerințelor nejustificate de localizare a 
datelor;

Or. en

Amendamentul 365
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Propunere de rezoluție
Punctul 33



PE660.285v01-00 186/187 AM\1218025RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită libera circulație a datelor 
între Uniune și țările terțe atunci când sunt 
respectate viața privată, securitatea și alte 
interese legitime de politică publică; invită 
Comisia să negocieze noi norme pentru 
economia digitală globală, inclusiv 
interzicerea cerințelor nejustificate de 
localizare a datelor;

33. solicită ca libera circulație a datelor 
între Uniune și țările terțe să respecte viața 
privată, securitatea, interesele legitime de 
politică publică și privată, în special ale 
întreprinderilor, precum și suveranitatea 
statelor membre; invită Comisia și statele 
membre să negocieze noi norme pentru 
economia digitală globală;

Or. fr

Amendamentul 366
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. reamintește recomandarea sa 
privind negocierile pentru un nou 
parteneriat cu Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, subliniind 
importanța protecției datelor atât ca drept 
fundamental, cât și ca factor decisiv 
pentru economia digitală; observă că, în 
conformitate cu jurisprudența CJUE, 
pentru ca Comisia să declare adecvat 
cadrul de protecție a datelor din Regatul 
Unit, trebuie să demonstreze că Regatul 
Unit oferă un nivel de protecție „în esență 
echivalent” cu cel oferit de cadrul juridic 
al UE, inclusiv în ceea ce privește 
transferurile către țări terțe;

Or. en

Amendamentul 367
Damian Boeselager
în numele Grupului Greens/EFA
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Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. invită Comisia Europeană să își 
mențină poziția orizontală din 2018 în 
ceea ce privește fluxurile transfrontaliere 
de date, respectarea vieții private și 
protecția datelor și să nu se declare de 
acord cu normele comerciale care i-ar 
putea limita capacitatea de reglementare, 
de exemplu în domeniul IA sau al 
securității cibernetice;

Or. en


