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

Návrh uznesenia
Citácia 6 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na zistenia Indexu 
digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2020, 
ktoré boli uverejnené 11. júna 2020,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na spoločné 
vyhlásenie členských štátov o cloude z 15. 
októbra 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Citácia 22 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rozsudok Súdneho 
dvora Európskej únie vo veci Schrems II 
(C-311/18) zo 16. júla 2020,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 22 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 21. októbra 2020 o stratégii pre softvér 
s otvoreným zdrojovým kódom s názvom 
Open source software strategy 2020 – 
2023,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Citácia 29 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na spoločné 
vyhlásenie členských štátov o budovaní 
cloudu novej generácie pre podniky a 
verejný sektor v EÚ z roku 2020,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 29 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu OECD s 
názvom Building back better: A 
sustainable, resilient recovery after 
COVID-19 (Vybudovať znova a lepšie: 
udržateľná, odolná obnova po pandémii 
COVID-19), zverejnenú 5. júna 2020,

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Citácia 29 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na programovú knihu 
s názvom COVID-19: The Great Reset, 
plán tzv. resetovania sveta, ktorú vydalo 
Svetové hospodárske fórum a napísali 
Klaus Schwab a Thierry Malleret,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Citácia 29 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na záverečnú správu, 
ktorú vypracovala expertná skupina na 
vysokej úrovni pre zdieľanie údajov 
podnikov s orgánmi verejnej správy z roku 
2020,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže digitalizáciou sa zmenilo 
hospodárstvo, spoločnosť a každodenný 
život občanov a keďže jadrom tejto 
transformácie sú údaje, ktorých objem sa 
každých 18 mesiacov zvyšuje na 
dvojnásobok;

A. keďže digitalizáciou sa zmenilo 
hospodárstvo, spoločnosť a každodenný 
život občanov a keďže jadrom tejto 
transformácie sú údaje, ktorých objem sa 
každých 18 mesiacov zvyšuje na 
dvojnásobok; keďže digitalizácia by 
takisto mala byť príležitosťou na zníženie 
vystavenia ľudí škodlivým a nebezpečným 
podmienkam a mala by pomôcť vytvoriť 
viac kvalitných a dôstojných pracovných 
miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže digitalizáciou sa zmenilo 
hospodárstvo, spoločnosť a každodenný 
život občanov a keďže jadrom tejto 
transformácie sú údaje, ktorých objem sa 
každých 18 mesiacov zvyšuje na 
dvojnásobok;

A. keďže digitalizáciou sa zmenilo 
hospodárstvo, spoločnosť a každodenný 
život občanov a keďže jadrom tejto 
transformácie sú údaje, ktorých objem sa 
každých 18 mesiacov zvyšuje na 
dvojnásobok; keďže tieto procesy sa v 
budúcnosti len urýchlia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže digitalizáciou sa zmenilo 
hospodárstvo, spoločnosť a každodenný 
život občanov a keďže jadrom tejto 
transformácie sú údaje, ktorých objem sa 
každých 18 mesiacov zvyšuje na 
dvojnásobok;

A. keďže digitalizáciou sa stále mení 
hospodárstvo, spoločnosť a každodenný 
život občanov a keďže jadrom tejto 
transformácie sú údaje, ktorých objem sa 
každých 18 mesiacov zvyšuje na 
dvojnásobok;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže objem celosvetovo 
uchovávaných dát sa zvýši z 33 ZB v roku 
2018 na 175 ZB v roku 2025 a keďže za 
nezanedbateľnú časť tohto prudkého 
zvýšenia budú zodpovedať internet vecí a 
Čína;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Aa. keďže digitalizácia nie je len 
hospodárskou príležitosťou, ale takisto 
zvyšuje bezpečnosť, geopolitickú odolnosť 
a strategický význam Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Manuel Bompard, Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže umelá inteligencia je jednou 
zo strategických technológií pre 21. 
storočie na celom svete aj v Európe1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2019-0081_SK.html.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže Midea, čínska spoločnosť 
vyrábajúca domáce spotrebiče, v januári 
2017 dokončila nadobudnutie európskej 
spoločnosti KUKA AG, jedného z 
popredných svetových dodávateľov v 
oblasti robotiky, inštalačných technológií 
a inžinierstva inteligentných systémov; 
keďže toto odkúpenie by malo byť 
budíčkom na ochranu európskeho sektora 
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umelej inteligencie, najmä pre MSP a 
startupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže komisárka EÚ pre 
hospodársku súťaž Margrethe Vestager 
upozornila členské krajiny na riziká 
odkúpenia čínskymi spoločnosťami počas 
krízy spôsobenej koronavírusom; keďže 
Európska komisia zdôraznila, že v 
súvislosti s krízou COVID-19 môže 
existovať vyššie riziko pokusov o 
nadobudnutie kapacít v oblasti zdravotnej 
starostlivosti (napríklad na výrobu 
zdravotníckeho alebo ochranného 
vybavenia) alebo súvisiacich činností, 
napríklad výskumných ústavov (napr. na 
vývoj vakcín), prostredníctvom priamych 
zahraničných investícií1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/3/2020/SK/C-2020-1981-F1-SK-
MAIN-PART-1.PDF.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A d (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže len verejné orgány majú 
prostriedky na uskutočnenie rozsiahlej 
sociálnej transformácie na dátové 
hospodárstvo; keďže všetky súčasné 
digitálne giganty (GAFAM) využívajú 
podporu americkej administratívy, resp. 
čínskeho štátu poskytovanú 
prostredníctvom rozsiahlych oslobodení 
od daní a dotácií; keďže európske 
hodnoty môžu európskym verejným 
orgánom umožniť plánovať túto 
transformáciu spôsobom, ktorý bude pre 
spoločnosti a územia spravodlivý a 
redistributívny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže v členských štátoch 
prebieha niekoľko vyšetrovaní 
zneužívania dominantného postavenia 
GAFAM; keďže existujú obavy v 
súvislosti s údajmi, ktoré spoločnosť 
Google zhromaždila prostredníctvom 
svojich aplikácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže údaje sú nevyhnutným 
zdrojom hospodárskeho rastu, tvorby 
pracovných príležitostí a spoločenského 
pokroku a sú kľúčovým faktorom, ktorý 
umožňuje transformáciu na ekologickú a 
klimaticky neutrálnu spoločnosť;

B. keďže údaje sú nevyhnutným 
zdrojom plánu obnovy, tvorby pracovných 
príležitostí a spoločenského pokroku a 
môžu byť kľúčovým faktorom, ktorý 
umožňuje transformáciu na ekologickú a 
klimaticky neutrálnu spoločnosť; keďže 
umiestnenie údajov v EÚ predstavuje 
dôležitý krok smerom k strategickej 
autonómii a zníženiu emisií EÚ; keďže 
premiestnenie dátových centier v Európe 
by sa malo posudzovať v rámci zelenej 
taxonómie; keďže je absolútne 
nevyhnutné minimalizovať ekologickú 
stopu digitálnych technológií, a najmä 
objem elektrického a elektronického 
odpadu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže údaje sú nevyhnutným 
zdrojom hospodárskeho rastu, tvorby 
pracovných príležitostí a spoločenského 
pokroku a sú kľúčovým faktorom, ktorý 
umožňuje transformáciu na ekologickú a 
klimaticky neutrálnu spoločnosť;

B. keďže údaje a informácie sú 
zdroje, ktoré sa podieľajú na 
hospodárskom raste, tvorbe pracovných 
miest a organizácii našich spoločností, a 
keďže sa používajú na racionalizáciu 
hospodárskeho alebo sociálneho 
správania s cieľom usmerňovať 
transformáciu na udržateľnú a klimaticky 
neutrálnu spoločnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 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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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže údaje sú nevyhnutným 
zdrojom hospodárskeho rastu, tvorby 
pracovných príležitostí a spoločenského 
pokroku a sú kľúčovým faktorom, ktorý 
umožňuje transformáciu na ekologickú a 
klimaticky neutrálnu spoločnosť;

B. keďže údaje sú nevyhnutným 
zdrojom hospodárskeho rastu, tvorby 
pracovných príležitostí a spoločenského 
pokroku a sú kľúčovým faktorom, ktorý 
umožňuje transformáciu na ekologickú a 
klimaticky neutrálnu spoločnosť, ako aj na 
zvyšovanie globálnej 
konkurencieschopnosti Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže údaje sú nevyhnutným 
zdrojom hospodárskeho rastu, tvorby 
pracovných príležitostí a spoločenského 
pokroku a sú kľúčovým faktorom, ktorý 
umožňuje transformáciu na ekologickú a 
klimaticky neutrálnu spoločnosť;

B. keďže údaje sú nevyhnutným 
zdrojom udržateľného hospodárskeho 
rastu, tvorby kvalitných pracovných 
príležitostí a spoločenského pokroku a sú 
kľúčovým faktorom, ktorý umožňuje 
transformáciu na ekologickú a klimaticky 
neutrálnu spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže údaje sú nevyhnutným 
zdrojom hospodárskeho rastu, tvorby 

B. keďže údaje sú nevyhnutným 
zdrojom hospodárskeho rastu, tvorby 
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pracovných príležitostí a spoločenského 
pokroku a sú kľúčovým faktorom, ktorý 
umožňuje transformáciu na ekologickú a 
klimaticky neutrálnu spoločnosť;

pracovných príležitostí a spoločenského 
pokroku a sú kľúčovým faktorom, ktorý 
umožňuje konkurencieschopnosť 
európskych spoločností v celosvetovom 
meradle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže údaje vytvorené verejným 
sektorom a vládou na vnútroštátnej a 
miestnej úrovni sú zdrojom, ktorý môže 
slúžiť ako silný motor vytvárania nových 
pracovných miest a podpory 
hospodárskeho rastu, ktorý možno využiť 
pri rozvoji systémov umelej inteligencie a 
dátovej analýzy, čo prispieva k 
silnejšiemu, konkurencieschopnému a 
prepojenejšiemu priemyslu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže stimulovanie využívania 
údajov a zlepšenie prístupu k údajom a 
ich dostupnosti, spolu s väčšou právnou 
istotou, bude predstavovať konkurenčnú 
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výhodu pre mikropodniky, MSP a 
startupy, pokiaľ ide o využívanie výhod 
digitálnej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže digitálny sektor je v 
súčasnosti zodpovedný za 4 % 
celosvetových emisií skleníkových plynov; 
keďže zo skleníkového efektu a výrazného 
zvýšenia používania vyplýva, že táto 
uhlíková stopa sa do roku 2025 
zdvojnásobí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže EÚ si vyžaduje dostupnosť 
pružnej, stupňovateľnej a spoľahlivej IT 
architektúry, na ktorú sa môžu 
spoľahnúť najinovatívnejšie aplikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
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v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže priemerné dátové centrum 
už dnes spotrebúva energetický ekvivalent 
mesta s 10 000 obyvateľmi a emisie 
skleníkových plynov v dôsledku 
digitálnych technológií sa v súčasnosti 
zvyšujú približne o 8 % ročne; keďže 
Európska komisia vo svojej štúdii 
zverejnenej v novembri uviedla, že 
očakáva zvýšenie spotreby dátových 
centier o 28 % medzi rokmi 2018 a 2030; 
keďže ich podiel na európskej spotrebe 
elektrickej energie by sa takisto zvýšil, z 
2,7 % v roku 2018 na 3,2 % za desať 
rokov; keďže sa očakáva, že tzv. edge 
computing, ktorý je alternatívou ku 
cloudu, takisto prudko zvýši svoj rozsah, z 
2 % spotreby energie na 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

Pozmeňujúci návrh 29
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže umelá inteligencia má 
energetickú bilanciu; keďže už 47 % 
emisií uhlíka z digitálnej oblasti je 
spôsobených spotrebiteľskými 
zariadeniami (počítačmi, smartfónmi, 
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tabletmi, pripojenými predmetmi); keďže 
štandardný projekt v oblasti strojového 
učenia v súčasnosti produkuje približne 
284 ton ekvivalentu CO2 počas celého 
svojho vývojového cyklu, t. j. päťnásobok 
emisií automobilu, od jeho výroby až po 
jeho zošrotovanie1a; keďže súčasné 
presadzovanie internetu vecí a boja proti 
klimatickej kríze je nezmyselné a veľkú 
zmenu vo výrobe a spotrebe musia 
vykonať naše spoločnosti;
_________________
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

Pozmeňujúci návrh 30
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže podľa scenára vysokého 
dopytu bude EÚ do roku 2030 potrebovať 
18-krát viac lítia a do roku 2050 až 60-
krát viac lítia1a; keďže ťažba potrebná na 
tento vývoj je náročná na využívanie vody, 
a môže tak konkurovať potrebám 
miestneho obyvateľstva, najmä v 
regiónoch s problémami s vodou; keďže 
ťažobné činnosti v tretích krajinách môžu 
byť zdrojom intenzívneho znečistenia 
ovplyvňujúceho kvalitu vody, ovzdušia a 
pôdy, odlesňovanie a stratu biodiverzity; 
keďže ťažobné činnosti sa sústreďujú v 
rozvojových krajinách, v ktorých pracovné 
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normy poskytujú oveľa menšiu ochranu 
ako v EÚ, a keďže preto pracovné 
podmienky v baniach ohrozujú zdravie a 
život pracovníkov baní; keďže znečistenie 
spôsobené ťažobnými činnosťami má 
priamy vplyv na živobytie miestneho 
obyvateľstva a v konečnom dôsledku ho 
môže vyhnať do exilu; keďže miestne 
obyvateľstvo trpí nepriamymi dôsledkami 
kontaminácie vody, ovzdušia a pôdy, čo 
má veľký vplyv na ich zdravie;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0493&from=SK#footnote87. 

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Únia musí urýchlene 
zakročiť, aby mohla využívať prínosy 
údajov, budovaním eticky udržateľnej, 
dôveryhodnej a bezpečnej dátovej 
spoločnosti zameranej na človeka, ktorá 
rešpektuje ľudské práva a demokraciu;

C. keďže Únia musí urýchlene prijať 
opatrenia na využitie prínosov údajov 
budovaním eticky udržateľnej, 
dôveryhodnej a bezpečnej dátovej 
spoločnosti zameranej na človeka, ktorá 
rešpektuje ľudské práva a demokraciu a 
ktorej cieľom je vybudovať nové otvorené 
a inkluzívne znalostné hospodárstvo, v 
súvislosti so vzdelávacím systémom a 
kultúrnymi podnikmi, ktoré zabezpečí 
právo na kvalitné vzdelávanie a 
podnikanie, najmä medzi novými 
generáciami a najmä s podporou 
sociálnych inovácií a nových obchodných 
modelov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Únia musí urýchlene 
zakročiť, aby mohla využívať prínosy 
údajov, budovaním eticky udržateľnej, 
dôveryhodnej a bezpečnej dátovej 
spoločnosti zameranej na človeka, ktorá 
rešpektuje ľudské práva a demokraciu;

C. keďže Únia musí urýchlene 
zakročiť, aby mohla využívať prínosy 
údajov, budovaním konkurencieschopnej, 
eticky udržateľnej, dôveryhodnej a 
bezpečnej dátovej spoločnosti 
a hospodárstva priaznivých k inováciám 
a zameraných na človeka, ktoré 
rešpektujú ľudské práva a demokraciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Únia musí urýchlene 
zakročiť, aby mohla využívať prínosy 
údajov, budovaním eticky udržateľnej, 
dôveryhodnej a bezpečnej dátovej 
spoločnosti zameranej na človeka, ktorá 
rešpektuje ľudské práva a demokraciu;

C. keďže Únia musí urýchlene 
zakročiť, aby mohla využívať prínosy 
údajov, budovaním eticky udržateľnej, 
dôveryhodnej a bezpečnej dátovej 
spoločnosti zameranej na človeka, ktorá 
rešpektuje ľudské práva, demokraciu a 
zásady právneho štátu a prospieva 
všetkým;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia



AM\1218025SK.docx 19/184 PE660.285v01-00

SK

Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Únia musí urýchlene 
zakročiť, aby mohla využívať prínosy 
údajov, budovaním eticky udržateľnej, 
dôveryhodnej a bezpečnej dátovej 
spoločnosti zameranej na človeka, ktorá 
rešpektuje ľudské práva a demokraciu;

C. keďže Únia musí urýchlene 
zakročiť, aby mohla využívať prínosy 
údajov, budovaním eticky udržateľnej, 
dôveryhodnej a bezpečnej dátovej 
spoločnosti zameranej na človeka, ktorá 
rešpektuje ľudské a pracovné práva, 
základné práva a demokraciu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Únia musí urýchlene 
zakročiť, aby mohla využívať prínosy 
údajov, budovaním eticky udržateľnej, 
dôveryhodnej a bezpečnej dátovej 
spoločnosti zameranej na človeka, ktorá 
rešpektuje ľudské práva a demokraciu;

C. keďže Únia musí predovšetkým 
rešpektovať právny rámec v oblasti 
osobných údajov a anonymizácie, ale 
môže uvažovať aj o zaistení väčšej 
bezpečnosti európskych údajov a ich 
menšieho vystavenia predátorským 
praktikám zo zahraničia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže existuje exponenciálny 
vývoj úkolovej práce na platformách, tzv. 
mikropráce; keďže podľa Svetovej banky 
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v roku 2013 existovalo 145 online 
pracovných platforiem, v ktorých okolí sa 
pohybovalo približne 50 miliónov 
pracovníkov (tzv. crowdworkerov); keďže 
títo pracovníci nepretržite čelia 
algoritmickému hodnoteniu z hľadiska 
ich dobrej povesti, ako aj 
automatizovanému testovaniu a v prípade 
dlhšie trvajúceho slabého hodnotenia sú 
neprestajne vystavení riziku, že budú od 
platforiem odpojení bez možnosti 
odvolania; keďže sú preto obzvlášť 
vystavení neistote, sociálnej izolácii, 
nadpráci, práci a neštruktúrovanému 
životnému štýlu so značnými dôsledkami 
pre ich telesnú a duševnú pohodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže systém EÚ na pozorovanie 
Zeme Copernicus by mal slúžiť ako 
príklad sociálno-ekonomických prínosov 
voľne a otvorene dostupného veľkého 
množstva údajov pre európskych občanov 
a podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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D. keďže všetky spôsoby použitia 
osobných údajov by mali byť v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov 
a smernicou o súkromí a elektronických 
komunikáciách;

D. keďže všetky spôsoby použitia 
osobných údajov by mali byť v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov 
a smernicou o súkromí a elektronických 
komunikáciách; keďže dva roky po 
zavedení všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov musí Európska komisia 
konať a zabezpečiť, aby orgány verejnej 
moci súčasné pravidlá ochrany údajov 
nezneužívali; keďže spracúvanie údajov 
pracovníkov je čoraz zložitejšie; keďže v 
čoraz väčšom počte kontextov dochádza k 
interakcii pracovníkov s technológiami, 
aplikáciami, softvérom, monitorovacími 
zariadeniami, sociálnymi médiami alebo 
palubnými zariadeniami, ktoré 
monitorujú ich zdravie, biomedicínske 
údaje, komunikáciu a interakcie s 
ostatnými, ako aj ich úroveň zapojenia a 
koncentrácie, alebo správanie; keďže sa 
však zamestnanosti venuje iba jeden 
článok všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, článok 88 o spracúvaní osobných 
údajov v súvislosti s pracovnoprávnymi 
vzťahmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže všetky spôsoby použitia 
osobných údajov by mali byť v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov 
a smernicou o súkromí a elektronických 
komunikáciách;

D. keďže všetky spôsoby použitia 
osobných údajov by mali byť v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov 
a smernicou o súkromí a elektronických 
komunikáciách a ich riadne presadzovanie 
by malo byť k dispozícii, najmä pokiaľ ide 
o aspekty obmedzenia účelu a 
minimalizácie údajov; ochrana súkromia 
by mala byť prioritou vždy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže všetky spôsoby použitia 
osobných údajov by mali byť v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov 
a smernicou o súkromí a elektronických 
komunikáciách;

D. keďže všetky spôsoby použitia 
osobných údajov by mali byť v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov 
a smernicou o súkromí a elektronických 
komunikáciách; a keďže iné ako osobné 
údaje a údaje verejného sektora sú v 
súlade s nariadením o voľnom toku iných 
ako osobných údajov, respektíve so 
smernicou o otvorených dátach;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže všetky spôsoby použitia 
osobných údajov by mali byť v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov 
a smernicou o súkromí a elektronických 
komunikáciách;

D. keďže všetky spôsoby použitia 
osobných údajov a/alebo údajov 
spoločností by mali byť v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov 
a smernicou o súkromí a elektronických 
komunikáciách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže údaje vyplývajúce z tzv. 
voľnej spolupráce používateľov 
prostredníctvom ich aktivít sú suroviny, z 
ktorých digitálne hospodárstvo vychádza; 
keďže údaje, a najmä osobné údaje, sú 
skutočne jadrom všetkých obchodných 
modelov digitálneho hospodárstva; keďže 
údaje získavajú hodnotu, ktorú trh a jeho 
pozorovatelia čoraz viac dokladujú; keďže 
údaje predstavujú spoločný základ pre 
celé digitálne hospodárstvo, ktoré vedie k 
vytvoreniu digitálneho daňového systému;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže podľa Eurobarometra je 
podiel európskych občanov, ktorí by sa 
chceli aktívnejšie podieľať na kontrole 
využívania svojich osobných údajov 
vrátane údajov o zdraví, spotrebe energie 
a nákupných zvyklostiach (46 %), väčší 
než tých, ktorí by to nechceli (38 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL



PE660.285v01-00 24/184 AM\1218025SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže zdravie je obzvlášť citlivým 
sektorom, pokiaľ ide o spracúvanie 
osobných údajov; keďže hoci umelá 
inteligencia nepochybne prinesie v tomto 
odvetví spoločenské výhody, predsa len 
prináša riziká, ktoré odôvodňujú prísny 
dohľad a reguláciu; keďže digitálne 
zdravotníctvo nesmie pripraviť pôdu pre 
dehumanizáciu starostlivosti; keďže je 
okrem toho pravdepodobné, že digitálna 
priepasť, ak sa ju nepodarí preklenúť, 
významne prispeje k šíreniu tzv. 
zdravotníckych púští v celej Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže osobné zdravotné údaje 
musia zostať majetkom pacienta; keďže 
žiadne informácie týkajúce sa zdravia 
pacienta by sa nemali postupovať bez 
úplného a informovaného súhlasu 
pacienta; keďže osobné zdravotné údaje 
musia byť vzhľadom na svoju 
mimoriadne citlivú povahu prísne 
chránené; keďže sa pre tieto siete musia 
stanoviť tie najprísnejšie normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti; so zreteľom 
najmä na zaujímavé iniciatívy niektorých 
vývojárov v oblasti umelej inteligencie, 
ktoré sa zrodili počas krízy a ktoré 
ponúkajú nemocniciam antispamové 
riešenia na ochranu ich systémov prenosu 
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správ bezplatne a bez povinnosti bojovať 
proti počítačovým útokom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dd. keďže v oblasti zdravia je 
mimoriadne dôležité zaručiť vysokú 
úroveň ochrany práv jednotlivcov a 
potrebu dodržiavať zásady obmedzenia a 
minimalizácie údajov týmito novými 
činnosťami spracúvania výskumu, ktoré 
sú mimoriadne citlivé, v súvislosti s 
vývojom technológií umelej inteligencie v 
oblasti zdravia; keďže s prípadnou 
koncentráciou citlivých údajov na 
technologickej platforme sú bytostne 
spojené riziká, čo si vyžaduje zavedenie 
vhodných bezpečnostných opatrení; 
napokon, keďže existujú závažné a právne 
riziká v prípade prenosu údajov do krajín 
mimo Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

De. keďže francúzsky orgán pre 
ochranu osobných údajov (CNIL) 
neodporučil, aby sa centrum údajov o 
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zdraví realizovalo na platforme 
spoločnosti Microsoft; keďže v 
nadväznosti na rozhodnutie súdu EÚ o 
štíte na ochranu osobných údajov 
francúzske orgány oznámili presun centra 
na francúzske alebo európske platformy; 
keďže orgán pre ochranu osobných 
údajov v nemeckom štáte Bádensko-
Württembersko udelil zdravotnej 
poisťovni AOK Baden-Württemberg 
pokutu 1,2 milióna EUR za porušenia 
režimu ochrany údajov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Df. keďže pravidlá EÚ týkajúce sa 
ochrany údajov by sa mali prispôsobiť 
tak, aby zohľadňovali vyššiu zložitosť a 
prepojenosť robotov určených na 
starostlivosť a lekárskych robotov, od 
ktorých sa môže vyžadovať spracúvanie 
veľmi citlivých osobných informácií a 
zdravotníckych údajov, a mali by sa 
uviesť do súladu s integrovanou 
ochranou súkromia, ako sa uvádza v 
nariadení (EÚ) 2016/679 o ochrane 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D g (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dg. keďže Európsky výbor pre 
ochranu údajov opakovane upozornil na 
obavy týkajúce sa prístupu 
severoamerických orgánov verejnej moci 
k údajom prenášaným do Spojených 
štátov, najmä pokiaľ ide o 
zhromažďovanie osobných údajov na 
účely národnej bezpečnosti a prístup k 
nim podľa oddielu 702 príslušného 
zákona USA (US FISA Act) a výkonného 
nariadenia č. 12333;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D h (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dh. keďže ustanoveniami všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov sa zakazuje 
vyhovieť akejkoľvek žiadosti o prístup 
vydanej súdom alebo správnym orgánom 
tretej krajiny a adresovanej obchodným 
spoločnostiam, ktorých operácie v oblasti 
spracúvania podliehajú všeobecnému 
nariadeniu o ochrane údajov, okrem 
prípadov uplatniteľnej medzinárodnej 
dohody alebo, podľa výkladu EDPS, 
okrem uplatnenia výnimky týkajúcej sa 
zásadne dôležitého záujmu dotknutej 
osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie D i (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Di. keďže väčšina členských štátov už 
zaviedla legislatívne rámce pre jazdu bez 
vodiča, ktorá si vyžaduje veľkú dátovú 
infraštruktúru, bez akejkoľvek diskusie o 
sociálnej užitočnosti autonómnych 
vozidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D j (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dj. keďže agentúra Európskej únie 
pre IKT v oblasti vnútornej bezpečnosti a 
kontroly hraníc, agentúra eu-LISA, 
podpísala rámcovú zmluvu o novom 
systéme biometrickej identifikácie, ktorej 
cieľom je vytvoriť do roku 2022 databázu 
odtlačkov prstov a podôb tváre viac ako 
400 miliónov ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D k (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dk. keďže rodové rozdiely medzi 
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ženami a mužmi naďalej existujú vo 
všetkých oblastiach digitálnych 
technológií, pričom umelá inteligencia a 
kybernetická bezpečnosť patria medzi 
oblasti s najväčšími rozdielmi; keďže tieto 
rodové rozdiely majú konkrétny vplyv na 
rozvoj umelej inteligencie, reprodukciu a 
posilňovanie stereotypov a predsudkov, 
keďže ich navrhujú prevažne muži;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže Únia by mala byť aktívnym 
globálnym aktérom pri určovaní pravidiel 
na základe svojich hodnôt;

E. keďže spolupráca medzi členskými 
štátmi Únie môže zohrávať zásadnú 
úlohu v rámci boja o kontrolu nad údajmi 
a dátovú suverenitu a keďže regulačný 
rámec založený na hodnotách 
vychádzajúcich z tejto spolupráce by 
Európanov účinne chránil;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže Únia by mala byť aktívnym 
globálnym aktérom pri určovaní pravidiel 
na základe svojich hodnôt;

E. keďže Únia by mala byť aktívnym 
globálnym aktérom pri určovaní pravidiel a 
noriem na základe svojich hodnôt;
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže podľa Indexu digitálnej 
ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2020 
používala analýzu veľkých dát v roku 
2018 len menšina veľkých spoločností 
(33 %) a MSP (12 %), pričom rozdiel 
medzi veľkými a malými/strednými 
podnikmi v oblasti pokročilých 
digitálnych technológií stále existuje;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže v EÚ je potrebná primeraná 
infraštruktúra s vysokovýkonným 
hardvérom a skladovacími zariadeniami 
na prevádzku aplikácií a uchovávanie 
údajov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže kybernetický útok stál v 
roku 2018 jeho obeť v priemere 13 
miliónov USD a táto cena sa každoročne 
zvyšuje;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže investície do zručností v 
oblasti cloud computingu a veľkých dát 
môžu pomôcť spoločnostiam, ktorým 
technológie nie sú blízke, s 
presmerovaním ich podnikania; keďže 
spoločnosti, ktoré sa považujú za 
popredné, musia mať nepretržite 
aktualizované informácie o najnovších 
technologických inováciách, aby nestratili 
svoju konkurenčnú výhodu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže európska dátová stratégia 
bude okrem iného slúžiť na dosiahnutie 
cieľov priemyselnej politiky a bude pre 
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európske podniky vrátane MSP prospešná 
z hľadiska toho, aby úspešne čelili 
digitálnej transformácii;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže v článku 16 ZFEÚ sa 
uvádza, že každý má právo na ochranu 
svojich osobných údajov;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ec. keďže Komisia vo svojom 
digitálnom balíku uverejnenom 19. 
februára 2020 uvádza, že IKT v súčasnosti 
predstavujú 5 až 9 % celosvetovej spotreby 
elektrickej energie a 2 % emisií CO2 a že 
objem prenesených a uložených údajov 
bude v ďalších rokoch naďalej 
exponenciálne rásť; keďže sa okrem toho 
už v štúdii Spoločného výskumného 
centra pre umelú inteligenciu z roku 2018 
uvádza, že dátové centrá a prenos údajov 
by mohli predstavovať 3 až 4 % celkovej 
spotreby elektrickej energie v Únii;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska dátová stratégia; domnieva sa, že 
je predpokladom životaschopnosti 
európskeho priemyslu a rodiacej sa umelej 
inteligencie a nevyhnutným krokom 
smerom k demokratickej dátovej 
spoločnosti, ktorá prinesie lepšie služby, 
rast a pracovné príležitosti;

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska dátová stratégia; domnieva sa, že 
je predpokladom životaschopnosti 
európskeho priemyslu a rodiacej sa umelej 
inteligencie a nevyhnutným krokom 
smerom k demokratickej dátovej 
spoločnosti, ktorá prinesie lepšie služby, 
rast a pracovné príležitosti; zdôrazňuje, že 
je dôležité zabrániť protekcionizmu a 
umožniť prístup k dátovým priestorom 
zainteresovaným stranám z krajín mimo 
EÚ, pričom je nutné prísne dodržiavať 
normy a pravidlá EÚ v oblasti súkromia, 
ochrany údajov a kybernetickej 
bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Joëlle Mélin, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska dátová stratégia; domnieva sa, že 
je predpokladom životaschopnosti 
európskeho priemyslu a rodiacej sa umelej 
inteligencie a nevyhnutným krokom 
smerom k demokratickej dátovej 
spoločnosti, ktorá prinesie lepšie služby, 
rast a pracovné príležitosti;

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska dátová stratégia; berie na 
vedomie vôľu zaviesť podmienky 
európskej dátovej suverenity, ktorú však 
ešte treba vymedziť; domnieva sa, že je 
predpokladom životaschopnosti 
európskeho priemyslu a spoločností a 
rodiacej sa umelej inteligencie a kľúčovou 
etapou na ceste k ovládnutiu našich 



PE660.285v01-00 34/184 AM\1218025SK.docx

SK

údajov, s demokratickou kontrolou, a že 
prinesie lepšie služby, rast a pracovné 
príležitosti;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska dátová stratégia; domnieva sa, že 
je predpokladom životaschopnosti 
európskeho priemyslu a rodiacej sa umelej 
inteligencie a nevyhnutným krokom 
smerom k demokratickej dátovej 
spoločnosti, ktorá prinesie lepšie služby, 
rast a pracovné príležitosti;

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska dátová stratégia; domnieva sa, že 
je predpokladom životaschopnosti 
európskeho priemyslu, pokroku univerzít a 
výskumných centier a rodiacej sa umelej 
inteligencie a nevyhnutným krokom 
smerom k demokratickej dátovej 
spoločnosti, ktorá prinesie lepšie služby, 
rast a pracovné príležitosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska dátová stratégia; domnieva sa, že 
je predpokladom životaschopnosti 
európskeho priemyslu a rodiacej sa umelej 
inteligencie a nevyhnutným krokom 
smerom k demokratickej dátovej 
spoločnosti, ktorá prinesie lepšie služby, 
rast a pracovné príležitosti;

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska dátová stratégia; domnieva sa, že 
je predpokladom toho, aby EÚ získala 
vedúce postavenie v oblasti dátového 
hospodárstva, predpokladom 
životaschopnosti európskeho priemyslu a 
nevyhnutným krokom smerom k 
demokratickej dátovej spoločnosti, ktorá 
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prinesie lepšie služby, rast a pracovné 
príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska dátová stratégia; domnieva sa, že 
je predpokladom životaschopnosti 
európskeho priemyslu a rodiacej sa umelej 
inteligencie a nevyhnutným krokom 
smerom k demokratickej dátovej 
spoločnosti, ktorá prinesie lepšie služby, 
rast a pracovné príležitosti;

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska dátová stratégia; domnieva sa, že 
je predpokladom životaschopnosti 
európskeho priemyslu a rodiacej sa umelej 
inteligencie a nevyhnutným krokom 
smerom k demokratickej dátovej 
spoločnosti založenej na právach, ktorá 
povedie k lepším službám, udržateľnému 
rastu a pracovným miestam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska dátová stratégia; domnieva sa, že 
je predpokladom životaschopnosti 
európskeho priemyslu a rodiacej sa umelej 
inteligencie a nevyhnutným krokom 
smerom k demokratickej dátovej 
spoločnosti, ktorá prinesie lepšie služby, 
rast a pracovné príležitosti;

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska dátová stratégia; domnieva sa, že 
je predpokladom regulácie a 
životaschopnosti európskeho priemyslu a 
rodiacej sa umelej inteligencie a 
nevyhnutným krokom smerom k 
demokratickej dátovej spoločnosti, ktorá 
prinesie lepšie služby, udržateľný rast a 
pracovné príležitosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska dátová stratégia; domnieva sa, že 
je predpokladom životaschopnosti 
európskeho priemyslu a rodiacej sa umelej 
inteligencie a nevyhnutným krokom 
smerom k demokratickej dátovej 
spoločnosti, ktorá prinesie lepšie služby, 
rast a pracovné príležitosti;

1. víta oznámenie Komisie s názvom 
Európska dátová stratégia; domnieva sa, že 
je predpokladom životaschopnosti 
európskeho priemyslu a rodiacej sa umelej 
inteligencie a nevyhnutným krokom 
smerom k demokratickej dátovej 
spoločnosti, ktorá prinesie lepšie služby, 
udržateľný rast a kvalitné pracovné 
príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že voľný tok údajov 
cez hranice je rozhodujúci na využitie 
celého potenciálu dátového hospodárstva, 
a zdôrazňuje, že zachovanie toku údajov 
musí zostať základom európskych hodnôt 
a cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
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

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že umelá inteligencia 
sa spolieha na to, že sa vďaka kvalitnej a 
zvýšenej dostupnosti údajov vytvoria 
súbory údajov, ktoré budú schopné školiť 
algoritmy a zlepšiť ich výkonnosť;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že výrazný nárast 
objemu dostupných údajov, najmä v 
dôsledku inteligentných prepojených 
predmetov, a širší prístup k údajom a ich 
využívanie prinesú výzvy týkajúce sa 
kvality údajov, dátových predsudkov a 
ochrany a bezpečnosti údajov alebo 
nespravodlivých obchodných podmienok, 
ktoré sa budú musieť riešiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že kríza COVID-19 
dostáva do popredia úlohu údajov v 
reálnom čase;

2. konštatuje, že kríza COVID-19 je 
príležitosťou na rozvoj úlohy údajov v 
reálnom čase, pričom ešte nebolo možné 
preukázať pozorovateľné úspechy; ďalej 
berie na vedomie obavy občanov; 
pripomína svoju pozíciu týkajúcu sa 
aplikácie vyvinutej na boj proti pandémii 
COVID-19, najmä že akékoľvek použitie 
aplikácií vyvinutých vnútroštátnymi 
orgánmi a orgánmi EÚ nesmie byť 
povinné a že vygenerované údaje sa 
nemajú ukladať v centralizovaných 
databázach, ktoré sú náchylné na 
potenciálne riziko zneužitia a stratu 
dôvery a môžu ohroziť využívanie 
aplikácií v celej Únii; žiada, aby boli 
všetky údaje decentralizované, aby sa 
zabezpečila úplná transparentnosť 
obchodných záujmov vývojárov týchto 
aplikácií a aby sa preukázali jasné 
projekcie, pokiaľ ide o to, ako časť 
obyvateľstva používa aplikácie na 
sledovanie kontaktov v kombinácii s 
osobitnými ďalšími opatreniami1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/RC-9-2020-0143_SK.html. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že kríza COVID-19 
dostáva do popredia úlohu údajov v 
reálnom čase;

2. konštatuje, že kríza COVID-19 
dostáva do popredia úlohu výmeny údajov 
v reálnom čase a potrebu interoperability 
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riešení medzi členskými štátmi; 
zdôrazňuje, že je potrebné urýchliť 
vytváranie odvetvových dátových 
priestorov, ako aj zavádzanie dátovej 
infraštruktúry, nástrojov a výpočtovej 
kapacity, najmä spoločný európsky 
priestor pre údaje týkajúce sa zdravia, a to 
podporou rozvoja vnútroštátnych 
elektronických zdravotných záznamov a 
interoperability údajov týkajúcich sa 
zdravia;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že kríza COVID-19 
dostáva do popredia úlohu údajov v 
reálnom čase;

2. konštatuje, že kríza COVID-19 
zdôraznila, aký kľúčový význam má 
digitálna transformácia a dostupnosť 
širokej škály technológií pre naše 
hospodárstvo a spoločnosť, najmä na 
zachovanie kontinuity všetkých činností, 
ako aj úlohu údajov v reálnom čase; 
zdôrazňuje, že pretrvávajúca núdzová 
situácia poukazuje na nedostatky a slabé 
miesta na úrovni EÚ aj členských štátov v 
digitálnej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 2



PE660.285v01-00 40/184 AM\1218025SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že kríza COVID-19 
dostáva do popredia úlohu údajov v 
reálnom čase;

2. konštatuje, že kríza COVID-19 
dostáva do popredia úlohu údajov v 
reálnom čase, pričom poukazuje na 
závažné nedostatky v oblasti 
infraštruktúry vo všetkých oblastiach v 
Európe, ktoré nemajú spoľahlivý prístup 
k širokopásmovému pripojeniu a tie 
základné nástroje, ktoré sú potrebné na 
účasť na digitálnej transformácii;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že kríza COVID-19 
dostáva do popredia úlohu údajov v 
reálnom čase;

2. konštatuje, že kríza COVID-19 
dostáva do popredia úlohu kvalitných 
údajov a informácií v reálnom čase;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že kríza COVID-19 
dostáva do popredia úlohu údajov v 
reálnom čase;

2. konštatuje, že kríza COVID-19 
dostáva do popredia úlohu a hodnotu 
kvalitných údajov v reálnom čase;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, akú úlohu by 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti mal zohrávať pri prispievaní k 
digitálnej agende, a podporuje 
navrhované vyčlenenie 20 % prostriedkov 
z každého národného plánu na digitálne 
technológie; vyzýva členské štáty, aby 
poskytli primerané zdroje pre príslušné 
programy EÚ, ako sú program Digitálna 
Európa, Nástroj na prepájanie Európy a 
program Horizont Európa, na podporu 
digitálnych priorít s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť Európy v 
globálnom digitálnom hospodárstve a 
posilniť strategickú autonómiu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že spracúvanie údajov 
pracovníkov je čoraz zložitejšie; vzhľadom 
na vývoj technológií, ktoré môžu 
analyzovať nielen fyzické znaky a 
biometrické údaje, ale aj rozpoznávať 
tváre a dokonca zisťovať emócie alebo 
správanie, sa domnieva, že na posilnenie 
práv pracovníkov na prístup k ich 
analyzovaným údajom a spôsobu, akým sa 
tieto údaje používajú, uchovávajú alebo 
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zdieľajú mimo pracovnoprávneho 
vzťahu, sú potrebné nové právne 
predpisy;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že akékoľvek 
legislatívne návrhy týkajúce sa údajov by 
mali byť založené na hĺbkovom posúdení 
vplyvu, aby sa zabránilo zbytočnej 
administratívnej alebo regulačnej záťaži, 
ktorá by v Európe mohla v oblasti 
špičkových technológií brániť vzniku tzv. 
jednorožcov, startupov a MSP, a to s 
cieľom uvoľniť ich potenciál v 
celosvetovom meradle; vyzýva preto 
Európsku komisiu, aby predložila 
porovnávaciu analýzu regulačného 
prostredia v tretích krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. konštatuje, že kríza COVID-19 
zdôraznila, aký kľúčový význam má 
digitálna transformácia a dostupnosť 
širokej škály technológií pre naše 
hospodárstvo a spoločnosť, najmä vo 
verejnom sektore a v zdravotníckych 
odvetviach, a to predovšetkým na 
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zachovanie kontinuity a udržanie 
efektivity všetkých činností a verejných 
služieb, ako aj úlohu spoľahlivých údajov 
v reálnom čase;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. považuje za poľutovaniahodné, že 
sa zamestnanosti venuje iba jeden článok 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, článok 88 o spracúvaní osobných 
údajov v súvislosti s pracovnoprávnymi 
vzťahmi; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby pracovníci boli riadne vyškolení v 
oblasti toho, ako môžu uplatňovať svoje 
právo na rešpektovanie svojich osobných 
údajov; vyzýva Komisiu, aby predložila 
revíziu všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov s cieľom prijať konkrétnejšie 
opatrenia na zabezpečenie ochrany práv a 
slobôd pracovníkov; naliehavo vyzýva 
Európsky výbor pre ochranu údajov, aby 
pred predložením návrhu Komisie 
poskytol usmernenia rozširujúce rozsah 
pôsobnosti článku 88;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že je potrebné naďalej 
účinne riešiť digitálnu priepasť medzi 
členskými štátmi aj v rámci nich, a to aj 
zlepšovaním prístupu k širokopásmovému 
pripojeniu a službám IKT, a tým 
podporovať súdržnosť a hospodársky a 
sociálny rozvoj; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že v súčasnosti má prístup k 
vysokorýchlostnému širokopásmovému 
pripojeniu len 60 % európskych 
vzdialených a vidieckych oblastí, a 
zdôrazňuje úlohu, ktorú satelity a iné 
vesmírne prostriedky a služby budú 
zohrávať pri poskytovaní pripojenia v 
týchto oblastiach, čím sa vytvoria 
predpoklady úplnej digitálnej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 2 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2c. domnieva sa, že by sa do toho mali 
zapojiť odborové zväzy na vnútroštátnej 
úrovni a mali by byť schopné rozsiahlejšie 
spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi 
pre ochranu osobných údajov, poskytovať 
im odporúčania týkajúce sa konkrétnej 
situácie pracovníkov a nabádať ich k 
tomu, aby vypracovali usmernenia 
týkajúce sa ochrany údajov a súkromia na 
pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 2 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2d. trvá na tom, že pravidlá týkajúce 
sa dohľadu a monitorovania 
zamestnancov musia byť jasne 
odôvodnené a prediskutované v 
jednotlivých prípadoch po konzultácii s 
odborovými organizáciami; domnieva sa, 
že tieto pravidlá by mali zahŕňať čo 
najviac aspektov, stanoviť limity a 
uvádzať, kde a ako sa údaje od 
zamestnancov získavajú, najmä pokiaľ 
ide o súkromné e-maily, správy 
umiestňované na sociálne siete alebo 
offline činnosti; žiada, aby sa dodržiavalo 
právo zamestnancov na to, aby neboli 
pripojení alebo aby boli nezastihnuteľní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 2 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2f. víta návrh právneho predpisu o 
správe údajov, ktorým sa má splniť postoj 
komisára Bretona, podľa ktorého by sa 
európske údaje mali uchovávať a 
spracúvať v Európe, pretože patria do 
Európy; ďalej trvá na tom, že júlová vec 
na Súdnom dvore EÚ týkajúca sa štítu na 
ochranu osobných údajov by mala byť 
príležitosťou na to, aby regulačné orgány 
požiadali o premiestnenie údajov 
uchovávaných v Spojených štátoch do 
Európy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 2 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2g. domnieva sa, že ak sa Komisia 
rozhodne pre prístup založený na riziku, 
úrovne rizika by sa nemali obmedzovať 
na „vysokorizikové“ a „nízkorizikové“ 
aplikácie, ale skôr na stanovenie škály 
rizika zodpovedajúcej rôznym aplikáciám 
a súvisiacim rizikám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 2 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2h. domnieva sa, že biometrické údaje 
by vzhľadom na ich špecifický a 
mimoriadne citlivý charakter, ako aj na 
ich možné zneužitie, mali byť zaradené do 
najvyššej kategórie stupňa rizika podľa 
návrhu Komisie; je pevne presvedčený, že 
používanie biometrických údajov by malo 
podliehať osobitným zárukám, ako je 
informovaný a výslovný súhlas ich 
vlastníka, ako aj prístup k účinným 
prostriedkom nápravy v prípade zneužitia 
takýchto údajov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 90
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Podnadpis 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

pripomína, že Únia je založená na 
hodnotách uvedených v článku 2 Zmluvy 
o Európskej únii a na rešpektovaní zásady 
predbežnej opatrnosti stanovenej v 
článku 191 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Podnadpis 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje potrebu neprestajne 
spochybňovať sociálnu a 
environmentálnu užitočnosť každej 
vyvinutej technológie; potvrdzuje našu 
zodpovednosť volených zástupcov za 
spochybňovanie pokroku, keďže nie každý 
možný technologický rozvoj je nevyhnutne 
prospešný pre spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
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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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že cieľom Únie musí 
byť ňou spravovaná spoločnosť zameraná 
na človeka, založená na údajoch, dôvere a 
hodnotách ochrany súkromia, 
transparentnosti a základných práv;

3. domnieva sa, že cieľom Únie musí 
byť hospodárstvo a spoločnosť so 
zameraním na človeka a založené na 
údajoch, hodnotách EÚ v oblasti ochrany 
súkromia, transparentnosti a dodržiavaní 
základných práv a slobôd, a teda 
vybudovaná na dôvere a v záujme 
európskych občanov a podnikov, v súlade 
s ochranou údajov, právom hospodárskej 
súťaže a právami duševného vlastníctva;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že cieľom Únie musí 
byť ňou spravovaná spoločnosť zameraná 
na človeka, založená na údajoch, dôvere a 
hodnotách ochrany súkromia, 
transparentnosti a základných práv;

3. domnieva sa, že cieľom Únie musí 
byť spoločnosť založená na údajoch, 
informáciách a objektívnej analýze týchto 
údajov, spravovaná členskými štátmi na 
základe spolupráce a zameraná na 
slobodu jednotlivcov, založená na dôvere a 
hodnotách ochrany súkromia, 
transparentnosti a základných práv;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 94
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že cieľom Únie musí 
byť ňou spravovaná spoločnosť zameraná 
na človeka, založená na údajoch, dôvere a 
hodnotách ochrany súkromia, 
transparentnosti a základných práv;

3. domnieva sa, že cieľom Únie musí 
byť ňou spravovaná spoločnosť zameraná 
na človeka, založená na údajoch, dôvere a 
hodnotách ochrany súkromia, 
transparentnosti a základných práv, ktorá 
na prvé miesto kladie záujem jednotlivca a 
súčasne podporuje spoločné dobro;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že cieľom Únie musí 
byť ňou spravovaná spoločnosť zameraná 
na človeka, založená na údajoch, dôvere a 
hodnotách ochrany súkromia, 
transparentnosti a základných práv;

3. domnieva sa, že cieľom Únie musí 
byť správa vecí verejných v celej EÚ v 
oblasti dátového hospodárstva v 
spoločnosti zameranej na človeka a 
založenej na dôvere a hodnotách ochrany 
súkromia, transparentnosti, prístupnosti a 
základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že cieľom Únie musí 
byť ňou spravovaná spoločnosť zameraná 
na človeka, založená na údajoch, dôvere a 
hodnotách ochrany súkromia, 
transparentnosti a základných práv;

3. domnieva sa, že cieľom Únie musí 
byť ňou spravovaná spoločnosť zameraná 
na človeka, založená na údajoch, dôvere a 
hodnotách ochrany súkromia, 
transparentnosti a základných a 
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pracovných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že predsudky 
vyplývajúce zo základných súborov údajov 
majú tendenciu postupne sa prehlbovať, 
a tým získavať trvalý charakter 
a posilňovať existujúcu diskrimináciu, 
najmä v prípade osôb patriacich 
k menšinovým etnickým skupinám alebo 
rasovým komunitám; domnieva sa, že 
takéto účinky sú neprijateľné najmä v 
oblasti presadzovania práva a pokiaľ ide o 
článok 2 zmlúv;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že napriek vysokej 
úrovni ochrany poskytovanej 
prostredníctvom všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov jednotlivci trpia 
nedostatkom vhodných technických 
noriem a nástrojov umožňujúcich 
jednoduché uplatňovanie týchto práv; 
zdôrazňuje, že jednotlivci by sa mali pri 
presadzovaní ich práv, ktoré im udeľuje 



AM\1218025SK.docx 51/184 PE660.285v01-00

SK

všeobecné nariadenie o ochrane údajov, 
podporovať, pokiaľ ide o používanie 
údajov, ktoré generujú;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že na dátovom 
hospodárstve a trhu s infraštruktúrou 
cloud computingu v súčasnosti dominuje 
obmedzený počet neeurópskych aktérov, 
ktorí pôsobia ako faktickí tvorcovia 
pravidiel; zdôrazňuje, že to vyvoláva 
obavy z dodržiavania pravidiel EÚ v 
oblasti ochrany údajov, trhových 
postupov, bezpečnosti a kontroly 
používateľov nad strategickými údajmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že dosiahnutie cieľov 
dátovej stratégie nesmie viesť k narušeniu 
trhu v rámci Únie; zdôrazňuje, že budúce 
právne predpisy musia byť navrhnuté tak, 
aby uľahčili technologický rozvoj, 
inovácie, prístup k údajom, 
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interoperabilitu a prenosnosť údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabrániť neúmyselnému začleňovaniu 
rodových a kultúrnych predsudkov do 
algoritmov, systémov umelej inteligencie a 
aplikácií, a vyzýva, aby s kľúčovými 
spoločenskými aktérmi spolupracovali 
rôznorodé tímy vývojárov a inžinierov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje význam zodpovednosti 
jednotlivca pri komunikovaní údajov, či 
už osobných, alebo verejných;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 103
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
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Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
vysokej úrovne celkovej digitálnej 
gramotnosti vrátane odbornej prípravy o 
tom, ako získavať, spracúvať, vymieňať a 
analyzovať údaje v súlade so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov a inými 
príslušnými požiadavkami; podporuje 
presadzovanie učebných osnov 
poskytujúcich všeobecné základné 
poznatky v oblasti štatistiky a 
ekonometrie, a podporuje aj činnosti na 
informovanie verejnosti o spoločenskom, 
právnom a etickom vplyve spoločností 
založených na údajoch vrátane umelej 
inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zastáva názor, že niektoré 
technológie si vyžadujú osobitnú 
pozornosť a právne záruky, zatiaľ čo iné, 
a to aj s jasnými systémami bŕzd 
a protiváh, majú škodlivý vplyv na 
spoločnosť, najmä v rukách 
autoritárskeho režimu; vyzýva, aby vývoju 
akejkoľvek technológie vždy predchádzalo 
zamyslenie nad etickým rámcom umelej 
inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že dobre vybudovaná 
dátová spoločnosť je na prospech všetkým, 
posilňuje postavenie pracovníkov namiesto 
zhoršovania podmienok ich práce a 
nevytvára nerovnosť či digitálne priepasti;

4. konštatuje, že dobre vybudovaná 
dátová spoločnosť môže byť na prospech 
všetkým, posilňovať postavenie 
pracovníkov namiesto zhoršovania 
podmienok ich práce a viesť k rovnosti a 
menším rozdielom v digitálnej oblasti; trvá 
na tom, že na dosiahnutie tohto cieľa 
musí mať EÚ právny a posilňujúci 
európsky rámec založený na ľudských 
právach, a teda zahŕňajúci pracovné a 
odborové práva a etické pravidlá; trvá na 
zachovaní a posilnení ochrany 
pracovníkov, predchádzaní 
neprimeranému a nenáležitému 
sledovaniu pri práci, zákaze 
diskriminačného zaobchádzania na 
základe predpojatých algoritmov, a na 
predchádzaní zneužívaniu ochrany údajov 
a súkromia, zabezpečení súladu so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov 
a ešte prísnejších požiadaviek, a 
zachovaní ich súkromia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že dobre vybudovaná 
dátová spoločnosť je na prospech všetkým, 
posilňuje postavenie pracovníkov namiesto 
zhoršovania podmienok ich práce a 
nevytvára nerovnosť či digitálne priepasti;

4. konštatuje, že dobre vybudovaná 
dátová spoločnosť je na prospech všetkým, 
posilňuje postavenie pracovníkov namiesto 
zhoršovania podmienok ich práce a môže 
preklenúť existujúce nerovnosti a 
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digitálne priepasti bez vytvárania nových; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje osobitné 
potreby zraniteľných skupín, ako sú 
ľudia so zdravotným postihnutím, starší 
ľudia, ľudia s obmedzenými 
príležitosťami, utečenci a iné osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že dobre vybudovaná 
dátová spoločnosť je na prospech všetkým, 
posilňuje postavenie pracovníkov namiesto 
zhoršovania podmienok ich práce a 
nevytvára nerovnosť či digitálne priepasti;

4. konštatuje, že dobre vybudovaná 
dátová spoločnosť je na prospech všetkým, 
posilňuje postavenie pracovníkov namiesto 
zhoršovania podmienok ich práce, 
zabezpečuje úlohu a potreby MSP voči 
veľkým nadnárodným podnikom, pevne 
podporuje miestne komunity a nevytvára 
nerovnosť či digitálne priepasti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že dobre vybudovaná 
dátová spoločnosť je na prospech všetkým, 
posilňuje postavenie pracovníkov namiesto 
zhoršovania podmienok ich práce a 
nevytvára nerovnosť či digitálne priepasti;

4. konštatuje, že dobre vybudovaná 
dátová spoločnosť znemožňujúca 
akýkoľvek masový dohľad je na prospech 
všetkým, posilňuje postavenie pracovníkov 
namiesto zhoršovania podmienok ich práce 
a nevytvára obmedzenia slobôd, nerovnosť 
či digitálne priepasti;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že dobre vybudovaná 
dátová spoločnosť je na prospech všetkým, 
posilňuje postavenie pracovníkov namiesto 
zhoršovania podmienok ich práce a 
nevytvára nerovnosť či digitálne priepasti;

4. konštatuje, že dobre vybudovaná 
dátová spoločnosť je na prospech všetkým, 
posilňuje postavenie pracovníkov, 
startupov a MSP, vytvára kvalitnú 
zamestnanosť, uľahčuje hospodársky rast 
a inováciu namiesto zhoršovania 
pracovných podmienok a nevytvára 
nerovnosť či digitálne priepasti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že dobre vybudovaná 
dátová spoločnosť je na prospech všetkým, 
posilňuje postavenie pracovníkov namiesto 
zhoršovania podmienok ich práce a 
nevytvára nerovnosť či digitálne priepasti;

4. konštatuje, že dobre vybudovaná 
dátová spoločnosť je na prospech všetkým, 
posilňuje postavenie pracovníkov namiesto 
zhoršovania podmienok ich práce a 
nevytvára nerovnosť či digitálne priepasti a 
takisto sa snaží zlepšiť kvalitu života 
občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111



AM\1218025SK.docx 57/184 PE660.285v01-00

SK

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že dobre vybudovaná 
dátová spoločnosť je na prospech 
všetkým, posilňuje postavenie pracovníkov 
namiesto zhoršovania podmienok ich 
práce a nevytvára nerovnosť či digitálne 
priepasti;

4. konštatuje, že spoločnosť 21. 
storočia založená na údajoch by mala byť 
navrhnutá tak, aby prospievala všetkým, 
posilnila postavenie občanov, 
spotrebiteľov, pracovníkov, podnikateľov, 
výskumných pracovníkov a zabránila 
vzniku nerovností alebo digitálnych 
priepastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že rastúci objem, vývoj, 
uchovávanie a spracovanie priemyselných 
a verejných údajov v Únii je zdrojom rastu 
a inovácií, ktoré by sa mali využiť; 
domnieva sa, že tento rast môžu posilniť 
rovnaké podmienky a silné spravodlivé 
trhové hospodárstvo s mnohými subjektmi;

5. zdôrazňuje, že rastúci objem, vývoj, 
uchovávanie a spracovanie priemyselných 
a verejných údajov v Únii je zdrojom rastu 
a inovácií, ktoré by sa mali využiť; 
domnieva sa, že tento rast môžu posilniť 
rovnaké podmienky a silné spravodlivé 
trhové hospodárstvo s mnohými subjektmi; 
konštatuje, že trh a jeho pozorovatelia 
čoraz viac údaje oceňujú; pripomína 
napríklad, že organizácia McKinsey 
Global Institute v správe o veľkých dátach 
odhadla hodnotu, ktorú môžu veľké dáta 
vytvoriť vo verejnej správe v Európe, na 
250 miliárd EUR; pripomína takisto, že 
podľa organizácie Boston Consulting 
Group by osobné údaje získané od 
európskych spotrebiteľov mali v roku 
2011 hodnotu 315 miliárd EUR a mohli 
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by v budúcnosti od roku 2020 vytvárať 
hodnotu na úrovni 8 % európskeho HDP;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že rastúci objem, vývoj, 
uchovávanie a spracovanie priemyselných 
a verejných údajov v Únii je zdrojom rastu 
a inovácií, ktoré by sa mali využiť; 
domnieva sa, že tento rast môžu posilniť 
rovnaké podmienky a silné spravodlivé 
trhové hospodárstvo s mnohými subjektmi;

5. zdôrazňuje, že rastúci objem, vývoj, 
výmena, uchovávanie a spracovanie 
priemyselných a verejných údajov v Únii 
je zdrojom rastu a inovácií, ktoré by sa 
mali využiť; domnieva sa, že tento rast 
môžu posilniť rovnaké podmienky a silné, 
spravodlivé, konkurenčné a otvorené 
trhové hospodárstvo s mnohými subjektmi; 
považuje za rozhodujúce zabezpečiť 
právny súlad budúcich návrhov 
týkajúcich sa údajov s príslušnými 
existujúcimi právnymi predpismi a 
medzinárodnými pravidlami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že rastúci objem, vývoj, 
uchovávanie a spracovanie priemyselných 
a verejných údajov v Únii je zdrojom rastu 
a inovácií, ktoré by sa mali využiť; 

5. zdôrazňuje, že rastúci objem, vývoj, 
uchovávanie a spracovanie priemyselných 
a verejných údajov v Únii je zdrojom rastu 
a inovácií, ktoré by sa mali využiť; 
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domnieva sa, že tento rast môžu posilniť 
rovnaké podmienky a silné spravodlivé 
trhové hospodárstvo s mnohými subjektmi;

domnieva sa, že tento rast môžu posilniť 
rovnaké podmienky a silné spravodlivé 
trhové hospodárstvo s mnohými subjektmi, 
čo plne rešpektuje zásadu technologickej 
neutrality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že rastúci objem, vývoj, 
uchovávanie a spracovanie priemyselných 
a verejných údajov v Únii je zdrojom rastu 
a inovácií, ktoré by sa mali využiť; 
domnieva sa, že tento rast môžu posilniť 
rovnaké podmienky a silné spravodlivé 
trhové hospodárstvo s mnohými 
subjektmi;

5. zdôrazňuje, že rastúci objem, vývoj, 
uchovávanie a spracovanie priemyselných 
a verejných údajov v Únii je zdrojom 
obchodných príležitostí a inovácií, ktoré 
by sa mali využiť; domnieva sa, že tieto 
príležitosti možno zaistiť len 
zabezpečením rovnakých podmienok, 
spravodlivého prístupu na trh pre subjekty 
všetkých veľkostí a konkurenčných trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že rastúci objem, vývoj, 
uchovávanie a spracovanie priemyselných 
a verejných údajov v Únii je zdrojom rastu 
a inovácií, ktoré by sa mali využiť; 
domnieva sa, že tento rast môžu posilniť 
rovnaké podmienky a silné spravodlivé 
trhové hospodárstvo s mnohými subjektmi;

5. zdôrazňuje, že rastúci objem, vývoj, 
uchovávanie a spracovanie priemyselných 
a verejných údajov v Únii je zdrojom rastu 
a inovácií, ktoré by sa mali využiť; 
domnieva sa, že tento rast môžu posilniť 
rovnaké podmienky, interoperabilita a 
silné spravodlivé trhové hospodárstvo s 
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mnohými subjektmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že rastúci objem, vývoj, 
uchovávanie a spracovanie priemyselných 
a verejných údajov v Únii je zdrojom rastu 
a inovácií, ktoré by sa mali využiť; 
domnieva sa, že tento rast môžu posilniť 
rovnaké podmienky a silné spravodlivé 
trhové hospodárstvo s mnohými subjektmi;

5. zdôrazňuje, že rastúci objem, vývoj, 
uchovávanie a spracovanie priemyselných 
a verejných údajov v Únii je zdrojom 
udržateľného rastu a inovácií, ktoré by sa 
mali využiť; domnieva sa, že tento rast 
môžu posilniť rovnaké podmienky a silné 
spravodlivé trhové hospodárstvo s 
mnohými subjektmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že v súlade so zásadou 
obmedzenia účelu uvedenou vo 
všeobecnom nariadení o ochrane údajov 
by sa výmena údajov mala obmedzovať na 
iné ako osobné, teda napr. obchodné 
alebo priemyselné údaje, alebo bezpečne a 
účinne anonymizované osobné údaje, a to 
aj v zmiešaných súboroch údajov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje úlohu európskych 
startupov a MSP pri vytváraní 
hospodárskeho rastu a pracovných miest, 
ako aj súčasnú nerovnováhu na trhu v 
oblasti prístupu k údajom;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať udržateľnosť, 
zelenú dohodu a ciele Únie v oblasti klímy;

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať udržateľnosť, 
zelenú dohodu a ciele Únie v oblasti klímy 
a musí k nim čo najviac prispievať; 
naliehavo vyzýva, aby sa prijali vhodné 
opatrenia na zníženie environmentálnej 
stopy a emisií skleníkových plynov z 
odvetvia IKT spolu s podrobnými 
posúdeniami vplyvu vrátane 
predchádzania plánovanému zastarávaniu 
a zlepšenia energetickej účinnosti 
dátových centier; zdôrazňuje, že dátová 
stratégia Únie musí byť takisto v súlade s 
cieľmi stratégie pre MSP a priemysel, aby 
sa zabezpečilo, že náš priemysel bude na 
čele digitálnej transformácie a bude plne 
konkurencieschopný na celosvetovej 
úrovni;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať udržateľnosť, 
zelenú dohodu a ciele Únie v oblasti klímy;

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať udržateľnosť, 
zelenú dohodu a ciele Únie v oblasti klímy; 
konštatuje, že schopnosť spracúvať a 
lepšie využívať údaje má významný 
potenciál na znižovať emisií skleníkových 
plynov vo všetkých odvetviach; poukazuje 
však na to, že exponenciálny rast údajov a 
spracúvanie údajov je potrebné rozvíjať 
tak, aby sa podstatne nezvýšila uhlíková 
stopa IKT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať udržateľnosť, 
zelenú dohodu a ciele Únie v oblasti klímy;

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať udržateľnosť, 
zelenú dohodu a ciele Únie v oblasti klímy 
vrátane klimatickej neutrality do roku 
2050; pripomína cieľ znížiť do roku 2030 
emisie skleníkových plynov o 60 %;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať udržateľnosť, 
zelenú dohodu a ciele Únie v oblasti klímy;

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať hospodársky rast, 
inováciu, udržateľnosť, zelenú dohodu a 
ciele Únie v oblasti klímy, ako aj odolnú 
obnovu európskeho hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať udržateľnosť, 
zelenú dohodu a ciele Únie v oblasti 
klímy;

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí mať vo svojom jadre 
udržateľnosť a musí uľahčovať plnenie 
zelenej dohody a cieľov Únie v oblasti 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať udržateľnosť, 

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí prispievať k udržateľnosti a 
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zelenú dohodu a ciele Únie v oblasti 
klímy;

musí uľahčovať plnenie zelenej dohody a 
cieľov Únie v oblasti klímy;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať udržateľnosť, 
zelenú dohodu a ciele Únie v oblasti klímy;

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať udržateľnosť, 
zelenú dohodu, ciele Únie v oblasti klímy a 
sociálne začleňovanie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať udržateľnosť, 
zelenú dohodu a ciele Únie v oblasti 
klímy;

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať ciele v oblasti 
konkurencieschopnosti a zdravé a 
udržateľné hospodárstvo Únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 128
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia 
Únie musí podporovať udržateľnosť, 
zelenú dohodu a ciele Únie v oblasti 
klímy;

6. zdôrazňuje, že dátovú stratégiu 
Únie by mala sprevádzať dvojitá 
transformácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vopred vykonala hĺbkové vyhodnotenie a 
zmapovanie existujúcich právnych 
predpisov týkajúcich sa aspektov výmeny 
údajov; aby posúdila, či sú potrebné 
úpravy alebo dodatočné požiadavky na 
podporu európskeho dátového 
hospodárstva a zabezpečenie spravodlivej 
hospodárskej súťaže pre všetky dotknuté 
subjekty, a to bez právnej duplicity s 
existujúcimi a novými právnymi 
predpismi, ktoré sa týkajú dátovej 
stratégie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Angelika Niebler

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby všetko úsilie v rámci dátovej stratégie 
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sprevádzali doplnkovým komunikačným 
úsilím s cieľom vytvoriť povedomie o 
výhodách napr. zhromažďovania údajov 
pre hospodárstvo; toto komunikačné 
úsilie by malo byť zamerané najmä na 
MSP a startupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že vzhľadom na 
rastúcu uhlíkovú stopu získavania, 
uchovávania a výmeny údajov treba 
výrazne zlepšiť energetickú efektívnosť a 
efektívnosť využívania zdrojov v oblasti 
dátovej infraštruktúry, aby sa čo najskôr 
dosiahla klimatická neutralita digitálneho 
sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. podporuje stratégiu európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov 
(EDPS) na obdobie 2020 – 2024, ktorá je 
založená na troch pilieroch: predvídanie, 
činnosť a solidarita1a;
_________________
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1a https://edps.europa.eu/edps-strategy-
2020-2024/. 

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby ďalej 
objasnila pojmy „verejný statok“ a 
„verejný záujem“, a to na účely 
využívania údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. konštatuje, že európske spoločnosti 
pôsobiace v niektorých tretích krajinách 
čoraz viac čelia neodôvodneným 
prekážkam a digitálnym obmedzeniam; 
víta záväzok Komisie riešiť v 
dvojstranných diskusiách, na 
medzinárodných fórach vrátane WTO a v 
rámci obchodnej politiky EÚ 
neodôvodnené prekážky brániace 
medzinárodným tokom údajov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 135
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje vytvorenie rámca správy 
údajov pre spoločné európske dátové 
priestory, do ktorého patrí interoperabilita, 
zdieľanie, prístup k údajom a ich 
prenosnosť, s cieľom zlepšiť tok a 
opakované používanie priemyselných a 
verejných údajov;

7. podporuje vytvorenie rámca správy 
údajov pre spoločné európske dátové 
priestory, do ktorého patrí 
transparentnosť, interoperabilita, 
zdieľanie, prístup k údajom a ich 
prenosnosť, s cieľom zlepšiť tok a 
opakované používanie priemyselných a 
verejných údajov; ďalej podporuje 
vytvorenie koncepcie údajov všeobecného 
záujmu v nadchádzajúcom rámci, najmä v 
prípade súkromných údajov, ktorých 
otvorenie je odôvodnené na účely 
verejného výskumu (výroba a spotreba 
energie, údaje o biodiverzite, údaje o 
klíme atď.), v súlade s prácou Fóra pre 
správu internetu 1a;
_________________
1a 
https://www.intgovforum.org/multilingual
/content/igf-2019-ws-191-public-interest-
data-where-are-we-to-do-what.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje vytvorenie rámca správy 
údajov pre spoločné európske dátové 
priestory, do ktorého patrí interoperabilita, 

7. podporuje vytvorenie rámca správy 
údajov pre spoločné európske dátové 
priestory, do ktorého patrí interoperabilita, 
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zdieľanie, prístup k údajom a ich 
prenosnosť, s cieľom zlepšiť tok a 
opakované používanie priemyselných a 
verejných údajov;

zdieľanie, prístup k údajom a ich 
prenosnosť, s cieľom zlepšiť tok a 
opakované používanie priemyselných a 
verejných údajov; zdôrazňuje, že zásada 
prenosnosti údajov by mala zohľadňovať 
rozdiely v infraštruktúrach a postupoch 
poskytovateľov IT, pričom by mala 
používateľom umožniť preniesť svoje 
údaje, a poznamenáva, že infraštruktúra a 
postupy sa môžu u jednotlivých 
poskytovateľov líšiť;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje vytvorenie rámca správy 
údajov pre spoločné európske dátové 
priestory, do ktorého patrí interoperabilita, 
zdieľanie, prístup k údajom a ich 
prenosnosť, s cieľom zlepšiť tok a 
opakované používanie priemyselných a 
verejných údajov;

7. podporuje vytvorenie rámca správy 
údajov pre spoločné európske dátové 
priestory, do ktorého patrí interoperabilita, 
zdieľanie, prístup k údajom a ich 
prenosnosť, s cieľom zlepšiť tok a 
opakované používanie priemyselných a 
verejných údajov; naliehavo vyzýva, aby 
riadiaci rámec propagoval zásadu „údaje 
pre verejné blaho“ a zároveň aby vždy 
chránil práva občanov EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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7. podporuje vytvorenie rámca správy 
údajov pre spoločné európske dátové 
priestory, do ktorého patrí interoperabilita, 
zdieľanie, prístup k údajom a ich 
prenosnosť, s cieľom zlepšiť tok a 
opakované používanie priemyselných a 
verejných údajov;

7. podporuje vytvorenie rámca správy 
údajov pre spoločné európske dátové 
priestory podliehajúceho pravidlám EÚ, 
do ktorého patrí interoperabilita, zdieľanie, 
prístup k údajom a ich prenosnosť a 
bezpečnosť, s cieľom zlepšiť tok a 
opakované používanie priemyselných a 
verejných údajov na medziodvetvovej 
úrovni aj na úrovni konkrétnych odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje vytvorenie rámca správy 
údajov pre spoločné európske dátové 
priestory, do ktorého patrí interoperabilita, 
zdieľanie, prístup k údajom a ich 
prenosnosť, s cieľom zlepšiť tok a 
opakované používanie priemyselných a 
verejných údajov;

7. podporuje vytvorenie rámca správy 
údajov pre spoločné európske dátové 
priestory, do ktorého patrí interoperabilita, 
zdieľanie, prístup k údajom a ich 
prenosnosť, s cieľom zlepšiť tok a 
opakované používanie priemyselných a 
iných než osobných alebo bezpečne 
anonymizovaných údajov verejného 
sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje vytvorenie rámca správy 
údajov pre spoločné európske dátové 
priestory, do ktorého patrí interoperabilita, 
zdieľanie, prístup k údajom a ich 

7. nabáda na vytvorenie 
jednoduchého rámca správy údajov pre 
spoločné európske dátové priestory, do 
ktorého patrí interoperabilita, dobrovoľné 
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prenosnosť, s cieľom zlepšiť tok a 
opakované používanie priemyselných a 
verejných údajov;

zdieľanie, prístup k údajom a ich 
prenosnosť, s cieľom zlepšiť tok a 
opakované používanie priemyselných a 
verejných údajov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že pri zavádzaní 
európskych dátových priestorov by sa mali 
uprednostniť kľúčové hospodárske 
odvetvia, verejný sektor a ďalšie oblasti 
verejného záujmu, a vyzýva Komisiu, aby 
posúdila pridanie ďalších dátových 
priestorov v budúcnosti; domnieva sa, že 
európske dátové priestory by mali slúžiť 
ako príklad transparentnosti a správnej 
rovnováhy medzi všetkými dotknutými 
záujmami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že ambiciózny 
regulačný rámec môže stimulovať 
inovácie v odvetví umelej inteligencie 
poskytnutím jasných obmedzení a noriem, 
najmä pre MSP; ďalej zdôrazňuje, že 
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pokiaľ ide o ochranu základných práv, 
neexistuje nič také ako nadmerná 
regulácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že je potrebné ďalej 
objasniť všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov s cieľom poskytnúť spoločnostiam 
právnu istotu a umožniť im plne rozvinúť 
potenciál dátového hospodárstva; nabáda 
členské štáty, aby koordinovali a ďalej 
harmonizovali svoje vnútroštátne dátové 
stratégie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje význam vykonávania 
stratégie obhospodarovania hlavných 
údajov na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť 
jednotnosť, presnosť, riadenie, 
sémantickú konzistentnosť a 
zodpovednosť za údaje zdieľané 
členskými štátmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 145
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje osobitosť odvetvia 
zdravotníctva; súhlasí s Komisiou, že 
občania by mali mať zabezpečený prístup 
ku komplexným elektronickým záznamom 
o údajoch týkajúcich sa ich zdravia a mali 
by mať naďalej kontrolu nad osobnými 
údajmi týkajúcimi sa ich zdravia a 
možnosť poskytovať tieto údaje 
oprávneným tretím stranám a že súčasne 
by sa mal zakázať neoprávnený prístup, v 
súlade s právnymi predpismi o ochrane 
údajov; ďalej potvrdzuje, že údaje by sa 
mali uchovávať na bezpečných lokálnych 
serveroch a mali by ich spracúvať 
nezávislé orgány;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 7 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7c. zdôrazňuje, že poisťovacím 
spoločnostiam ani iným poskytovateľom 
služieb by sa nemalo umožniť využívať 
údaje z aplikácií elektronického 
zdravotníctva na účely diskriminácie pri 
stanovovaní cien, keďže by to bolo v 
rozpore so základným právom na prístup 
k zdraviu1a;
_________________
1a 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2019-0105_SK.html.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 7 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7d. v súlade so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov pripomína 
odporúčania vydané mnohými 
vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu 
osobných údajov týkajúce sa vyhradenia 
hostingových služieb a služieb správy 
údajov v sektore zdravotníctva subjektom, 
ktoré podliehajú výlučnej jurisdikcii 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 7 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7e. pripomína pozíciu EDPS v 
nadväznosti na jeho vyšetrovanie vedené z 
jeho vlastnej iniciatívy týkajúce sa 
používania produktov a služieb 
spoločnosti Microsoft inštitúciami EÚ, a 
poukazuje najmä na to, že priestor na 
úvahu, ktorý spoločnosť Microsoft mala, 
predstavoval rozsiahle právo spoločnosti 
Microsoft konať ako subjekt vykonávajúci 
kontrolu; podporuje myšlienku, že 
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vzhľadom na úlohu inštitúcií EÚ ako 
inštitúcií verejnej služby by inštitúcie EÚ 
mali konať tak, aby si zachovali kontrolu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. trvá na tom, aby bol model správy 
údajov postavený na ich 
decentralizovanom prevádzkovom 
prostredí;

8. trvá na tom, aby bol model správy 
údajov postavený na ich 
decentralizovanom prevádzkovom 
prostredí; je presvedčený, že EÚ by mala 
rozvíjať vlastné kapacity v oblasti 
cloudových služieb a uľahčiť vznik 
decentralizovaného, interoperabilného 
ekosystému správy údajov, ktorý umožní 
účinné využívanie miestnych 
infraštruktúr, napríklad edge 
computingu; podporuje ďalšie zavádzanie 
decentralizovaných digitálnych 
technológií ako blockchain, ktoré 
jednotlivcom a organizáciám umožňujú 
riadiť toky údajov na základe 
sebaurčenia;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. trvá na tom, aby bol model správy 8. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 



PE660.285v01-00 76/184 AM\1218025SK.docx

SK

údajov postavený na ich 
decentralizovanom prevádzkovom 
prostredí;

posúdila, ako vybudovať model správy 
údajov; konštatuje, že centralizované aj 
decentralizované prevádzkové prostredia 
údajov prinášajú výhody a riziká; uznáva, 
že decentralizovaný model ponúka viac 
záruk, pokiaľ ide o ochranu súkromia a 
minimalizáciu údajov, keďže menej 
údajov sa uchováva v centrálnych 
serveroch; zdôrazňuje, že v posúdení by sa 
mal náležite zohľadniť aspekt 
kybernetickej bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. trvá na tom, aby bol model správy 
údajov postavený na ich 
decentralizovanom prevádzkovom 
prostredí;

8. trvá na tom, že model správy 
údajov musí byť postavený na ich 
decentralizovanom prevádzkovom 
prostredí prístupnom všetkým účastníkom 
trhu, komerčným aj nekomerčným, 
vrátane startupov a MSP, čím sa umožní 
ekosystém, v ktorom možno k údajom 
pristupovať a využívať ich v 
dôveryhodnom, bezpečnom a 
zabezpečenom prostredí; trvá na tom, aby 
sa normy kybernetickej bezpečnosti 
koordinovali s agentúrou EÚ ENISA a so 
strediskom EÚ pre kompetencie v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. trvá na tom, aby bol model správy 
údajov postavený na ich 
decentralizovanom prevádzkovom 
prostredí;

8. trvá na tom, aby bol model správy 
údajov postavený na ich 
decentralizovanom prevádzkovom 
prostredí a aby sa pri tom využili výhody 
politiky otvoreného prístupu a možnosti 
spolupráce v regionálnych zoskupeniach 
MSP, výskumných inštitúcií, verejnej 
správy a občianskej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. trvá na tom, aby bol model správy 
údajov postavený na ich 
decentralizovanom prevádzkovom 
prostredí;

8. trvá na tom, aby bol model správy 
údajov postavený na ich 
decentralizovanom prevádzkovom 
prostredí; ďalej odporúča v čo najväčšej 
možnej miere využívať softvér s 
otvoreným zdrojovým kódom vo všetkých 
verejných správach v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. trvá na tom, aby bol model správy 8. trvá na tom, aby bol model správy 
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údajov postavený na ich 
decentralizovanom prevádzkovom 
prostredí;

údajov postavený na ich 
decentralizovanom prevádzkovom 
prostredí; a podporuje vytvorenie a vznik 
interoperabilných dátových ekosystémov 
pri prechode na edge computing;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. domnieva sa, že služby správy 
údajov a štruktúry údajov určené na 
uchovávanie, používanie, opakované 
použitie a opravu údajov sú kritické zložky 
hodnotového reťazca európskeho 
digitálneho hospodárstva; zdôrazňuje, že 
náklady súvisiace s prístupom k údajom a 
ich uchovávaním určujú rýchlosť, hĺbku 
a rozsah prijatia digitálnych infraštruktúr 
a produktov, najmä pre MSP a startupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na vytvorenie orgánu pod 
vedením Komisie, ktorý by stanovil 
spoločné usmernenia pre správu údajov 
platné v celej Únii; žiada, aby v správe 
dátových priestorov boli primerane 
zastúpení občania, občianska spoločnosť a 
podniky;

9. vyzýva Komisiu, aby stanovila 
spoločné usmernenia pre správu údajov 
platné v celej Únii a dôkladne posúdila 
potrebu vytvoriť orgán pod vedením 
Komisie, ktorý tým bude poverený a ktorý 
by mal fungovať v úzkej spolupráci s 
orgánmi zodpovednými za umelú 
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inteligenciu a využívať existujúci 
personál; vyzýva Komisiu, aby pravidelne 
konzultovala so všetkými 
zainteresovanými stranami, ako sú 
občania, občianska spoločnosť a podniky, s 
cieľom zlepšiť správu dátových 
priestorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na vytvorenie orgánu pod 
vedením Komisie, ktorý by stanovil 
spoločné usmernenia pre správu údajov 
platné v celej Únii; žiada, aby v správe 
dátových priestorov boli primerane 
zastúpení občania, občianska spoločnosť a 
podniky;

9. požaduje orgán pod vedením 
Komisie alebo GR, ktorý by stanovil 
spoločné nariadenia pre správu údajov 
platné v celej Únii; žiada, aby v správe 
dátových priestorov boli primerane 
zastúpení občania, občianska spoločnosť a 
podniky; odmieta vytvorenie novej 
agentúry v nadväznosti na správu Dvora 
audítorov z októbra1a; odporúča súčasným 
GR, aby posilnili svoju spoluprácu s 
európskym dozorným úradníkom pre 
ochranu údajov (EDPS);
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/News
Item.aspx?nid=14564.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
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Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na vytvorenie orgánu pod 
vedením Komisie, ktorý by stanovil 
spoločné usmernenia pre správu údajov 
platné v celej Únii; žiada, aby v správe 
dátových priestorov boli primerane 
zastúpení občania, občianska spoločnosť a 
podniky;

9. vyzýva na vytvorenie skupiny na 
vysokej úrovni pod vedením Komisie, 
ktorá pomôže stanoviť spoločné 
usmernenia pre správu údajov platné v 
celej Únii; žiada, aby v správe dátových 
priestorov boli primerane zastúpení 
občania, občianska spoločnosť, verejné 
orgány a podniky; zdôrazňuje význam 
koordinácie všetkých regulačných 
orgánov zapojených do dátového 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na vytvorenie orgánu pod 
vedením Komisie, ktorý by stanovil 
spoločné usmernenia pre správu údajov 
platné v celej Únii; žiada, aby v správe 
dátových priestorov boli primerane 
zastúpení občania, občianska spoločnosť a 
podniky;

9. vyzýva na vytvorenie orgánu pod 
vedením Komisie, zloženého zo zástupcov 
orgánov členských štátov a príslušných 
agentúr EÚ a iných orgánov, ako sú 
EDPB, BEREC, ENISA, ktorý by stanovil 
spoločné usmernenia pre jednoduchú 
správu údajov platné v celej Únii; žiada, 
aby v správe dátových priestorov boli 
primerane zastúpení občania, občianska 
spoločnosť a podniky;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na vytvorenie orgánu pod 
vedením Komisie, ktorý by stanovil 
spoločné usmernenia pre správu údajov 
platné v celej Únii; žiada, aby v správe 
dátových priestorov boli primerane 
zastúpení občania, občianska spoločnosť a 
podniky;

9. vyzýva Komisiu, aby stanovila 
spoločné usmernenia pre správu údajov 
platné v celej Únii a dôkladne posúdila 
potrebu vytvoriť orgán pod vedením 
Komisie, ktorý tým bude poverený, 
využívajúci existujúci personál; vyzýva 
Komisiu, aby pravidelne konzultovala so 
všetkými zainteresovanými stranami, ako 
sú občania, občianska spoločnosť a 
podniky, s cieľom zlepšiť správu dátových 
priestorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na vytvorenie orgánu pod 
vedením Komisie, ktorý by stanovil 
spoločné usmernenia pre správu údajov 
platné v celej Únii; žiada, aby v správe 
dátových priestorov boli primerane 
zastúpení občania, občianska spoločnosť a 
podniky;

9. vyzýva na vytvorenie orgánu pod 
vedením Komisie, ktorý by stanovil 
spoločné zásady pre správu údajov platné v 
celej Únii; žiada, aby v správe dátových 
priestorov boli primerane zastúpení 
občania, občianska spoločnosť a podniky;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. naliehavo žiada Komisiu, aby 
budovala interoperabilné odvetvové dátové 
priestory, ktoré budú spravované podľa 
spoločných usmernení, aby sa zamedzilo 
vytváraniu síl a nevznikali prekážky 
medziodvetvových inovácií;

10. naliehavo žiada Komisiu, aby 
budovala interoperabilné odvetvové dátové 
priestory, ktoré budú spravované podľa 
spoločných usmernení, aby sa zamedzilo 
vytváraniu síl a nevznikali prekážky 
medziodvetvových inovácií; zdôrazňuje, že 
riadenie odvetvových dátových priestorov 
by malo dopĺňať požiadavky a postupy 
stanovené v platných odvetvových 
právnych predpisoch alebo byť s nimi v 
súlade, a to s cieľom zaručiť právnu 
istotu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. naliehavo žiada Komisiu, aby 
budovala interoperabilné odvetvové dátové 
priestory, ktoré budú spravované podľa 
spoločných usmernení, aby sa zamedzilo 
vytváraniu síl a nevznikali prekážky 
medziodvetvových inovácií;

10. naliehavo žiada Komisiu a členské 
štáty, aby budovali interoperabilné 
odvetvové dátové priestory, ktoré budú 
spravované podľa spoločných usmernení a 
protokolov pre výmenu údajov, aby sa tak 
zamedzilo vytváraniu síl brániacich 
medziodvetvovým inováciám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. naliehavo žiada Komisiu, aby 
budovala interoperabilné odvetvové dátové 
priestory, ktoré budú spravované podľa 
spoločných usmernení, aby sa zamedzilo 
vytváraniu síl a nevznikali prekážky 
medziodvetvových inovácií;

10. naliehavo žiada Komisiu, aby 
budovala interoperabilné odvetvové dátové 
priestory, ktoré budú spravované podľa 
spoločných usmernení a právnych 
požiadaviek, aby sa zamedzilo vytváraniu 
síl a nevznikali prekážky 
medziodvetvových inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. naliehavo žiada Komisiu, aby 
budovala interoperabilné odvetvové dátové 
priestory, ktoré budú spravované podľa 
spoločných usmernení, aby sa zamedzilo 
vytváraniu síl a nevznikali prekážky 
medziodvetvových inovácií;

10. naliehavo žiada Komisiu, aby 
budovala interoperabilné odvetvové dátové 
priestory, ktoré budú spravované podľa 
spoločných zásad, aby sa zamedzilo 
vytváraniu síl a nevznikali prekážky 
medziodvetvových inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že dátové priestory by 
mali byť založené na kolaboratívnych, 
transparentných a nediskriminačných 
pravidlách a mali by byť otvorené všetkým 
subjektom; vyzýva Komisiu, aby posilnila 
svoju činnosť v prospech otvorenej, 
vysvetliteľnej a inkluzívnej správy údajov, 
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od prístupu po opakované použitie, kde sa 
účinne zabráni reprodukcii predpojatosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. podporuje stanovisko výboru 
CULT, v ktorom sa vyzýva na vytvorenie 
spoločného európskeho dátového 
priestoru pre kultúrne dedičstvo, a 
domnieva sa, že digitalizácia kultúrneho 
dedičstva by mohla byť užitočná a 
prospešná širokou škálou spôsobov, a to 
aj v odvetví cestovného ruchu1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/CULT-PA-652540_SK.pdf. 

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. odporúča Komisii, aby dátové 
priestory využívala na posilnenie dôvery, 
tvorbu spoločných noriem a budovanie 
dobre štruktúrovaných aplikačných 
programovacích rozhraní (API) a aby na 
testovanie inovácií zvážila použitie vopred 

11. odporúča Komisii, aby dátové 
priestory využívala na posilnenie dôvery, 
tvorbu spoločných noriem a budovanie 
dobre štruktúrovaných aplikačných 
programovacích rozhraní (API) a aby na 
testovanie inovácií a nových obchodných 
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dohodnutých „pieskovísk“; modelov, ako aj nových nástrojov na 
správu a spracúvanie údajov, zvážila 
použitie vopred dohodnutých „pieskovísk“; 
považuje za nevyhnutné zabrániť 
akémukoľvek riziku neoprávneného 
prístupu tretích strán do dátových 
priestorov a vytvoriť nástroje na boj proti 
možným pochybeniam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. odporúča Komisii, aby dátové 
priestory využívala na posilnenie dôvery, 
tvorbu spoločných noriem a budovanie 
dobre štruktúrovaných aplikačných 
programovacích rozhraní (API) a aby na 
testovanie inovácií zvážila použitie vopred 
dohodnutých „pieskovísk“;

11. odporúča Komisii, aby dátové 
priestory využívala na posilnenie dôvery, 
tvorbu spoločných, trhom motivovaných 
noriem a budovanie dobre štruktúrovaných 
aplikačných programovacích rozhraní 
(API) spolu s robustným mechanizmom 
autentifikácie a aby na testovanie inovácií 
používala vopred dohodnuté 
„pieskoviská“; vyzýva Komisiu, aby 
predložila usmernenia pre postupy 
využívania údajov s cieľom zvýšiť právnu 
istotu pre súkromné a verejné subjekty 
všetkých veľkostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. odporúča Komisii, aby dátové 
priestory využívala na posilnenie dôvery, 
tvorbu spoločných noriem a budovanie 
dobre štruktúrovaných aplikačných 
programovacích rozhraní (API) a aby na 
testovanie inovácií zvážila použitie vopred 
dohodnutých „pieskovísk“;

11. odporúča Komisii, aby dátové 
priestory využívala na posilnenie dôvery, 
tvorbu spoločných noriem, a to aj pre 
anonymizáciu a pseudonymizáciu údajov 
s cieľom zabezpečiť vysokú ochranu 
údajov, na budovanie dobre 
štruktúrovaných aplikačných 
programovacích rozhraní (API) a aby na 
testovanie inovácií zvážila použitie vopred 
dohodnutých, jednoznačne vymedzených a 
časovo obmedzených „pieskovísk“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. odporúča Komisii, aby dátové 
priestory využívala na posilnenie dôvery, 
tvorbu spoločných noriem a budovanie 
dobre štruktúrovaných aplikačných 
programovacích rozhraní (API) a aby na 
testovanie inovácií zvážila použitie vopred 
dohodnutých „pieskovísk“;

11. odporúča Komisii, aby dátové 
priestory využívala na posilnenie dôvery, 
tvorbu spoločných noriem a budovanie 
dobre štruktúrovaných aplikačných 
programovacích rozhraní (API) a aby na 
testovanie inovácií, automatizácie a 
platforiem na analýzu a spracúvanie 
údajov zvážila použitie vopred 
dohodnutých „pieskovísk“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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11. odporúča Komisii, aby dátové 
priestory využívala na posilnenie dôvery, 
tvorbu spoločných noriem a budovanie 
dobre štruktúrovaných aplikačných 
programovacích rozhraní (API) a aby na 
testovanie inovácií zvážila použitie vopred 
dohodnutých „pieskovísk“;

11. odporúča Komisii, aby dátové 
priestory využívala na posilnenie dôvery, 
prijatie spoločných noriem a budovanie 
dobre štruktúrovaných aplikačných 
programovacích rozhraní (API) a aby na 
testovanie inovácií vo verejnom aj 
súkromnom sektore zvážila použitie 
vopred dohodnutých „pieskovísk“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. odporúča Komisii, aby dátové 
priestory využívala na posilnenie dôvery, 
tvorbu spoločných noriem a budovanie 
dobre štruktúrovaných aplikačných 
programovacích rozhraní (API) a aby na 
testovanie inovácií zvážila použitie vopred 
dohodnutých „pieskovísk“;

11. odporúča Komisii, aby dátové 
priestory využívala na posilnenie dôvery, 
tvorbu spoločných noriem a nariadení a 
budovanie dobre štruktúrovaných 
aplikačných programovacích rozhraní 
(API) a aby na testovanie inovácií zvážila 
použitie vopred dohodnutých „pieskovísk“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. domnieva sa, že vytvorenie dobre 
štruktúrovaných API by poskytlo najlepší 
prístup k údajom a interoperabilitu v 
rámci dátových priestorov a umožnilo by 
aj automatizovanú interoperabilitu medzi 
rôznymi službami v reálnom čase; vyzýva 
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preto Komisiu, aby podporovala dobre 
štruktúrované API ako technologické 
riešenie orientované na budúcnosť, a to 
aj na zlepšenie práva jednotlivcov na 
prenosnosť údajov uvedeného v článku 
20 všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyjadruje potrebu podporovať 
kultúru partnerstva medzi súkromným a 
verejným sektorom pri spoločnom 
využívaní údajov, a to aj poskytovaním 
stimulov, s cieľom dosiahnuť plný 
potenciál partnerstiev v oblasti údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. nabáda Komisiu, aby uplatňovala 
zásadu prvoradosti API pre všetky IT 
systémy členských štátov vo verejnom 
sektore, čím sa zvýši interoperabilita 
týchto systémov;

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje potrebu pomáhať 
subjektom súkromného a verejného 
sektora pri identifikácii údajov v ich 
vlastníctve, ich katalogizácii a zvýšení ich 
vyhľadateľnosť na dopĺňanie dátových 
priestorov; vyzýva Komisiu, aby 
financovala iniciatívy na zvýšenie 
vyhľadateľnosti metaúdajov v dátových 
priestoroch;

12. konštatuje, že usmernenia a rámce 
vyplývajúce z európskej dátovej stratégie 
by mali zabezpečiť, aby subjekty zo 
súkromného aj verejného sektora mohli 
využívať údaje, ktoré vytvárajú a vlastnia, 
čo zvýši a bude stimulovať vyhľadateľnosť 
údajov na dopĺňanie dátových priestorov; 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
iniciatívy na zvýšenie vyhľadateľnosti 
metaúdajov v dátových priestoroch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje potrebu pomáhať 
subjektom súkromného a verejného sektora 
pri identifikácii údajov v ich vlastníctve, 
ich katalogizácii a zvýšení ich 
vyhľadateľnosť na dopĺňanie dátových 
priestorov; vyzýva Komisiu, aby 
financovala iniciatívy na zvýšenie 
vyhľadateľnosti metaúdajov v dátových 
priestoroch;

12. konštatuje potrebu pomáhať 
subjektom súkromného a verejného 
sektora, najmä MSP a startupom, pri 
identifikácii údajov v ich vlastníctve, ich 
katalogizácii a zvýšení ich vyhľadateľnosť 
na dopĺňanie dátových priestorov, ako aj 
pri uľahčovaní pravidelného mazania 
údajov; vyzýva Komisiu, aby financovala 
iniciatívy na zvýšenie vyhľadateľnosti 
metaúdajov v dátových priestoroch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 179
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že je dôležité mať 
súbory údajov založené na všeobecne 
uznávaných taxonómiách na úrovni EÚ s 
cieľom uľahčiť prístupnosť, 
spoľahlivosť a v konečnom dôsledku 
použiteľnosť údajov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta zámery Komisie na 
označovanie/certifikáciu 
sprostredkovateľov s cieľom vytvoriť 
interoperabilné dátové ekosystémy a trhy;

13. pripomína kľúčovú úlohu, ktorú 
budú zohrávať tzv. sprostredkovatelia 
údajov ako štrukturálny nástroj na 
zhromažďovanie údajov a organizovanie 
tokov údajov; víta zámery Komisie na 
označovanie/certifikáciu 
sprostredkovateľov s cieľom vytvoriť 
interoperabilné a nediskriminačné dátové 
ekosystémy a trhy otvorené všetkým 
subjektom, najmä v tých odvetviach, ktoré 
nebudú zahrnuté do spoločných dátových 
priestorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta zámery Komisie na 
označovanie/certifikáciu 
sprostredkovateľov s cieľom vytvoriť 
interoperabilné dátové ekosystémy a trhy;

13. víta zámery Komisie na 
označovanie/certifikáciu 
sprostredkovateľov s cieľom vytvoriť 
interoperabilné dátové ekosystémy a trhy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
interoperabilitu vytvorením minimálnych 
kritérií interoperability medzi 
sprostredkovateľmi údajov, v ktorých sa 
uvedie celkové smerovanie 
interoperabilnej siete služieb v oblasti 
výmeny údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta zámery Komisie na 
označovanie/certifikáciu 
sprostredkovateľov s cieľom vytvoriť 
interoperabilné dátové ekosystémy a trhy;

13. víta zámery Komisie na 
označovanie/certifikáciu 
sprostredkovateľov s cieľom vytvoriť 
interoperabilné dátové ekosystémy a trhy; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s európskymi a 
medzinárodnými normalizačnými 
organizáciami s cieľom identifikovať a 
odstrániť nedostatky v normalizácii 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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 
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Virkkunen, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta zámery Komisie na 
označovanie/certifikáciu 
sprostredkovateľov s cieľom vytvoriť 
interoperabilné dátové ekosystémy a trhy;

13. víta zámery Komisie na 
označovanie/certifikáciu 
sprostredkovateľov s cieľom vytvoriť 
interoperabilné dátové ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že osobné a priemyselné 
údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
usmernenia a postupy pri využívaní 
zmiešaných súborov údajov v 
priemyselnom prostredí a zároveň zaručila 
pravidlá ochrany osobných údajov; vyzýva 
Komisiu, aby popri iných dátových 
priestoroch zvážila vytvorenie 
horizontálneho a prierezového priestoru 
pre osobné údaje s cieľom riešiť zložitý 
problém zmiešaných súborov údajov a 
posilniť postavenie občanov napríklad 
prostredníctvom dôveryhodných 
sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí 
uchovávajú údaje so súhlasom ich 
vlastníkov;

14. pripomína, že osobné a priemyselné 
údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť; 
domnieva sa, že na zmiešané súbory 
údajov, ktoré kombinujú osobné a iné ako 
osobné údaje, by sa mali vzťahovať 
pravidlá všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby vymedzila usmernenia a 
postupy pri využívaní zmiešaných súborov 
údajov v priemyselnom prostredí a zároveň 
zaručila pravidlá ochrany osobných 
údajov; vyzýva Komisiu, aby posilnila 
postavenie občanov napríklad 
prostredníctvom dôveryhodných 
sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí 
uchovávajú údaje so súhlasom ich 
vlastníkov; žiada Komisiu, aby 
preskúmala výmenu iných ako osobných 
údajov súkromného sektora s MVO, a 
najmä so spotrebiteľskými organizáciami, 
napríklad s cieľom zlepšiť testovanie 
výrobkov; zdôrazňuje, že organizácie, 
ktoré sledujú ciele verejného záujmu, by v 
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záujme posilnenia ich činnosti mali mať 
prístup k iným ako osobným údajom;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že osobné a priemyselné 
údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
usmernenia a postupy pri využívaní 
zmiešaných súborov údajov v 
priemyselnom prostredí a zároveň zaručila 
pravidlá ochrany osobných údajov; 
vyzýva Komisiu, aby popri iných dátových 
priestoroch zvážila vytvorenie 
horizontálneho a prierezového priestoru 
pre osobné údaje s cieľom riešiť zložitý 
problém zmiešaných súborov údajov a 
posilniť postavenie občanov napríklad 
prostredníctvom dôveryhodných 
sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí 
uchovávajú údaje so súhlasom ich 
vlastníkov;

14. pripomína, že osobné a iné ako 
osobné údaje, ako sú napríklad 
priemyselné údaje, sa nedajú vždy 
navzájom oddeliť alebo je ich oddelenie 
náročné a nákladné, čo vedie k tomu, že 
veľké množstvo údajov sa v súčasnosti 
nevyužíva; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vymedzila usmernenia týkajúce sa 
zákonného spracúvania údajov a 
postupov pri využívaní zmiešaných 
súborov údajov v priemyselnom prostredí, 
ako sú štandardizované kritériá na 
zabezpečenie dostatočnej úrovne 
anonymizácie a agregácie, v súlade s 
právnymi predpismi o ochrane údajov; 
vyzýva Komisiu, aby popri iných dátových 
priestoroch zvážila vytvorenie 
horizontálneho a prierezového priestoru 
pre osobné údaje s cieľom riešiť zložitý 
problém zmiešaných súborov údajov a 
posilniť postavenie občanov napríklad 
prostredníctvom dôveryhodných 
sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí 
uchovávajú údaje so súhlasom ich 
vlastníkov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že osobné a priemyselné 
údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
usmernenia a postupy pri využívaní 
zmiešaných súborov údajov v 
priemyselnom prostredí a zároveň 
zaručila pravidlá ochrany osobných 
údajov; vyzýva Komisiu, aby popri iných 
dátových priestoroch zvážila vytvorenie 
horizontálneho a prierezového priestoru 
pre osobné údaje s cieľom riešiť zložitý 
problém zmiešaných súborov údajov a 
posilniť postavenie občanov napríklad 
prostredníctvom dôveryhodných 
sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí 
uchovávajú údaje so súhlasom ich 
vlastníkov;

14. pripomína, že osobné a priemyselné 
údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
dodržiavala usmernenia k nariadeniu 
(EÚ) 2018/1807; vyzýva Komisiu, aby 
popri iných dátových priestoroch zvážila 
vytvorenie horizontálneho a prierezového 
priestoru pre osobné údaje a posilnila 
postavenie občanov napríklad 
prostredníctvom dôveryhodných 
sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí 
uchovávajú údaje so súhlasom ich 
vlastníkov; zdôrazňuje rozdiel medzi 
sprostredkovateľmi údajov a obchodníkmi 
s údajmi, keďže v prípade druhej z 
uvedených kategórií platí, že má ako 
obchodný model predávať údaje so 
ziskom; vyzýva Komisiu, aby členské štáty 
nabádala k tomu, aby overili dodržiavanie 
pravidiel EÚ v oblasti ochrany súkromia, 
ochrany údajov a kybernetickej 
bezpečnosti zo strany obchodníkov s 
údajmi, a aby ich v prípade potreby 
podporila potrebnými zdrojmi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že osobné a priemyselné 14. pripomína, že osobné a priemyselné 
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údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
usmernenia a postupy pri využívaní 
zmiešaných súborov údajov v 
priemyselnom prostredí a zároveň zaručila 
pravidlá ochrany osobných údajov; vyzýva 
Komisiu, aby popri iných dátových 
priestoroch zvážila vytvorenie 
horizontálneho a prierezového priestoru 
pre osobné údaje s cieľom riešiť zložitý 
problém zmiešaných súborov údajov a 
posilniť postavenie občanov napríklad 
prostredníctvom dôveryhodných 
sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí 
uchovávajú údaje so súhlasom ich 
vlastníkov;

údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
usmernenia a postupy pri využívaní 
zmiešaných súborov údajov v 
priemyselnom prostredí a zároveň zaručila 
pravidlá ochrany osobných údajov; vyzýva 
Komisiu, aby popri iných dátových 
priestoroch zvážila vytvorenie 
horizontálneho a prierezového priestoru 
pre osobné údaje s cieľom riešiť zložitý 
problém zmiešaných súborov údajov a 
posilniť postavenie občanov napríklad 
prostredníctvom dôveryhodných 
sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí 
uchovávajú údaje so súhlasom ich 
vlastníkov; zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
rozvoja digitálnych identít, ktoré 
jednotlivcom umožnia zachovať si 
vlastníctvo svojich údajov a prispejú k 
vytvoreniu bezpečných a dôveryhodných 
noriem v oblasti sprostredkovania údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že osobné a priemyselné 
údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
usmernenia a postupy pri využívaní 
zmiešaných súborov údajov v 
priemyselnom prostredí a zároveň zaručila 
pravidlá ochrany osobných údajov; vyzýva 
Komisiu, aby popri iných dátových 
priestoroch zvážila vytvorenie 
horizontálneho a prierezového priestoru 
pre osobné údaje s cieľom riešiť zložitý 
problém zmiešaných súborov údajov a 
posilniť postavenie občanov napríklad 

14. pripomína, že osobné a priemyselné 
údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
zásady a postupy využívania zmiešaných 
súborov údajov v priemyselnom prostredí a 
zároveň zaručila pravidlá ochrany 
osobných údajov; vyzýva Komisiu, aby 
popri iných dátových priestoroch zvážila 
vytvorenie horizontálneho a prierezového 
priestoru pre osobné údaje s cieľom riešiť 
zložitý problém zmiešaných súborov 
údajov a posilniť postavenie občanov 
napríklad prostredníctvom dôveryhodných 
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prostredníctvom dôveryhodných 
sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí 
uchovávajú údaje so súhlasom ich 
vlastníkov;

sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí 
uchovávajú údaje so súhlasom ich 
vlastníkov a poskytujú primerane 
rozčlenené oprávnenia; trvá na tom, že 
dátové priestory vytvorené v dôsledku 
politík Únie by mali zahŕňať záruky a 
zákaz vytvárania profilov a používania 
reklamy;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že osobné a priemyselné 
údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
usmernenia a postupy pri využívaní 
zmiešaných súborov údajov v 
priemyselnom prostredí a zároveň zaručila 
pravidlá ochrany osobných údajov; vyzýva 
Komisiu, aby popri iných dátových 
priestoroch zvážila vytvorenie 
horizontálneho a prierezového priestoru 
pre osobné údaje s cieľom riešiť zložitý 
problém zmiešaných súborov údajov a 
posilniť postavenie občanov napríklad 
prostredníctvom dôveryhodných 
sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí 
uchovávajú údaje so súhlasom ich 
vlastníkov;

14. pripomína, že osobné a priemyselné 
údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
usmernenia a postupy pri využívaní 
zmiešaných súborov údajov v 
priemyselnom prostredí a zároveň zaručila 
pravidlá ochrany osobných údajov; vyzýva 
Komisiu, aby popri iných dátových 
priestoroch zvážila vytvorenie 
horizontálneho a prierezového priestoru 
pre osobné údaje s cieľom riešiť zložitý 
problém zmiešaných súborov údajov a 
posilniť postavenie občanov napríklad 
prostredníctvom dôveryhodných 
sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí 
uchovávajú údaje so súhlasom ich 
vlastníkov; žiada Komisiu o ďalšie 
usmernenia, pokiaľ ide o uplatňovanie 
nariadenia 2016/679 na zmiešané súbory 
údajov, s cieľom zabezpečiť úplné 
dodržiavanie súkromia údajov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 190
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že osobné a priemyselné 
údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
usmernenia a postupy pri využívaní 
zmiešaných súborov údajov v 
priemyselnom prostredí a zároveň zaručila 
pravidlá ochrany osobných údajov; vyzýva 
Komisiu, aby popri iných dátových 
priestoroch zvážila vytvorenie 
horizontálneho a prierezového priestoru 
pre osobné údaje s cieľom riešiť zložitý 
problém zmiešaných súborov údajov a 
posilniť postavenie občanov napríklad 
prostredníctvom dôveryhodných 
sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí 
uchovávajú údaje so súhlasom ich 
vlastníkov;

14. pripomína, že osobné a priemyselné 
údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
usmernenia a postupy pri využívaní 
zmiešaných súborov údajov v 
priemyselnom prostredí a zároveň zaručila 
pravidlá ochrany osobných údajov; vyzýva 
Komisiu, aby zvážila vytvorenie 
legislatívneho rámca a jednoznačného 
vymedzenia horizontálnych a prierezových 
priestorov pre osobné údaje popri iných 
dátových priestoroch s cieľom riešiť 
zložitý problém zmiešaných súborov 
údajov a posilniť postavenie občanov 
napríklad prostredníctvom dôveryhodných 
sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí uľahčujú 
prenosy údajov so súhlasom ich 
vlastníkov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. pripomína, že je dôležité stanoviť 
jasné vymedzenie a jasné pravidlá 
týkajúce sa tzv. dátového altruizmu 
vrátane možných účelov, ako je napríklad 
verejné blaho; zdôrazňuje, že darovanie 
údajov by malo byť podmienené 
informovaným súhlasom a malo by byť 
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vždy odvolateľné;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje význam skutočnej 
európskej správy údajov, a preto nabáda 
na zavedenie kontrolných mechanizmov, 
aby EÚ a členské štáty mohli na vlastnej 
úrovni rozhodovať o tom, aké typy údajov 
sa vymieňajú;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 193
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. trvá na tom, že spotrebitelia by 
mali mať vždy možnosť rozhodnúť sa, kto 
má prístup k ich osobným údajom a za 
akých podmienok, a to aj na nekomerčné 
využívanie údajov na účely verejného 
záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh uznesenia
Podnadpis 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

domnieva sa, že začlenenie údajov o 
používateľoch do výrobných reťazcov 
digitálneho hospodárstva prispieva k 
rozostreniu hranice medzi výrobou a 
spotrebou; zdôrazňuje, že vďaka tejto 
činnosti a údajom, ktoré generuje, 
používateľ aplikácie pomáha nielen 
minimalizovať cenu, ktorú musí zaplatiť, 
ale prispieva aj k tvorbe hodnoty pre 
ostatných používateľov alebo zákazníkov 
na inej strane obchodného modelu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Podnadpis 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

domnieva sa, že v digitálnom 
hospodárstve sú používatelia aj 
prostredníctvom svojich príspevkov 
smerujúcich zdola nahor pomocníkmi pri 
produkcii a distribúcii; zdôrazňuje, že 
tento dostatok a táto dostupnosť, ako aj 
absencia odmeny za to, čo by sa mohlo 
považovať za „bezplatnú prácu“, 
prispievajú k nízkym marginálnym 
nákladom na prevádzku a vysvetľujú 
exponenciálne výnosy z rozsahu, ktoré sú 
digitálnemu hospodárstvu vlastné; okrem 
toho poukazuje na to, že táto forma 
„bezplatnej práce“ používateľov umožnila 
mnohým digitálnym spoločnostiam 
zaobísť sa bez zamestnancov, napríklad v 
oblasti tvorby obsahu alebo podpory 
zákazníkov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Podnadpis 4 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

pripomína, že údaje vyplývajúce z „voľnej 
spolupráce“ používateľov 
prostredníctvom ich činností sú 
surovinami, z ktorých digitálne 
hospodárstvo vychádza; zdôrazňuje, že 
údaje, a najmä osobné údaje, sú skutočne 
jadrom všetkých obchodných modelov v 
digitálnom hospodárstve; pripomína, že v 
digitálnom hospodárstve je štandardom, 
že činnosť používateľov zanecháva stopy 
a že túto činnosť možno zachytiť vo forme 
údajov, či už ide o pozorované údaje, 
používateľom poskytnuté údaje, alebo 
odvodené údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. naliehavo žiada Komisiu, aby 
predložila akt o dátach s cieľom podporiť a 
umožniť rastúci tok údajov B2B, B2G, 
G2B a G2G vo všetkých odvetviach;

15. naliehavo žiada Komisiu, aby 
predložila akt o dátach s cieľom podporiť a 
umožniť rastúci tok údajov B2B, B2G, 
G2B a G2G vo všetkých odvetviach; 
zdôrazňuje, že údaje verejného sektora 
často nie sú v strojovo čitateľných 
formátoch; nabáda Komisiu, aby s 
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členskými štátmi koordinovala uľahčenie 
výmeny iných než citlivých súborov 
údajov generovaných verejným sektorom 
bezplatne vždy, keď je to možné, a v 
strojovo čitateľných formátoch, a aby 
poskytla usmernenia k spoločnému 
modelu výmeny citlivých a iných než 
citlivých údajov v súlade s požiadavkami 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. naliehavo žiada Komisiu, aby 
predložila akt o dátach s cieľom podporiť a 
umožniť rastúci tok údajov B2B, B2G, 
G2B a G2G vo všetkých odvetviach;

15. naliehavo žiada Komisiu, aby 
predložila akt o dátach s cieľom podporiť a 
umožniť rastúci tok údajov B2B, B2G, 
G2B a G2G vo všetkých odvetviach; 
podporuje vytvorenie koncepcie údajov 
všeobecného záujmu v nadchádzajúcom 
rámci, najmä pre súkromné údaje, 
ktorých otvorenie je odôvodnené na účely 
verejného výskumu (výroba a spotreba 
energie, údaje o biodiverzite, údaje o 
klíme atď.), v súlade s prácou Fóra pre 
správu internetu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. naliehavo žiada Komisiu, aby 
predložila akt o dátach s cieľom podporiť a 
umožniť rastúci tok údajov B2B, B2G, 
G2B a G2G vo všetkých odvetviach;

15. naliehavo žiada Komisiu, aby 
predložila akt o dátach s cieľom podporiť a 
umožniť rastúci a spravodlivý tok údajov 
B2B, B2G, G2B a G2G vo všetkých 
odvetviach, okrem iného s vyjasnením 
práv na používanie, najmä v rámci trhov 
B2B a B2G, a s posilnením práva 
jednotlivcov na prenosnosť údajov podľa 
článku 20 všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov, čím sa predíde 
odkázanosti na určitého dodávateľa;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. naliehavo žiada Komisiu, aby 
predložila akt o dátach s cieľom podporiť a 
umožniť rastúci tok údajov B2B, B2G, 
G2B a G2G vo všetkých odvetviach;

15. naliehavo žiada Komisiu, aby 
predložila akt o dátach s cieľom podporiť a 
umožniť rastúci tok údajov B2B, B2G, 
G2B a G2G vo všetkých odvetviach 
s cieľom naplno využiť potenciál 
nevyužívaných priemyselných údajov so 
zaistením kybernetickej bezpečnosti; pri 
prístupe k osobným údajom sa musí 
zaistiť ochrana spotrebiteľa a ochrana 
osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že 
konkurencieschopný prístup k údajom má 
mimoriadny význam pre rozvoj umelej 
inteligencie; zdôrazňuje, že podnikom a 
výskumným pracovníkom by sa mala 
poskytnúť väčšia sloboda využívať údaje s 
menšími regulačnými zásahmi, najmä ak 
aplikácia v oblasti umelej inteligencie, pre 
ktorú sa údaje využívajú, nepredstavuje 
vysoké riziko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva na vytvorenie 
usmerňujúcich mechanizmov EÚ pre 
podniky, ako sú napríklad podporné 
centrá pre výmenu údajov, s cieľom riešiť 
prípadné obavy týkajúce sa bezpečnosti 
údajov, súkromia a zodpovednosti, čím sa 
uľahčí výmena údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. zdôrazňuje, že je potrebné 
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regulačné oddelenie medzi 
vysokorizikovou a nízkorizikovou umelou 
inteligenciou na základe spôsobu 
využívania údajov; toto oddelenie sa 
nesmie uskutočniť na sektorovom 
základe, čo by potenciálne bránilo 
technologickému rozvoju v celom odvetví, 
ale, naopak, na základe spôsobu 
uplatňovania, s cieľom zabezpečiť 
presnosť regulačného rozsahu a vyhnúť 
sa zbytočnej administratívnej záťaži;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. vyzýva Komisiu, aby zanalyzovala 
koncepciu dátových trustov ako nástroja v 
kontexte vzťahov medzi podnikom 
a koncovým zákazníkom (B2C) s cieľom 
posilniť postavenie občanov 
prostredníctvom výberu spôsobu 
využívania ich údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča Komisii, aby 
podporovala dobrovoľné programy 
spoločného využívania údajov;

16. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali dobrovoľné programy 
spoločného využívania údajov okrem 
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iného podnecovaním spoločností 
prostredníctvom spravodlivej 
kompenzácie, najlepších postupov, 
daňových stimulov a programov 
verejného uznania; nabáda Komisiu, aby 
pracovala na prístupoch spolupráce k 
výmene údajov a štandardizovaných 
dohodách o údajoch, s cieľom zlepšiť 
predvídateľnosť a dôveryhodnosť; 
zdôrazňuje, že je dôležité stanoviť jasné 
pravidlá pre spravodlivú hospodársku 
súťaž a znemožniť existenciu tzv. 
čiernych pasažierov v budúcom právnom 
predpise o údajoch, ochranu práv 
duševného vlastníctva, jasné pravidlá 
vlastníctva, pokiaľ ide o práva a 
povinnosti; systémy povinnej výmeny 
údajov musia byť proaktívne, uplatňovať 
sa v jednotlivých prípadoch, musia byť 
obmedzené z hľadiska času a rozsahu a 
musia byť založené na jasných 
pravidlách, aby sa zabránilo nekalej 
hospodárskej súťaži;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča Komisii, aby podporovala 
dobrovoľné programy spoločného 
využívania údajov;

16. odporúča Komisii, aby podporovala 
dobrovoľné programy spoločného 
využívania údajov; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia, ktoré by 
podniky motivovali k tomu, aby si 
vymieňali svoje údaje, prípadne aj 
prostredníctvom systému odmeňovania 
(obojstranne výhodného), s cieľom 
zhromažďovať rozsiahle súbory údajov, 
aby k nim mali rovnaký prístup podniky 
EÚ, najmä menej bohaté na údaje, čím by 
sa uľahčili inovácie; zdôrazňuje, že je 
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potrebné, aby sa v zmluvách stanovili 
jasné povinnosti a zodpovednosť za 
agregátorov údajov, pokiaľ ide o prístup, 
uchovávanie, výmenu a spracúvanie 
údajov s cieľom obmedziť zneužívanie 
týchto údajov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča Komisii, aby 
podporovala dobrovoľné programy 
spoločného využívania údajov;

16. nabáda Komisiu, aby zvýšila 
právnu istotu pri výmene údajov a 
podporovala dobrovoľné programy, ako aj 
štandardizovanejšie zmluvné dohody, a to 
na základe existujúcich modelov a 
najlepších postupov, s cieľom stimulovať 
výmenu údajov, najmä v prípade 
mikropodnikov, MSP a startupov, pričom 
musí náležite zohľadniť oprávnené 
záujmy spoločností v súvislosti s 
obchodným tajomstvom, citlivými údajmi 
a právami duševného vlastníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča Komisii, aby 
podporovala dobrovoľné programy 
spoločného využívania údajov;

16. zdôrazňuje, že namiesto zavedenia 
povinného prístupu by sa ako hlavná 
zásada, ktorou sa riadi tok obchodných 



AM\1218025SK.docx 107/184 PE660.285v01-00

SK

údajov, mala stanoviť dobrovoľnosť; 
nabáda Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali dobrovoľné programy 
spoločného využívania údajov, a to aj 
podporovaním pozitívnych účinkov a 
najlepších postupov, alebo aby zvážili 
vhodné stimuly;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča Komisii, aby podporovala 
dobrovoľné programy spoločného 
využívania údajov;

16. odporúča Komisii, aby podporovala 
dobrovoľné programy spoločného 
využívania údajov a viac preskúmala 
koncepcie darovania údajov a dátového 
altruizmu a aby vymedzila jednoznačné, 
jednoduché a bezpečné systémy, ktoré by 
ochotným občanom umožnili poskytnúť 
prístup k ich údajom pre spoločné dobro;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča Komisii, aby podporovala 
dobrovoľné programy spoločného 
využívania údajov;

16. odporúča Komisii, aby podporovala 
dobrovoľné programy spoločného 
využívania údajov na spoločné využívanie 
údajov, vykonávanie najlepších postupov, 
ako aj štandardizovanejšie zmluvné 
dohody a bezpečnostné opatrenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 211
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča Komisii, aby podporovala 
dobrovoľné programy spoločného 
využívania údajov;

16. odporúča Komisii, aby podporovala 
dobrovoľné programy spoločného 
využívania údajov a vytvorila výnimku pre 
povinné spoločné využívanie údajov pre 
tieto údaje všeobecného záujmu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že prístup k údajom 
nevylučuje súkromie; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala používanie technológií na 
zvýšenie alebo zachovanie ochrany 
súkromia, ako sú diferenciálne súkromie, 
homomorfické šifrovanie, federálne 
strojové učenie, pseudonymizácia a 
generalizácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. konštatuje, že je osobitná situácia 
ako sústavná nerovnováha v hodnotových 
reťazcoch údajov B2B, v ktorých by 
prístup k údajom mal byť povinný, napr. 
cez dobre štruktúrované API;

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. konštatuje, že je osobitná situácia 
ako sústavná nerovnováha v hodnotových 
reťazcoch údajov B2B, v ktorých by 
prístup k údajom mal byť povinný, napr. 
cez dobre štruktúrované API;

17. konštatuje, že je osobitná situácia 
ako sústavná nerovnováha v hodnotových 
reťazcoch údajov B2B alebo osobitné 
okolnosti nadradeného verejného záujmu, 
v ktorých by prístup k údajom mal byť 
povinný, napr. cez dobre štruktúrované 
API; zdôrazňuje, že takáto nerovnováha 
existuje v rôznych odvetviach, ako sú 
služby elektronického obchodu, doprava a 
cestovný ruch, kde malý počet digitálnych 
platforiem, často z tretích krajín, 
kumuluje veľké množstvo citlivých údajov 
a zároveň dosahuje zásadnú 
komparatívnu výhodu v porovnaní s 
podnikmi z EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. konštatuje, že je osobitná situácia 
ako sústavná nerovnováha v hodnotových 
reťazcoch údajov B2B, v ktorých by 
prístup k údajom mal byť povinný, napr. 
cez dobre štruktúrované API;

17. zdôrazňuje, že trhová nerovnováha 
vyplývajúca z vysokej koncentrácie 
informácií a poskytovania služieb 
súvisiacich s údajmi oslabuje rozsiahlejší 
prístup k údajom a ich využívanie, a to 
nielen znevýhodňovaním MSP, ale aj 
rastúcimi rizikami pre hospodársku súťaž 
na priľahlých a nových trhoch v 
digitálnom hospodárstve; konštatuje, že je 
osobitná situácia ako sústavná 
nerovnováha v hodnotových reťazcoch 
údajov B2B, v ktorých by prístup k údajom 
mal byť povinný, napr. cez dobre 
štruktúrované API;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. konštatuje, že je osobitná situácia 
ako sústavná nerovnováha v hodnotových 
reťazcoch údajov B2B, v ktorých by 
prístup k údajom mal byť povinný, napr. 
cez dobre štruktúrované API;

17. konštatuje, že je osobitná situácia 
ako sústavná nerovnováha v hodnotových 
reťazcoch údajov B2B, a to aj v zmluvných 
dohodách, v ktorých by prístup k údajom 
mal byť povinný, napr. cez API, ktorými sa 
zabezpečuje rovnaký prístup pre všetkých 
aktérov alebo vykonávanie pravidiel 
hospodárskej súťaže s cieľom bojovať 
proti nekalým alebo nezákonným B2B 
praktikám, a to bez zmeny rovnosti 
podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. konštatuje, že je osobitná situácia 
ako sústavná nerovnováha v hodnotových 
reťazcoch údajov B2B, v ktorých by 
prístup k údajom mal byť povinný, napr. 
cez dobre štruktúrované API;

17. konštatuje, že je osobitná situácia 
ako sústavná nerovnováha v hodnotových 
reťazcoch údajov B2B, v ktorých by 
prístup k údajom mal byť povinný, napr. 
cez dobre štruktúrované API; nabáda preto 
Komisiu, aby podporovala európske MSP 
v kontexte GAFAM;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. konštatuje, že koncentrácia 
informácií obmedzuje hospodársku súťaž 
a zvyšuje prekážky vstupu na trh; 
konštatuje, že B2B zmluvné dohody 
nezaručujú primeraný prístup MSP k 
údajom, a to z dôvodu asymetrií v oblasti 
vyjednávacej sily alebo odborných 
znalostí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. považuje za dôležité zaručiť 
poskytovanie technickej podpory 
spoločnostiam, najmä mikropodnikom, 
MSP a startupom, a to na vnútroštátnej aj 
európskej úrovni, aby sa zlepšilo 
využívanie a zdieľanie údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
práva subjektov na prístup k údajom, na 
ktorých tvorbe sa podieľali;

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
všetky práva subjektov v spoločnosti na 
prístup k údajom, na ktorých tvorbe sa 
podieľali; domnieva sa, že prístup ku 
spoločne vygenerovaným údajom by sa 
mal poskytovať spôsobom, ktorý 
rešpektuje základné práva, podporuje 
rovnosť podmienok a podporuje zapojenie 
európskych sociálnych partnerov aj na 
podnikovej úrovni; zdôrazňuje, že takéto 
prístupové práva sa musia technicky 
umožniť a musia sa udeľovať 
prostredníctvom štandardizovaných 
rozhraní, ako sú dobre štruktúrované 
API;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18



AM\1218025SK.docx 113/184 PE660.285v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
práva subjektov na prístup k údajom, na 
ktorých tvorbe sa podieľali;

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
práva subjektov na prístup k údajom, na 
ktorých tvorbe sa podieľali, a aby 
ozrejmila práva týchto subjektov podieľať 
sa na hospodárskej hodnote vytvorenej 
aplikáciami vyškolenými pomocou údajov, 
ktoré boli vygenerované s ich zapojením;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
práva subjektov na prístup k údajom, na 
ktorých tvorbe sa podieľali;

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
práva subjektov na prístup k údajom, na 
ktorých tvorbe sa podieľali, a aby zlepšila 
ich informovanosť;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
práva subjektov na prístup k údajom, na 
ktorých tvorbe sa podieľali;

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby bránili práva subjektov na prístup k 
údajom, na ktorých tvorbe sa podieľali;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
práva subjektov na prístup k údajom, na 
ktorých tvorbe sa podieľali;

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
práva a povinnosti subjektov na prístup k 
údajom, na ktorých tvorbe sa podieľali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. trvá na tom, že by pracovníci mali 
mať právo na vysvetlenie rozhodnutí 
prijatých algoritmami, aby sa znížila 
neistota a neprehľadnosť, ktoré 
poškodzujú dlhodobý blahobyt 
pracovníkov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na tento účel prijali právne 
predpisy; naliehavo žiada Komisiu, aby 
navrhla legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa 
pracovníkov na platformách s cieľom 
poskytnúť im právnu ochranu potrebnú 
na ich fyzickú a duševnú pohodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
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Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. trvá na tom, že priemyselné a 
kolaboratívne roboty musia rešpektovať 
zdravotné, bezpečnostné a fyzické alebo 
ergonomické potreby pracovníkov; 
zdôrazňuje, že to okrem iného znamená 
začlenenie požiadaviek na ochranu 
údajov do strojov a pracovných procesov 
už vo fáze návrhu a štandardnú ochranu 
údajov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby šli príkladom a poskytovali služby v 
reálnom čase a v politikách vychádzali z 
údajov v reálnom čase;

19. vyzýva všetky inštitúcie EÚ a 
členské štáty, ako aj miestne a regionálne 
orgány verejnej moci, aby šli príkladom a 
poskytovali služby v reálnom čase a v 
politikách vychádzali z údajov v reálnom 
čase; zdôrazňuje, že digitalizácia 
predstavuje príležitosť pre verejnú správu 
znížiť zbytočnú administratívnu záťaž a 
existujúce silá medzi verejnými subjektmi 
a orgánmi, a to s cieľom účinne 
obhospodarovať údaje občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
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Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby šli príkladom a poskytovali služby v 
reálnom čase a v politikách vychádzali z 
údajov v reálnom čase;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby šli príkladom a poskytovali služby v 
reálnom čase a v politikách vychádzali z 
údajov v reálnom čase poskytovaných 
výhradne európskymi poskytovateľmi, a 
boli tak v súlade s obranou digitálnej 
zvrchovanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva na väčšie a lepšie 
sekundárne využívanie anonymizovaných 
osobných údajov, najmä pri výmenách 
G2B/G2G, s cieľom podporiť inovácie, 
výskum a služby;

20. vyzýva na zlepšené sekundárne 
využívanie anonymizovaných osobných 
údajov, najmä vo výmenách G2B/G2G, s 
cieľom podporiť inovácie, výskum a 
služby a zároveň zabezpečiť, aby takéto 
sekundárne využitie neviedlo k 
deanonymizácii osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva na väčšie a lepšie 
sekundárne využívanie anonymizovaných 
osobných údajov, najmä pri výmenách 

20. vyzýva na väčšie a lepšie 
sekundárne využívanie anonymizovaných 
osobných údajov a využívanie rozvinutých 
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G2B/G2G, s cieľom podporiť inovácie, 
výskum a služby;

technológií na zlepšenie ochrany 
súkromia, najmä pri výmenách G2B/G2G, 
s cieľom podporiť inovácie, výskum a 
služby;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva na väčšie a lepšie 
sekundárne využívanie anonymizovaných 
osobných údajov, najmä pri výmenách 
G2B/G2G, s cieľom podporiť inovácie, 
výskum a služby;

20. vyzýva na väčšie a lepšie 
sekundárne využívanie anonymizovaných 
osobných údajov, najmä pri výmenách 
G2B/G2G, s cieľom podporiť inovácie a 
výskum a zlepšiť služby vo verejnom 
záujme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva na väčšie a lepšie 
sekundárne využívanie anonymizovaných 
osobných údajov, najmä pri výmenách 
G2B/G2G, s cieľom podporiť inovácie, 
výskum a služby;

20. vyzýva na väčšie a lepšie 
sekundárne využívanie anonymizovaných 
osobných údajov, najmä pri výmenách 
G2G, s cieľom podporiť inovácie, výskum 
a služby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 233
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu, aby posúdila, 
ktoré súbory údajov sú nevyhnutné pre 
zelenú transformáciu, okrem iného v 
odvetví energetiky s cieľom zabezpečiť 
prechod na obnoviteľné zdroje energie, 
dopravný sektor a uhlíkovú stopu 
verejných a súkromných subjektov; 
vyzýva Komisiu, aby zvážila rozšírenie 
rozsahu súborov údajov s vysokou 
hodnotou vymedzených v smernici (EÚ) 
2019/1024 o otvorených dátach na 
súkromné subjekty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. vyzýva Komisiu, aby zanalyzovala 
výhody a nevýhody toho, ak by sa 
deanonymizácia osobných údajov stala 
trestným činom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
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Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje potrebu zamedziť 
blokovanie verejne zhromažďovaných 
údajov zo strany poskytovateľov služieb 
alebo z dôvodu odkázanosti na určitého 
dodávateľa technológie; žiada, aby postupy 
verejného obstarávania a programy 
financovania obsahovali požiadavky na 
prístup k údajom a interoperabilitu;

21. zdôrazňuje úlohu verejného 
sektora pri podpore inovatívneho a 
konkurencieschopného dátového 
hospodárstva; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu zamedziť blokovaniu verejných 
procesov zhromažďovaných údajov zo 
strany poskytovateľov služieb alebo z 
dôvodu odkázanosti na určitého dodávateľa 
technológie a žiada, aby všetky postupy 
verejného obstarávania a programy 
financovania Únie obsahovali požiadavky 
na otvorený prístup k údajom, povinnú 
interoperabilitu a prenosnosť, ako aj aby 
podporovali používanie softvéru a 
hardvéru s otvoreným zdrojovým kódom; 
v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
zaviedla tzv. európsky prísľub 
interoperability, ku ktorému sa prizvú 
vnútroštátne, regionálne a miestne orgány 
verejnej správy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje potrebu zamedziť 
blokovanie verejne zhromažďovaných 
údajov zo strany poskytovateľov služieb 
alebo z dôvodu odkázanosti na určitého 
dodávateľa technológie; žiada, aby postupy 
verejného obstarávania a programy 
financovania obsahovali požiadavky na 
prístup k údajom a interoperabilitu;

21. zdôrazňuje potrebu zamedziť 
blokovanie verejne zhromažďovaných 
údajov zo strany poskytovateľov služieb 
alebo z dôvodu odkázanosti na určitého 
dodávateľa technológie; žiada, aby postupy 
verejného obstarávania a programy 
financovania obsahovali požiadavky na 
prístup k údajom a interoperabilitu; 
dôrazne odporúča vytvorenie európskeho 
právneho predpisu o nákupoch 
stanovujúceho povinnosť dosiahnuť pri 
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verejnom obstarávaní minimálnu prahovú 
hodnotu európskych digitálnych 
materiálov, zariadení alebo služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje potrebu zamedziť 
blokovanie verejne zhromažďovaných 
údajov zo strany poskytovateľov služieb 
alebo z dôvodu odkázanosti na určitého 
dodávateľa technológie; žiada, aby postupy 
verejného obstarávania a programy 
financovania obsahovali požiadavky na 
prístup k údajom a interoperabilitu;

21. zdôrazňuje potrebu zamedziť 
blokovanie verejne zhromažďovaných 
údajov alebo údajov vo všeobecnom 
verejnom záujme získavaných 
súkromnými subjektmi zo strany 
poskytovateľov služieb alebo z dôvodu 
odkázanosti na určitého dodávateľa 
technológie; podporuje používanie 
otvorených noriem, platforiem s 
otvorenými zdrojmi a otvorených, dobre 
štruktúrovaných API; žiada, aby postupy 
verejného obstarávania a programy 
financovania obsahovali požiadavky na 
prístup k údajom a interoperabilitu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje potrebu zamedziť 
blokovanie verejne zhromažďovaných 
údajov zo strany poskytovateľov služieb 
alebo z dôvodu odkázanosti na určitého 

21. zdôrazňuje potrebu zamedziť 
blokovanie verejne zhromažďovaných 
údajov zo strany poskytovateľov služieb 
alebo z dôvodu odkázanosti na určitého 
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dodávateľa technológie; žiada, aby postupy 
verejného obstarávania a programy 
financovania obsahovali požiadavky na 
prístup k údajom a interoperabilitu;

dodávateľa technológie; žiada, aby postupy 
verejného obstarávania a programy 
financovania obsahovali požiadavky na 
prístup k údajom a interoperabilitu na 
základe technických noriem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje potrebu chrániť a 
podporovať prístup MSP a najmä 
startupov k postupom verejného 
obstarávania v súvislosti s digitalizáciou 
verejnej správy s cieľom podporiť 
vytvorenie dynamického a 
konkurencieschopného európskeho 
digitálneho sektora; v tejto súvislosti 
vyzýva na pridelenie najmenej 10 % 
zákaziek v oblasti verejného obstarávania 
v Únii v digitálnej oblasti MSP a 
startupom;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva na zlepšenie koordinácie 
medzi členskými štátmi s cieľom uľahčiť 
cezhraničný tok údajov v jednotlivých 
odvetviach prostredníctvom dialógu s 
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verejnou správou a so zainteresovanými 
subjektmi s cieľom vytvoriť spoločný 
spôsob získavania údajov na základe 
zásad vyhľadateľnosti, prístupnosti, 
interoperability a opakovanej 
použiteľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že algoritmy a 
prístroje, ktoré sú schopné učiť sa a 
vyvíjať, by sa mali navrhovať 
transparentným a rešpektujúcim 
spôsobom už od začiatku, pričom by sa 
mala osobitná pozornosť venovať ich 
dôsledkom pre fyzickú a duševnú pohodu 
pracovníkov a spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
zdieľania údajov v režime B2G viac 
vymedzila to, za akých okolností a 
podmienok by súkromný sektor mal byť 
povinný zdieľať údaje s verejným 
sektorom z dôvodu povahy údajov ako 
spoločného dobra;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
podporu pre MSP a startupy pri orientácii 
v existujúcej a budúcej regulačnej 
zložitosti prostredníctvom technických 
a právnych kliník, napríklad v kontexte 
centier digitálnych inovácií v rámci 
programu Digitálna Európa;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby pri rokovaniach o 
vykonávacom akte o súboroch údajov 
vysokej hodnoty dodržiavali ciele 
smernice o otvorených údajoch; žiada, aby 
k týmto súborom údajov okrem iného 
patrili aj zoznamy obchodných registrov;

22. vyzýva členské štáty, aby plne 
vykonávali smernicu o otvorených dátach, 
a to aj zlepšením zverejňovania údajov, 
pokiaľ ide o kvalitu, načasovanie a 
kategórie, a vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby pri rokovaniach o vykonávacom 
akte o súboroch údajov vysokej hodnoty 
dodržiavali jej ciele; zdôrazňuje význam 
rozsiahleho bezplatného opakovaného 
použitia údajov verejného sektora pre 
hospodárstvo aj spoločnosť, pričom by 
tieto údaje, pokiaľ je to možné, mali byť 
„v reálnom čase“ alebo aspoň aktuálne, 
ľahko prístupné a spracovateľné vďaka 
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strojovo čitateľným a užívateľsky 
ústretovým formátom; žiada, aby k týmto 
súborom údajov okrem iného patrili aj 
zoznamy obchodných registrov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby pri rokovaniach o 
vykonávacom akte o súboroch údajov 
vysokej hodnoty dodržiavali ciele smernice 
o otvorených údajoch; žiada, aby k týmto 
súborom údajov okrem iného patrili aj 
zoznamy obchodných registrov;

22. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby pri rokovaniach o 
vykonávacom akte o súboroch údajov 
vysokej hodnoty naplno vykonávali ciele 
smernice o otvorených dátach, a to 
doslovne aj z hľadiska ich ducha; žiada, 
aby k týmto súborom údajov okrem iného 
patrili aj zoznamy obchodných registrov, a 
to so zachovaním pružnosti ich 
aktualizácie; vyzýva Komisiu, aby v rámci 
pripravovaných právnych predpisov o 
údajoch zabezpečila lepšie prepojenie 
medzi týmito súbormi údajov s vysokou 
hodnotou a spoločnými dátovými 
priestormi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby pri rokovaniach o 

22. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby pri rokovaniach o 
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vykonávacom akte o súboroch údajov 
vysokej hodnoty dodržiavali ciele smernice 
o otvorených údajoch; žiada, aby k týmto 
súborom údajov okrem iného patrili aj 
zoznamy obchodných registrov;

vykonávacom akte o súboroch údajov 
vysokej hodnoty dodržiavali ciele smernice 
o otvorených dátach; žiada, aby k týmto 
súborom údajov okrem iného patrili aj 
zoznamy obchodných registrov, ako aj 
všetky súbory údajov, ktoré sú relevantné 
na zabezpečenie prechodu na klimatickú 
neutralitu najneskôr do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby pri rokovaniach o 
vykonávacom akte o súboroch údajov 
vysokej hodnoty dodržiavali ciele smernice 
o otvorených údajoch; žiada, aby k týmto 
súborom údajov okrem iného patrili aj 
zoznamy obchodných registrov;

22. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby pri rokovaniach o 
vykonávacom akte o súboroch údajov 
vysokej hodnoty dodržiavali ciele smernice 
o otvorených dátach; žiada, aby k týmto 
súborom údajov okrem iného patrili aj 
zoznamy obchodných registrov, verejného 
obstarávania a iných súborov údajov, 
ktoré sú relevantné na dobré fungovanie 
EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. žiada, aby sa dodržiavali 
spravodlivé a transparentné zmluvné 
podmienky pre všetkých účastníkov trhu; 
používatelia a spotrebitelia by takisto mali 
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mať právo vždy vedieť o umiestnení 
svojich údajov; v prípade, že 
prevádzkovateľ z EÚ využíva cloudové 
služby umiestnené v krajinách mimo EÚ, 
je dôležité zabezpečiť uplatňovanie 
rovnako vysokej úrovne právnej ochrany 
ako v EÚ v prípade sporov vrátane sporov 
týkajúcich sa duševného vlastníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu, aby zriadila 
otvorený a interoperabilný register údajov 
v oblasti ESG (environmentálna 
a sociálna oblasť a oblasť správy 
a riadenia) o výkonnosti podnikov v 
oblasti udržateľnosti a zodpovednosti, 
ktorý by zlepšil porovnateľnosť a 
transparentnosť opatrení spoločností v 
oblasti udržateľnosti a zodpovednosti a 
prispel k efektívnemu vykonávaniu cieľov 
zelenej dohody; vyzýva Komisiu, aby 
údaje v oblasti ESG identifikovala ako 
údaje s vysokou hodnotou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Angelika Niebler

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že spoločné normy 
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majú kľúčovú úlohu pri ďalšom 
presadzovaní dátového hospodárstva a pri 
zdieľaní a výmene údajov, vrátane 
interoperability a prenosnosti údajov; 
nabáda preto Komisiu, aby v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi a 
príslušnými zainteresovanými subjektmi 
uľahčila vymedzenie spoločných noriem 
pre údaje s cieľom maximalizovať 
hospodársky a akademický prínos a 
prístupnosť spoločných dátových 
priestorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. nabáda Komisiu, aby rozšírila 
rozsah pôsobnosti smernice o otvorených 
dátach na ďalšie verejné súbory údajov a 
uplatňovala zásadu implicitnej digitálnej 
transparentnosti údajov verejného 
sektora, ktorá bude členské štáty nabádať 
k tomu, aby v reálnom čase implicitne 
zverejňovali existujúce hrubé digitálne 
údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
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dočasný zákaz odkúpenia európskych 
spoločností v oblasti umelej inteligencie a 
robotiky, ktoré sú v súčasnosti 
podhodnotené alebo majú obchodné 
problémy v dôsledku krízy spôsobenej 
koronavírusom, zahraničnými podnikmi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. nabáda Komisiu, aby preskúmala 
potenciál otvorených noriem s cieľom 
dosiahnuť interoperabilitu v rámci 
dátových priestorov a medzi nimi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. podporuje Komisiu pri zostavovaní 
zoznamu aktív a spoločností v tzv. 
kritických oblastiach, ako sú zdravie, 
lekársky výskum, biotechnológie, digitálne 
technológie, umelá inteligencia, robotika 
a nevyhnutná infraštruktúra pre našu 
bezpečnosť a verejný poriadok; žiada, aby 
sa stanovila prahová hodnota s cieľom 
zabrániť väčšinovému nadobudnutiu 
spoločností zahraničnými spoločnosťami 
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v kritických oblastiach;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. zdôrazňuje, že je dôležité vymedziť 
rámec pravidiel schopných zosúladiť 
širokú a harmonizovanú ochranu 
duševného vlastníctva so spoločným 
využívaním údajov (pôvodných, 
odvodených a spoločne vygenerovaných);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosti rozsiahleho spracovania údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 22 c (nový)



PE660.285v01-00 130/184 AM\1218025SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22c. vyzýva na stanovenie povinnosti 
vysvetliť rozhodnutia prijaté umelou 
inteligenciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby s cieľom posilniť technologickú 
suverenitu Únie pracovali na 
technológiách, ktoré uľahčia výmenu a 
analýzu údajov, a aby investovali do 
budovania kapacít a projektov s veľkým 
vplyvom na podporu výskumu, inovácií a 
zavádzania digitálnych technológií;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby s cieľom posilniť technologickú 
suverenitu Únie pracovali na 
technológiách, ktoré sa vyrábajú v EÚ, 
uľahčia výmenu a analýzu údajov, a aby 
investovali do budovania kapacít a 
projektov s veľkým vplyvom na podporu 
výskumu, inovácií a zavádzania 
digitálnych technológií; odporúča 
vytvorenie európskeho právneho predpisu 
o nákupoch stanovujúceho povinnosť 
dosiahnuť pri verejnom obstarávaní 
minimálnu prahovú hodnotu európskych 
materiálov alebo prístrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby s cieľom posilniť technologickú 

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby s cieľom posilniť technologickú 
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suverenitu Únie pracovali na 
technológiách, ktoré uľahčia výmenu a 
analýzu údajov, a aby investovali do 
budovania kapacít a projektov s veľkým 
vplyvom na podporu výskumu, inovácií a 
zavádzania digitálnych technológií;

suverenitu Únie pracovali na 
technológiách, ktoré uľahčia výmenu a 
analýzu údajov, a aby investovali do 
budovania kapacít a projektov s veľkým 
vplyvom na podporu výskumu, inovácií, 
rozvoja zručností a zavádzania digitálnych 
technológií pri súčasnom zlepšovaní 
úrovne prepojenosti, digitálnej konektivity 
a prístupu, a to aj vo vidieckych 
oblastiach;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby s cieľom posilniť technologickú 
suverenitu Únie pracovali na 
technológiách, ktoré uľahčia výmenu a 
analýzu údajov, a aby investovali do 
budovania kapacít a projektov s veľkým 
vplyvom na podporu výskumu, inovácií a 
zavádzania digitálnych technológií;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby s cieľom posilniť technologickú 
suverenitu Únie pracovali na technológiách 
vrátane vysokokapacitnej infraštruktúry 
ktorá výrazne zlepší konektivitu a uľahčí 
výmenu a analýzu údajov, a aby 
investovali do budovania kapacít a 
projektov s veľkým vplyvom na podporu 
výskumu, inovácií a zavádzania 
digitálnych technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby s cieľom posilniť technologickú 
suverenitu Únie pracovali na 
technológiách, ktoré uľahčia výmenu a 
analýzu údajov, a aby investovali do 
budovania kapacít a projektov s veľkým 
vplyvom na podporu výskumu, inovácií a 
zavádzania digitálnych technológií;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby uľahčili vývoj digitálnych technológií 
v Únii investovaním do budovania kapacít 
a projektov s veľkým vplyvom na podporu 
výskumu, inovácií a zavádzania 
digitálnych technológií;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby s cieľom posilniť technologickú 
suverenitu Únie pracovali na 
technológiách, ktoré uľahčia výmenu a 
analýzu údajov, a aby investovali do 
budovania kapacít a projektov s veľkým 
vplyvom na podporu výskumu, inovácií a 
zavádzania digitálnych technológií;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby s cieľom konečne konkretizovať 
technologickú suverenitu Únie pracovali na 
plnohodnotne európskych technológiách, 
ktoré uľahčia výmenu a analýzu údajov, a 
aby investovali do budovania kapacít a 
projektov s veľkým vplyvom na podporu 
výskumu, inovácií a zavádzania 
digitálnych technológií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby s cieľom posilniť technologickú 
suverenitu Únie pracovali na 

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby s cieľom posilniť technologickú 
suverenitu Únie presadzovali výskum a 
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technológiách, ktoré uľahčia výmenu a 
analýzu údajov, a aby investovali do 
budovania kapacít a projektov s veľkým 
vplyvom na podporu výskumu, inovácií a 
zavádzania digitálnych technológií;

inovácie, pracovali na technológiách, ktoré 
uľahčia výmenu a analýzu údajov, a aby 
investovali do budovania kapacít a 
projektov s veľkým vplyvom, inovácií a 
zavádzania digitálnych technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby s cieľom posilniť technologickú 
suverenitu Únie pracovali na 
technológiách, ktoré uľahčia výmenu a 
analýzu údajov, a aby investovali do 
budovania kapacít a projektov s veľkým 
vplyvom na podporu výskumu, inovácií a 
zavádzania digitálnych technológií;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby s cieľom posilniť otvorenú 
technologickú suverenitu Únie pracovali na 
technológiách, ktoré uľahčia výmenu a 
analýzu údajov, a aby investovali do 
budovania kapacít a projektov s veľkým 
vplyvom na podporu výskumu, inovácií a 
zavádzania digitálnych technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. zdôrazňuje, že spoločný menovateľ 
by sa mal považovať za základ digitálnej 
dane pre rôzne obchodné modely vo 
všetkých odvetviach; domnieva sa, že 
údaje odvodené od činností používateľov 
predstavujú presne tento spoločný základ 
pre celé digitálne hospodárstvo; vyzýva 
Komisiu, aby bez toho, aby čakala na 
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výsledok medzinárodných rokovaní o 
zdaňovaní ziskov z digitálneho 
podnikania, predložila návrh na 
zdaňovanie na základe využívania údajov 
spoločnosťami, pokiaľ ide o údaje, ktoré 
spoločnosti získavajú prostredníctvom 
pravidelného a systematického 
monitorovania aktivít používateľov a 
aplikácií; domnieva sa, že vecná a územná 
pôsobnosť takejto dane by sa mala 
vymedziť ako všetky spoločnosti, bez 
ohľadu na štát ich sídla, využívajúce 
údaje, ktoré získavajú od veľkého počtu 
používateľov v Únii; domnieva sa, že 
prostredníctvom takejto dane založenej na 
získavaní údajov by Únia sledovala cieľ 
všeobecného záujmu, ktorým je posilnenie 
ochrany verejných slobôd prostredníctvom 
opätovného získania osobných údajov 
používateľmi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. pripomína zvýšené energetické 
náklady uchovávania údajov v dátových 
centrách; navrhuje, v rámci etických úvah 
o správe údajov a rozvoji umelej 
inteligencie a súbežne s iniciatívami 
GAFAM, aby EÚ pripravila vytváranie 
európskych tzv. zelených dátových centier, 
ktoré by EÚ umožnili zaručiť nezávislosť 
v oblasti získavania a správy údajov a 
súčasne zaistiť to, aby ich uchovávanie 
bolo etické a udržateľné;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 267
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. pripomína, že na to, aby mali 
občania a podniky v plnej miere prospech 
z dátovej revolúcie údajov bez toho, aby sa 
na nich zabudlo, je naliehavo potrebné 
rozvíjať a posilňovať digitálnu 
infraštruktúru v EÚ a najmä v 
najodľahlejších oblastiach, kde 
obyvateľstvo trpí digitálnou priepasťou a 
často nemá prístup k najzákladnejším 
digitálnym zariadeniam a infraštruktúre 
ako širokopásmové pripojenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja 
internetu vecí, optického internetu, 5G, 6G, 
kvantovej výpočtovej techniky, edge 
computingu, blockchainu a 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky;

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja 
internetu vecí, optického internetu, 
kvantovej výpočtovej techniky, edge 
computingu, blockchainu a 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky; 
pripomína, že všetok vývoj technológií by 
sa mal náležite posúdiť, so zreteľom na 
jeho sociálnu užitočnosť, pričom by tomu 
mala predchádzať rozsiahla verejná 
diskusia a mala by sa rešpektovať 
národná demokratická kontrola a 
hlasovanie; ďalej zdôrazňuje, že je to 
predpoklad toho, aby sa zabránilo 
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technofóbii; vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatočnou verejnou diskusiou a 
hodnotením vplyvu, najmä pokiaľ ide o 
životné prostredie, pred zavedením sietí 
5G;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja 
internetu vecí, optického internetu, 5G, 
6G, kvantovej výpočtovej techniky, edge 
computingu, blockchainu a 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky;

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
algoritmickej transparentnosti, preklenutia 
digitálnej priepasti, rozvoja internetu vecí, 
komunikačných technológií, kvantovej 
výpočtovej techniky a edge computingu, 
technológií distribuovaných záznamov a 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky 
energeticky efektívnym spôsobom; vyzýva 
Komisiu, aby podporovala rozvoj 
špecializovaných a okrajových cloudových 
služieb a aplikácií vrátane priemyselného 
internetu vecí a umelej inteligencie, ako aj 
technológie spracúvania vizuálnych 
údajov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh



AM\1218025SK.docx 137/184 PE660.285v01-00

SK

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja 
internetu vecí, optického internetu, 5G, 6G, 
kvantovej výpočtovej techniky, edge 
computingu, blockchainu a 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky;

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja 
internetu vecí, optického internetu, 5G, 6G, 
kvantovej výpočtovej techniky, edge 
computingu, blockchainu a 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky; 
zdôrazňuje, že technologický pokrok 
založený na spracúvaní údajov a 
vzájomnej previazanosti digitálnych 
produktov a služieb musia dopĺňať právne 
záväzné etické normy, aby sa zmiernili 
hrozby pre súkromie a ochranu údajov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja 
internetu vecí, optického internetu, 5G, 6G, 
kvantovej výpočtovej techniky, edge 
computingu, blockchainu a 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky;

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja 
internetu vecí, optického internetu, 5G, 6G, 
kvantovej výpočtovej techniky, edge 
computingu, blockchainu a 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky; 
pripomína, že zvýšená konektivita 
vystavuje zvýšeným kybernetickým 
hrozbám a trestnej činnosti, a v tejto 
súvislosti podporuje spoločný a 
koordinovaný prístup k súboru nástrojov 
EÚ týkajúcich sa kybernetickej 
bezpečnosti v oblasti 5G sietí a 
bezpečného zavádzania 5G sietí v EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 272
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja 
internetu vecí, optického internetu, 5G, 6G, 
kvantovej výpočtovej techniky, edge 
computingu, blockchainu a 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky;

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti pri 
súčasnom riešení digitálnej priepasti 
medzi mestom a vidiekom, rozvoja 
internetu vecí, optického internetu, 
kritickej infraštruktúry vrátane 
technológií a výskumu v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a 
predchádzania rizikám so zreteľom na 
zavádzanie 5G sietí, 6G, kvantovej 
výpočtovej techniky, edge computingu, 
blockchainu a vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja 
internetu vecí, optického internetu, 5G, 6G, 
kvantovej výpočtovej techniky, edge 
computingu, blockchainu a 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky;

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja 
internetu vecí, optického internetu, 5G, 6G, 
kvantovej výpočtovej techniky, edge 
computingu, blockchainu a 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky; 
zdôrazňuje význam programu Digitálna 
Európa a programu Horizont Európa 
vrátane vyčlenenia prostriedkov na 
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kvantovú výpočtovú techniku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja 
internetu vecí, optického internetu, 5G, 6G, 
kvantovej výpočtovej techniky, edge 
computingu, blockchainu a 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky;

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja 
a zvyšovania úrovne zručností 
a rekvalifikácie, rozvoja internetu vecí, 
optického internetu, 5G, 6G, kvantovej 
výpočtovej techniky, edge computingu, 
robotickej automatizácie procesov, 
blockchainu a vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja 
internetu vecí, optického internetu, 5G, 6G, 
kvantovej výpočtovej techniky, edge 
computingu, blockchainu a 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky;

24. pripomína, že úspech stratégií Únie 
v oblasti údajov a umelej inteligencie 
závisí od širšieho ekosystému IKT, 
preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja 
internetu vecí, optického internetu, 
kvantovej výpočtovej techniky, edge 
computingu, blockchainu a 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 276
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. zdôrazňuje, že uchovávanie a 
preprava údajov ďalej zvyšuje využívanie 
energie, ak sa neprijmú žiadne opatrenia; 
vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na 
zabezpečenie transparentnosti emisií CO2 
z uchovávania a zdieľania údajov, 
minimálneho plytvania a na podporu 
techník zeleného uchovávania údajov; 
konštatuje, že nové technologické 
riešenia, ako napríklad optické vlákna v 
porovnaní s medeným vedením a 
energeticky účinné programovanie, 
vytvárajú oveľa menšiu uhlíkovú stopu; 
podporuje Komisiu v preverovaní synergie 
medzi odvetviami diaľkového vykurovania 
a chladenia a sektormi dátových centier 
so zhodnocovaním a využívaním 
odpadového tepla vytvoreného pri 
chladení dátových centier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. uznáva súčasný úspech 
spoločného podniku pre európsku 
vysokovýkonnú výpočtovú techniku, teda 
iniciatívy EÚ, do ktorej sú zapojené 
členské štáty aj súkromní partneri; víta 
nedávno zverejnený návrh Komisie na 
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jeho pokračovanie s cieľom zachovať a 
podporiť vedúcu úlohu Európy v oblasti 
superpočítačov a kvantovej výpočtovej 
techniky;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. víta infraštruktúru Komisie 
týkajúcu sa vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky; domnieva sa, že je dôležitým 
nástrojom na výmenu informácií a údajov 
medzi vedcami a výskumníkmi a 
všeobecnejšie súkromnými a verejnými 
subjektmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. domnieva sa, že zavádzanie 
technológií 5G, 6G a každej budúcej 
technológie s potenciálom mať vplyv na 
ľudské zdravie alebo životné prostredie by 
sa malo riešiť na základe zásady 
predbežnej opatrnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 280
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva Komisiu, aby propagovala 
konkurenčné trhy s cieľom podporiť nárast 
európskych ponúk cloudu, napr. Gaia-x;

25. vyzýva Komisiu, aby propagovala 
konkurenčné trhy vyhradené európskym 
spoločnostiam s cieľom podporiť nárast 
európskych ponúk cloudu; zdôrazňuje 
napríklad posun verejného cloudového 
projektu Gaia-x, ktorý bol pôvodne 
koncipovaný ako čisto európsky projekt, 
keďže doň budú môcť vstúpiť americké, 
čínske a indické technologické 
spoločnosti, a to, že záujmové združenie 
Digital Europe, ktorého členmi sú aj 
Google, Apple a Facebook, nedávno 
požiadal o členstvo v tomto kolektíve 
dodávateľov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 281
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva Komisiu, aby propagovala 
konkurenčné trhy s cieľom podporiť 
nárast európskych ponúk cloudu, napr. 
Gaia-x;

25. vyzýva Komisiu, aby využila 
nástroje, ktoré má k dispozícii, vrátane 
hĺbkových preskúmaní trhu, na ochranu 
konkurenčných trhov Únie v oblastiach 
infraštruktúry ako služby (IaaS), 
platformy ako služby (PaaS) a softvéru 
ako služby (SaaS); naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby bojovala proti zneužívaniu 
trhovej sily dominantnými aktérmi v 
oligopolistických trhových štruktúrach na 
európskych trhoch s cloud computingom, 
čo by mohlo brániť hospodárskej súťaži 
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alebo spotrebiteľom vo výbere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva Komisiu, aby propagovala 
konkurenčné trhy s cieľom podporiť nárast 
európskych ponúk cloudu, napr. Gaia-x;

25. vyzýva Komisiu, aby propagovala 
konkurenčné trhy s cieľom podporiť nárast 
európskych ponúk cloudu, napr. Gaia-x; 
víta vytvorenie európskej cloudovej 
federácie, ktorá je európskou sieťou 
cloudovej infraštruktúry; zdôrazňuje však, 
že sloboda rozhodnúť sa pre 
neeurópskeho poskytovateľa cloudových 
služieb by mala zostať pre európske 
podniky a spotrebiteľov neobmedzená s 
výnimkou legitímnych dôvodov, ako je 
riziko pre národnú bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva Komisiu, aby propagovala 
konkurenčné trhy s cieľom podporiť nárast 
európskych ponúk cloudu, napr. Gaia-x;

25. vyzýva Komisiu, aby propagovala 
konkurenčné trhy s cieľom podporiť nárast 
európskych ponúk cloudu, napr. Gaia-x; 
domnieva sa, že rozvoj európskej 
cloudovej infraštruktúry je nevyhnutný na 
uchovávanie a spracúvanie citlivých 
údajov občanov EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
predložila návrhy s cieľom obmedziť 
nakladanie s európskymi citlivými údajmi 
na územie EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva Komisiu, aby propagovala 
konkurenčné trhy s cieľom podporiť nárast 
európskych ponúk cloudu, napr. Gaia-x;

25. vyzýva Komisiu, aby propagovala 
konkurenčné trhy s cieľom podporiť nárast 
európskych ponúk cloudu, napr. Gaia-x; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že táto 
iniciatíva nie je verejným projektom pod 
vedením EÚ so zapojením všetkých 
členských štátov, ale združenie 22 
spoločností a organizácií;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva Komisiu, aby propagovala 
konkurenčné trhy s cieľom podporiť nárast 
európskych ponúk cloudu, napr. Gaia-x;

25. vyzýva Komisiu, aby propagovala 
konkurenčné trhy s cieľom podporiť nárast 
európskych ponúk cloudu, napr. Gaia-x, čo 
je hlavný príklad federatívnej dátovej 
infraštruktúry, čím sa vytvorí ekosystém, 
ktorý umožňuje stupňovateľnosť 
poskytovateľov cloudových služieb z EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva Komisiu, aby propagovala 
konkurenčné trhy s cieľom podporiť nárast 
európskych ponúk cloudu, napr. Gaia-x;

25. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby propagovali konkurenčné trhy s 
cieľom podporiť nárast európskych ponúk 
cloudu, napr. Gaia-x;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje, že hoci digitálna 
transformácia môže byť prvkom 
umožňujúcim zelenú transformáciu a 
prechod na obehové hospodárstvo, 
samotné odvetvie IKT je veľmi náročné 
na zdroje a energiu a prispieva k 
celosvetovým emisiám a produkcii odpadu 
počas celého životného cyklu výrobkov 
IKT a prostredníctvom hraničných 
technológií, ktoré vedú k multiplikácii 
dátových centier náročných na spotrebu 
elektrickej energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. navrhuje, aby Komisia využila 
revíziu horizontálnych a vertikálnych 
usmernení pre hospodársku súťaž na 
zavedenie nových nástrojov na boj proti 
nadmernej koncentrácii trhu, ktorá je 
dátovým trhom vlastná, okrem iného 
vrátane priebežného monitorovania trhov 
s rizikom a v prípade potreby predbežnej 
regulácie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby spoluinvestovali do rôznych 
programov výdavkov na európsku 
cloudovú federáciu a vytvorili synergie 
medzi nimi, ako aj na zavedenie základnej 
infraštruktúry prepojiteľnosti s vysokou 
kapacitou (napr. podmorských káblov);

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje, že cloudové 
infraštruktúry by mali byť založené na 
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zásadách dôvery, otvorenosti, bezpečnosti, 
interoperability a prenosnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 25 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25b. zdôrazňuje, že je dôležité 
vypracovať stratégie na nakladanie s 
elektronickým odpadom prostredníctvom 
recyklácie, upcyklácie, zmeny účelu alebo 
opakovaného použitia, a podnecovať 
uplatňovanie zásad ekodizajnu v prípade 
produktov a služieb v oblasti IKT; vyzýva 
na rozšírenie rozsahu pôsobnosti 
smernice 2009/125/ES o ekodizajne, aby 
zahŕňal viac produktov, služieb a štruktúr 
v oblasti IKT, ako sú dátové centrá alebo 
cloudové služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 25 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25c. zdôrazňuje, že digitálny sektor je 
veľmi energeticky náročný a je 
zodpovedný za takmer 4 % celosvetových 
emisií skleníkových plynov; zdôrazňuje 
najmä úlohu dátových centier, ktoré v 
súčasnosti zodpovedajú za viac ako 1 % 
svetovej spotreby elektrickej energie; trvá 
na tom, že požiadavky na energetickú 
účinnosť, obehové hospodárstvo a 
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ochranu životného prostredia by mali byť 
jadrom rozvoja digitálnych technológií a 
zavádzania dátových centier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 25 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25d. oceňuje zámer Komisie dosiahnuť 
do roku 2030 vysoko energeticky účinné, 
udržateľné a klimaticky neutrálne dátové 
centrá a vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
navrhla príslušné regulačné iniciatívy a 
opatrenia; v tejto súvislosti naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby podporovala 
inovatívne a najlepšie dostupné riešenia 
na zmiernenie vplyvu dátových centier na 
životné prostredie, zdroje a energetiku, 
ako je tepelná izolácia, chladenie, 
využívanie odpadového tepla, a aby 
zároveň podporovala požiadavky kladené 
na zariadenia na výrobu energie z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
knihu pravidiel cloud computingu, ktoré 
okrem iného zaviažu poskytovateľov 
služieb odhaliť, kde údaje uchovávajú, a 

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
knihu pravidiel cloud computingu, ktorá 
bude predstavovať pevný rámec na 
zvýšenie jednoznačnosti a uľahčenie 
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zabezpečiť, aby používatelia mali 
neobmedzenú moc nad svojimi údajmi;

súladu cloudových služieb s právnymi 
predpismi, a okrem iného aby 
poskytovateľom služieb uložila povinnosť 
odhaliť, kde sa údaje uchovávajú, a 
zabezpečiť, aby používatelia mali 
neobmedzenú moc nad svojimi údajmi, a 
vytvoriť synergie s kódexom správania 
pre prenosnosť údajov a zmenu 
poskytovateľa cloudových služieb, s 
ktorým sa už počíta v nariadení o voľnom 
toku iných ako osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
knihu pravidiel cloud computingu, ktoré 
okrem iného zaviažu poskytovateľov 
služieb odhaliť, kde údaje uchovávajú, a 
zabezpečiť, aby používatelia mali 
neobmedzenú moc nad svojimi údajmi;

26. vyzýva Komisiu, aby urýchlila 
vypracovanie tzv. knihy pravidiel cloud 
computingu, v ktorej sa stanovia zásady 
poskytovania cloudových služieb na 
spoločnom trhu a ktorá okrem iného 
zaviaže poskytovateľov služieb odhaliť, 
kde údaje uchovávajú, zabezpečiť, aby 
používatelia mali neobmedzenú moc nad 
svojimi údajmi, a umožniť používateľom 
plynulo migrovať svoje údaje 
prostredníctvom štandardizovaných 
rozhraní k iným poskytovateľom služieb 
tam, kde porovnateľné cloudové služby 
existujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
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Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
knihu pravidiel cloud computingu, ktoré 
okrem iného zaviažu poskytovateľov 
služieb odhaliť, kde údaje uchovávajú, a 
zabezpečiť, aby používatelia mali 
neobmedzenú moc nad svojimi údajmi;

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
knihu pravidiel cloud computingu, ktoré 
okrem iného zaviažu poskytovateľov 
služieb odhaliť, kde údaje uchovávajú, a 
zabezpečiť, aby používatelia mali 
neobmedzenú moc nad svojimi údajmi; 
domnieva sa, že cieľom knihy pravidiel 
cloud computingu by malo byť 
predchádzanie odkázanosti na určitú 
technológiu, najmä vo verejnom 
obstarávaní; zdôrazňuje, že všetci 
prevádzkovatelia cloudu, či už so sídlom v 
EÚ, alebo s činnosťou v EÚ, musia 
dodržiavať pravidlá EÚ a dodržiavanie 
týchto pravidiel z ich strany by sa malo 
monitorovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
knihu pravidiel cloud computingu, ktoré 
okrem iného zaviažu poskytovateľov 
služieb odhaliť, kde údaje uchovávajú, a 
zabezpečiť, aby používatelia mali 
neobmedzenú moc nad svojimi údajmi;

26. vyzýva Komisiu, aby v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi vypracovala 
knihu pravidiel cloud computingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
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Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
knihu pravidiel cloud computingu, ktoré 
okrem iného zaviažu poskytovateľov 
služieb odhaliť, kde údaje uchovávajú, a 
zabezpečiť, aby používatelia mali 
neobmedzenú moc nad svojimi údajmi;

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
nariadenie o cloude, ktoré bude 
presadzovať európsky cloud a zaviaže 
poskytovateľov služieb odhaliť, kde údaje 
uchovávajú, a zabezpečiť, aby používatelia 
mali neobmedzenú moc nad svojimi 
údajmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
knihu pravidiel cloud computingu, ktoré 
okrem iného zaviažu poskytovateľov 
služieb odhaliť, kde údaje uchovávajú, a 
zabezpečiť, aby používatelia mali 
neobmedzenú moc nad svojimi údajmi;

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
knihu pravidiel cloud computingu, ktoré 
okrem iného zaviažu poskytovateľov 
služieb odhaliť, kde údaje spracúvajú a 
uchovávajú, a zabezpečiť, aby používatelia 
mali neobmedzenú moc nad svojimi 
údajmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
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aby ďalej urýchlili technologický vývoj 
internetu vecí a edge computingu a 
zároveň podporovali zbližovanie 
technológií, ako sú umelá inteligencia, 
digitálne identické kópie, DLT a 
inteligentná konektivita k edge, napr. 
prostredníctvom rozsiahlych tzv. open 
edge projektov v oblasti internetu vecí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. víta nadchádzajúce spustenie 
Európskej aliancie pre priemyselné údaje 
a cloudy a víta úsilie o vytvorenie 
Európskeho združenia spracovateľov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje význam dôvery a 
kybernetickej bezpečnosti pre stabilné 
dátové hospodárstvo; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila riešenia vhodné 
pre účastníkov trhu všetkých veľkostí;

27. zdôrazňuje význam dôvery a 
kybernetickej bezpečnosti pre stabilné 
dátové hospodárstvo; zdôrazňuje význam 
kultúry bezpečnosti pre subjekty, ktoré 
nakladajú s veľkým množstvom údajov, 
najmä pokiaľ ide o riziká počítačovej 
kriminality a kybernetického terorizmu, 
ako aj riziká prírodných a 
technologických nehôd; naliehavo vyzýva 
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Komisiu, aby predložila riešenia vhodné 
pre účastníkov trhu všetkých veľkostí s 
cieľom predvídať tieto riziká a pripraviť 
sa na ne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje význam dôvery a 
kybernetickej bezpečnosti pre stabilné 
dátové hospodárstvo; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila riešenia vhodné 
pre účastníkov trhu všetkých veľkostí;

27. zdôrazňuje význam dôvery a 
kybernetickej bezpečnosti pre stabilné 
dátové hospodárstvo, ako aj význam 
najmodernejšej základnej digitálnej 
infraštruktúry; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby predložila riešenia vhodné pre 
účastníkov trhu všetkých veľkostí; vyzýva 
Komisiu, aby poskytla príležitosti na 
vykonávanie auditov zneužiteľnosti a 
zraniteľnosti infraštruktúry na zdieľanie 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje význam dôvery a 
kybernetickej bezpečnosti pre stabilné 
dátové hospodárstvo; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila riešenia vhodné 
pre účastníkov trhu všetkých veľkostí;

27. zdôrazňuje význam dôvery a 
kybernetickej bezpečnosti pre stabilné 
dátové hospodárstvo; vyzýva na podporu 
ďalšieho rozvoja technológií na bezpečnú 
výmenu údajov, napr. prostredníctvom 



PE660.285v01-00 154/184 AM\1218025SK.docx

SK

bezpečných výpočtových technológií s 
viacerými stranami a šifrovania; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila 
riešenia a normy vhodné pre účastníkov 
trhu všetkých veľkostí, podnecujúce 
využívanie transparentnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje význam dôvery a 
kybernetickej bezpečnosti pre stabilné 
dátové hospodárstvo; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila riešenia vhodné 
pre účastníkov trhu všetkých veľkostí;

27. zdôrazňuje význam dôvery a 
kybernetickej bezpečnosti pre stabilné 
dátové hospodárstvo, najmä v boji proti 
kybernetickým hrozbám pre obchodné 
tajomstvá; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila riešenia vhodné pre účastníkov 
trhu všetkých veľkostí, najmä pre 
mikropodniky a MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje význam dôvery a 
kybernetickej bezpečnosti pre stabilné 
dátové hospodárstvo; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila riešenia vhodné 
pre účastníkov trhu všetkých veľkostí;

27. zdôrazňuje význam dôvery a 
kybernetickej bezpečnosti pre stabilné 
dátové hospodárstvo; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila riešenia vhodné 
pre účastníkov trhu všetkých veľkostí, 
napríklad zlepšenie technológií 
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blockchainu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje význam dôvery a 
kybernetickej bezpečnosti pre stabilné 
dátové hospodárstvo; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila riešenia vhodné 
pre účastníkov trhu všetkých veľkostí;

27. zdôrazňuje význam dôvery a 
kybernetickej bezpečnosti vrátane 
bezpečností 5G sietí pre stabilné dátové 
hospodárstvo; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby predložila riešenia vhodné pre 
účastníkov trhu všetkých veľkostí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. zdôrazňuje, že postupná zmena 
paradigmy z fyzických centier ukladania 
údajov ku cloudovým dátovým 
architektúram a bližšie k používateľovi 
zvyšuje potrebu posilneného rámca pre 
kybernetickú bezpečnosť; zdôrazňuje, že 
zavádzanie a rozsiahle využívanie 
produktov a služieb založených na 
údajoch je závislé od noriem kybernetickej 
bezpečnosti budiacich dôveru a 
umožňujúcich bezpečnejšie mechanizmy 
výmeny údajov a lepšie protokoly na 
zaručenie ochrany údajov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 309
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. pripomína, aké významné náklady 
prináša kybernetický útok, a rýchle 
zvyšovanie týchto nákladov z roka na rok; 
nabáda preto na rozvoj koordinovaných 
európskych iniciatív vnútroštátnych 
aktérov v záujme lepšieho boja proti týmto 
útokom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 310
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. trvá na podpore a rozvoji 
ekologických európskych dátových centier 
s cieľom znížiť našu závislosť od 
zahraničných a súkromných dátových 
centier, a to podľa európskych noriem a 
štandardov, so strednodobým cieľom 
využívať 100 % energie z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
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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Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. víta nadchádzajúce preskúmanie 
smernice o bezpečnosti sietí a 
informačných systémov (smernica NIS) s 
cieľom zlepšiť kybernetickú odolnosť a 
účinnejšie reagovať na kybernetické 
útoky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. podporuje koncepciu cielenej a 
štandardnej ochrany údajov ako 
požiadavky na producentov produktov, 
služieb a aplikácií, ktoré sú založené na 
spracúvaní osobných údajov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 27 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. zdôrazňuje, že bezpečné a 
rozsiahle zavádzanie produktov aj služieb 
do európskych spotrebiteľských aj 
priemyselných ekosystémov internetu vecí 
založených na údajoch musí zahŕňať 
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dôveru už v štádiu návrhu s cieľom 
začleniť normy ochrany súkromia a 
bezpečnostné záruky do všetkých fáz 
procesu navrhovania, ako aj do 
protokolov zariadení a služieb o 
spracovaní údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 27 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. vyzýva Komisiu, aby ambiciózne 
zreformovala nariadenie o ekodizajne v 
prípade serverov a smernicu o 
energetickej účinnosti s cieľom predvídať 
prudké zvýšenie spotreby energie v 
dátových centrách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Podnadpis 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje, že súbory údajov 
a algoritmické systémy používané pri 
tvorbe klasifikácie, posudzovania 
a predpovedí v rôznych fázach 
spracovania údajov pri vývoji umelej 
inteligencie a súvisiacich technológií 
môžu viesť aj k rozdielnemu 
zaobchádzaniu so skupinami osôb 
s podobnými vlastnosťami a k nepriamej 
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diskriminácii týchto skupín; vyzýva na 
dôkladné preskúmanie postupov a škôd 
v oblasti klasifikácie prostredníctvom 
umelej inteligencie; zdôrazňuje, že 
technológie umelej inteligencie si 
vyžadujú, aby sa riadne zohľadnilo 
štúdium vedy a techniky, kritické štúdium 
rasy, štúdium zdravotného postihnutia a 
iné disciplíny prispôsobené sociálnemu 
kontextu vrátane toho, ako sa vytvárajú 
rozdiely, pôsobenia klasifikácie, a 
dôsledkov; zdôrazňuje preto potrebu 
systematického investovania do 
začleňovania týchto disciplín do štúdia 
a výskumu umelej inteligencie na 
všetkých úrovniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 27 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. domnieva sa, že zabezpečenie toho, 
aby inovácie súvisiace s údajmi boli 
prínosom pre všetkých, je nevyhnutné, aby 
sa zlepšili všeobecné dátové zručnosti a 
gramotnosť obyvateľstva, okrem iného 
začlenením správy údajov do 
akademického vzdelávania študentov a do 
programov odbornej prípravy pre 
odborníkov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
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Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. uznáva potenciál prístupu k údajom 
pre urýchlenie vedeckého výskumu; víta 
prácu Komisie pri umožňovaní výmeny 
údajov na účely výskumu;

28. uznáva potenciál prístupu k údajom 
pre urýchlenie vedeckého výskumu; víta 
prácu Komisie pri umožňovaní výmeny 
údajov na účely výskumu; vzhľadom na 
súčasnú zdravotnú krízu považuje za 
kľúčové urýchliť vytvorenie európskeho 
priestoru údajov o zdraví, ktorý zlepší 
výskum a posilní schopnosť využívať 
údaje vrátane vytvorenia diagnostiky 
lepšie zodpovedajúcej pacientom a 
liekom; víta rozvoj európskeho cloudu pre 
otvorenú vedu (EOSC) ako otvoreného, 
dôveryhodného a federálneho prostredia v 
Európe na cezhraničné uchovávanie, 
výmenu a opakované použitie údajov z 
výskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Angelika Niebler

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. uznáva potenciál prístupu k údajom 
pre urýchlenie vedeckého výskumu; víta 
prácu Komisie pri umožňovaní výmeny 
údajov na účely výskumu;

28. uznáva potenciál prístupu k údajom 
pre urýchlenie vedeckého výskumu; víta 
prácu Komisie pri umožňovaní výmeny 
údajov na účely výskumu; vyzýva Komisiu, 
aby prioritne vypracovala spoločné normy 
pre anonymizáciu, uchovávanie a 
bezpečnú výmenu osobných zdravotných 
údajov pri súčasnom zachovaní najvyššej 
úrovne súkromia pacientov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj



AM\1218025SK.docx 161/184 PE660.285v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. uznáva potenciál prístupu k údajom 
pre urýchlenie vedeckého výskumu; víta 
prácu Komisie pri umožňovaní výmeny 
údajov na účely výskumu;

28. uznáva potenciál prístupu k údajom 
pre urýchlenie vedeckého výskumu a 
súkromnej inovácie; víta prácu Komisie 
pri umožňovaní výmeny údajov na účely 
výskumu a súkromnej inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. uznáva potenciál prístupu k údajom 
pre urýchlenie vedeckého výskumu; víta 
prácu Komisie pri umožňovaní výmeny 
údajov na účely výskumu;

28. uznáva potenciál prístupu k údajom 
pre urýchlenie vedeckého výskumu a 
vzdelávacích programov; víta prácu 
Komisie pri umožňovaní výmeny údajov 
na účely výskumu a vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. poukazuje na to, že najúčinnejším 
spôsobom, ako znížiť zaujatosť v 
systémoch založených na údajoch, je 
zabezpečiť, aby bolo k dispozícii 
maximum iných ako osobných údajov na 
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ich vyškolenie, a konštatuje, že voľné 
údaje alebo voľne licencované údaje 
často využívajú vývojári v oblasti umelej 
inteligencie a strojového učenia pri výbere 
školiacich údajov, a to jednak pre ľahký 
prístup, jednak aby zabránili 
potenciálnemu vystaveniu zodpovednosti 
za porušenie právnych predpisov; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje potrebu odstrániť 
zbytočné právne prekážky v oblasti 
prístupu k údajom a uľahčiť cezhraničné 
používanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. zdôrazňuje, že potenciál rastu 
Európy budú určovať zručnosti jej 
obyvateľstva a pracovnej sily; vyzýva EÚ, 
aby podporovala revolúciu vzdelávacích 
systémov v oblasti zmeny zručností 
podporujúcu digitálne zručnosti a 
kompetencie v oblasti vedy, techniky, 
inžinierstva, matematiky, podnikania a 
kreativity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby podporovala 29. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
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softvérové inžinierstvo, prilákanie talentov 
do oblasti IKT, zamestnanosť žien v oblasti 
technológií a zručnosti dátovej 
gramotnosti pre všetkých;

zručnosti dátovej gramotnosti pre 
všetkých, softvérové inžinierstvo, 
prilákanie talentov do oblasti IKT a 
zamestnanosť žien v oblasti technológií; 
ďalej upozorňuje na stále dôležité rodové 
rozdiely v odvetviach umelej inteligencie a 
kybernetickej bezpečnosti; odporúča, aby 
sa používali školiace súbory údajov 
strojového učenia, ktoré pochádzajú z 
rôznorodých ľudských vzoriek, alebo aby 
sa zabezpečilo, aby ľudia označujúci 
školiace súbory údajov pochádzali z 
rôznorodých prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
softvérové inžinierstvo, prilákanie talentov 
do oblasti IKT, zamestnanosť žien v oblasti 
technológií a zručnosti dátovej gramotnosti 
pre všetkých;

29. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
softvérové inžinierstvo, prilákanie talentov 
do oblasti IKT, zamestnanosť žien v oblasti 
technológií a zručnosti dátovej gramotnosti 
pre všetkých; zdôrazňuje potrebu 
podporovať spoločnosti riadené ženami a 
zamestnávanie žien v digitálnom odvetví a 
vyzýva na prijatie opatrení na sledovanie 
kariérneho postupu žien v oblasti vedy, 
techniky, inžinierstva a matematiky;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 29
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
softvérové inžinierstvo, prilákanie talentov 
do oblasti IKT, zamestnanosť žien v 
oblasti technológií a zručnosti dátovej 
gramotnosti pre všetkých;

29. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
vzdelávanie v oblasti vedy, techniky, 
inžinierstva a matematiky s osobitným 
zameraním na rodovú rovnosť, ako aj 
softvérové inžinierstvo, prilákanie talentov 
do oblasti IKT a zručnosti dátovej 
gramotnosti pre všetkých s cieľom 
budovať európske praktické znalosti 
zamerané na technológie novej generácie 
a popredné technológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
softvérové inžinierstvo, prilákanie talentov 
do oblasti IKT, zamestnanosť žien v 
oblasti technológií a zručnosti dátovej 
gramotnosti pre všetkých;

29. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
softvérové inžinierstvo, prilákanie talentov 
do oblasti IKT, rovnocenné a zásluhové 
zamestnávanie mužov a žien v oblasti 
technológií a zručnosti dátovej gramotnosti 
pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
softvérové inžinierstvo, prilákanie talentov 
do oblasti IKT, zamestnanosť žien v 
oblasti technológií a zručnosti dátovej 

29. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
softvérové inžinierstvo, prilákanie talentov 
do oblasti IKT, pestovala zapájanie a 
zamestnávanie žien v oblasti technológií a 
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gramotnosti pre všetkých; zručnosti dátovej gramotnosti pre 
všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 29 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. zdôrazňuje, že európske programy, 
konkrétne Horizont Európa, Digitálna 
Európa a Vesmírny program, sú 
navrhnuté tak, aby priamo alebo 
nepriamo podporovali vytváranie, 
uchovávanie, spracúvanie, využívanie a 
zdieľanie výskumných a obchodných 
údajov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva na verejné a súkromné 
financovanie pre MSP s cieľom plne 
využívať potenciál dátového hospodárstva;

30. vyzýva na verejné a súkromné 
financovanie pre MSP s cieľom plne 
využívať potenciál dátového hospodárstva 
a integrovať digitálne technológie; 
pripomína, že len menšina MSP používa 
na analýzu obchodných informácií 
systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi; 
zdôrazňuje, že dosiahnutie dátovej 
rovnosti malých a stredných podnikov 
zahŕňa nielen prístup k údajom, ale aj 
zručnosti na vykonávanie analýz a 
získavanie poznatkov z takýchto 
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informácií;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva na verejné a súkromné 
financovanie pre MSP s cieľom plne 
využívať potenciál dátového hospodárstva;

30. žiada, aby sa v už existujúcich 
európskych a národných programoch 
stanovili jednoznačné pravidlá a kritériá 
pre verejné a súkromné financovanie s 
cieľom pomôcť MSP a cielenými 
investíciami im umožniť plne využívať 
potenciál dátového hospodárstva;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 331
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva na verejné a súkromné 
financovanie pre MSP s cieľom plne 
využívať potenciál dátového hospodárstva;

30. vyzýva na verejné a súkromné 
financovanie pre MSP s cieľom podporiť 
digitálnu transformáciu a využívať 
potenciál dátového hospodárstva 
posilnením regionálnych stratégií 
digitalizácie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva na verejné a súkromné 
financovanie pre MSP s cieľom plne 
využívať potenciál dátového hospodárstva;

30. vyzýva na verejné a súkromné 
financovanie pre mikropodniky a malé a 
stredné podniky s cieľom plne využívať 
potenciál dátového hospodárstva;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva na verejné a súkromné 
financovanie pre MSP s cieľom plne 
využívať potenciál dátového hospodárstva;

30. vyzýva na verejné a súkromné 
financovanie pre MSP a podniky 
sociálneho hospodárstva s cieľom plne 
využívať potenciál dátového hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva na verejné a súkromné 
financovanie pre MSP s cieľom plne 
využívať potenciál dátového hospodárstva;

30. vyzýva na verejné a súkromné 
financovanie najmä pre MSP s cieľom 
plne využívať potenciál dátového 
hospodárstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 335
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina 
Dlabajová

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva na verejné a súkromné 
financovanie pre MSP s cieľom plne 
využívať potenciál dátového hospodárstva;

30. vyzýva na verejné a súkromné 
financovanie pre mikropodniky a MSP s 
cieľom plne využívať potenciál dátového 
hospodárstva;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. víta program Digitálna Európa a 
úlohu európskych centier digitálnych 
inovácií, ktoré pomôžu európskym 
podnikom, najmä tým, ktoré stále 
zaostávajú, zachovať krok s 
príležitosťami v oblasti prechodu na 
digitálne technológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 31
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do zvyšovania úrovne 
zručností;

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
udržateľnú produktivitu a životnú úroveň 
ich pracovnej sily a investovať do 
zvyšovania úrovne zručností, ako aj do 
systémov v oblasti digitálnej gramotnosti; 
konštatuje, že vzdelávanie a 
transparentnosť nových technológií 
založených na údajoch sú dôležité prvky 
na to, aby mohla pracovná sila pochopiť a 
spravodlivé vykonávanie a byť jeho 
súčasťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do zvyšovania úrovne 
zručností;

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do zvyšovania úrovne 
zručností; nabáda členské štáty, aby riešili 
rodové rozdiely v oblasti vedy, techniky, 
inžinierstva a matematiky prostredníctvom 
zdrojov, presadzovania a školení v oblasti 
rokovania o mzde;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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
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Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do zvyšovania úrovne 
zručností;

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do zvyšovania úrovne 
zručností a proaktívne sa zapájali do 
kampaní na zvyšovanie informovanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do zvyšovania úrovne 
zručností;

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a spoločnosti ako celku, a nabáda 
podniky k tomu, aby investovali do 
zvyšovania úrovne zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 



AM\1218025SK.docx 171/184 PE660.285v01-00

SK

produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do zvyšovania úrovne 
zručností;

produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do zvyšovania úrovne 
zručností, rekvalifikácie a celoživotného 
vzdelávania;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do zvyšovania úrovne 
zručností;

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do zvyšovania úrovne 
zručností pri súčasnom rešpektovaní práv 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do zvyšovania úrovne 
zručností;

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do rekvalifikácie, 
zvyšovania úrovne zručností a prípravy 
pracovníkov na ďalšie zamestnanie (tzv. 
out-skilling);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 344
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do zvyšovania úrovne 
zručností;

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň a 
zamestnateľnosť pracovnej sily a 
investovať do zvyšovania úrovne zručností;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do zvyšovania úrovne 
zručností;

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby 
využívali potenciál digitalizácie, údajov a 
umelej inteligencie s cieľom zvýšiť 
produktivitu a životnú úroveň pracovnej 
sily a investovať do zvyšovania úrovne 
zručností a rekvalifikácie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 31 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
celoživotné vzdelávanie v oblasti vedy a 
matematiky s cieľom podporiť rozvoj 
primeraných digitálnych zručností a 
nástrojov primerane podporujúcich 
procesy súvisiace s umelou inteligenciou a 
kybernetickou bezpečnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Patrizia Toia, Romana Jerković, Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 31 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby takisto podporovali celoživotné 
vzdelávanie v školských systémoch a 
prostredníctvom informačných kampaní, 
ktorých cieľom je zvýšiť informovanosť a 
zodpovednosť občanov ako protagonistov 
spoločnosti dátového hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že globálne pravidlá 
používania údajov sú nedostatočné; 
vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s 
tretími krajinami s podobným zmýľaním, 

32. domnieva sa, že globálne pravidlá 
používania údajov sú, žiaľ, stále slabé 
vzhľadom na ich už príliš veľké miesto v 
našich spoločnostiach; vyzýva Komisiu, 
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aby sa dohodli na nových medzinárodných 
normách pre používanie nových 
technológií ako umelá inteligencia;

aby spolupracovala s OSN a tretími 
krajinami na dohode na nových 
medzinárodných normách pre používanie 
nových technológií ako umelá inteligencia; 
pripomína precedensy špionáže 
vykonávanej niektorými našimi tzv. 
podobne zmýšľajúcimi partnermi; vyzýva 
Európsku úniu, aby vo svojich vzťahoch s 
partnermi nebola naivná v otázkach 
digitálnej a kybernetickej bezpečnosti; 
zdôrazňuje, najmä v kontexte globálnej 
hospodárskej súťaže, že Európska únia je 
schopná, so všeobecným nariadením o 
ochrane údajov, byť v popredí cesty k 
eticky náročnému záväznému modelu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že globálne pravidlá 
používania údajov sú nedostatočné; 
vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s 
tretími krajinami s podobným zmýľaním, 
aby sa dohodli na nových 
medzinárodných normách pre používanie 
nových technológií ako umelá inteligencia;

32. domnieva sa, že súčasný stav 
globálnych pravidiel používania údajov je 
nedostatočný; vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s tretími krajinami s 
podobným zmýšľaním s cieľom povzbudiť 
ich k tomu, aby sa stali zmluvnou stranou 
Dohovoru 108+ o ochrane jednotlivcov 
pri automatizovanom spracovaní 
osobných údajov, ktorý je zatiaľ jedinou 
záväznou medzinárodnou zmluvou; 
vyzýva Komisiu, aby splnila svoj sľub 
navrhnúť nové medzinárodné normy pre 
používanie nových technológií ako umelá 
inteligencia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
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Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že globálne pravidlá 
používania údajov sú nedostatočné; vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s tretími 
krajinami s podobným zmýľaním, aby sa 
dohodli na nových medzinárodných 
normách pre používanie nových 
technológií ako umelá inteligencia;

32. domnieva sa, že globálne pravidlá 
používania údajov sú nedostatočné; vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s tretími 
krajinami a medzinárodnými 
organizáciami s podobným zmýšľaním, 
aby sa dohodli na nových medzinárodných 
normách pre používanie nových 
technológií ako umelá inteligencia; 
zdôrazňuje potrebu medzinárodných 
pravidiel a noriem na podporu globálnej 
spolupráce zameranej na posilnenie 
ochrany údajov a zavedenie bezpečných a 
primeraných prenosov údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že globálne pravidlá 
používania údajov sú nedostatočné; vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s tretími 
krajinami s podobným zmýľaním, aby sa 
dohodli na nových medzinárodných 
normách pre používanie nových 
technológií ako umelá inteligencia;

32. domnieva sa, že globálne pravidlá 
používania údajov sú nedostatočné a že 
Európska únia by mala byť v popredí 
vytvárania medzinárodných noriem, 
najmä pokiaľ ide o uchovávanie a 
spracúvanie údajov, a to v spolupráci s 
podobne zmýšľajúcimi tretími krajinami s 
cieľom regulovať používanie nových 
technológií ako umelá inteligencia, 
internet vecí a 5G, a súčasne podporovať 
naše hodnoty a zásady a zabezpečiť, aby 
náš trh zostal konkurencieschopný a 
otvorený zvyšku sveta;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že globálne pravidlá 
používania údajov sú nedostatočné; vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s tretími 
krajinami s podobným zmýľaním, aby sa 
dohodli na nových medzinárodných 
normách pre používanie nových 
technológií ako umelá inteligencia;

32. domnieva sa, že globálne pravidlá 
používania údajov sú nedostatočné; vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s tretími 
krajinami s podobným zmýšľaním a 
podnikala kroky v multilaterálnej 
koordinácii tak, aby sa dosiahla dohoda 
na nových medzinárodných normách, v 
súlade s hodnotami a zásadami EÚ, pre 
používanie nových technológií ako umelá 
inteligencia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že globálne pravidlá 
používania údajov sú nedostatočné; vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s tretími 
krajinami s podobným zmýľaním, aby sa 
dohodli na nových medzinárodných 
normách pre používanie nových 
technológií ako umelá inteligencia;

32. domnieva sa, že globálne pravidlá 
používania údajov sú nedostatočné a že 
prospievajú výlučne čoraz väčšej moci 
GAFAM; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby spolupracovali a rokovali s tretími 
krajinami s cieľom dosiahnuť dohodu na 
nových medzinárodných normách pre 
používanie nových technológií ako umelá 
inteligencia;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 354
Miapetra Kumpula-Natri
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že globálne pravidlá 
používania údajov sú nedostatočné; vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s tretími 
krajinami s podobným zmýľaním, aby sa 
dohodli na nových medzinárodných 
normách pre používanie nových 
technológií ako umelá inteligencia;

32. 32. domnieva sa, že globálne 
pravidlá používania údajov sú 
nedostatočné; vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s tretími krajinami s 
podobným zmýšľaním a pracovala na 
medzinárodných a multilaterálnych 
fórach na tom, aby sa dosiahla dohoda na 
nových medzinárodných normách pre 
používanie nových technológií ako umelá 
inteligencia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že globálne pravidlá 
používania údajov sú nedostatočné; vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s tretími 
krajinami s podobným zmýľaním, aby sa 
dohodli na nových medzinárodných 
normách pre používanie nových 
technológií ako umelá inteligencia;

32. domnieva sa, že globálne pravidlá 
používania údajov sú nedostatočné; vyzýva 
Komisiu, aby na bilaterálnej aj 
multilaterálnej úrovni spolupracovala s 
tretími krajinami s podobným zmýšľaním 
na tom, aby sa dosiahla dohoda na nových 
medzinárodných normách pre používanie 
nových technológií ako umelá inteligencia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia
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Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. vyzýva Komisiu, aby posúdila už 
existujúce vzťahy s tretími krajinami v 
oblasti výmeny údajov, najmä s tými, 
ktoré nemajú podobné zmýšľanie; vyzýva 
Komisiu, aby tieto partnerstvá v prípade 
potreby prehodnotila;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 357
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 32 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32b. domnieva sa, že zasahovanie do 
záležitostí iných štátov zadržiavaním 
digitalizovaných údajov je závažným 
porušením digitálnej suverenity; 
zdôrazňuje, že niektoré vnútroštátne 
orgány pôsobiace ako „digitálna polícia“ 
už vyjadrili znepokojenie nad prístupom 
severoamerických orgánov k údajom 
prenášaným do USA, konkrétnejšie 
pokiaľ ide o získavanie osobných údajov a 
prístup k nim, pričom tieto kroky sú často 
odôvodňované národnou bezpečnosťou 
podľa článku 702 amerického zákona 
FISA a príslušného dekrétu (výkonného 
nariadenia); poznamenáva, že k tomuto 
právnemu arzenálu sa pridávajú pravidlá 
extrateritoriality, ktoré sa stávajú 
nástrojom hospodárskej vojny, zo strany 
USA čoraz častejšie využívaným, a ktoré 
sú tvorené praxou umožňujúcou prijatie 
noriem a opatrení zameraných na 
vytvorenie právneho vzťahu mimo vlastné 
štátne územie; domnieva sa preto, že 
doložky stanovené pri každom prenose za 
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hranice Únie nie sú vymáhateľné a že 
využívanie získavania údajov možno 
realizovať v rámci obchodného 
používania, ktoré nepodlieha akejkoľvek 
kontrole;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 358
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 32 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32c. naliehavo požaduje revíziu a 
zneplatnenie dohody o štíte na ochranu 
osobných údajov (Privacy Shield), ktorá 
povoľuje prenos údajov medzi Európskou 
úniou a USA pod podmienkou reciprocity, 
ak ide o rovnaké zaobchádzanie s 
americkými a zahraničnými údajmi na jej 
území; zdôrazňuje preto, že Súdny dvor 
Európskej únie dospel vo veci Shrems II k 
záveru, že postupy amerického dohľadu 
nie sú v súlade s požiadavkami 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 359
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. požaduje voľný tok údajov medzi 
Úniou a tretími krajinami, ak sú splnené 
požiadavky na ochranu súkromia, 

33. pripomína, že Súdny dvor 
Európskej únie jednoznačne konštatuje, 
že voľný tok údajov medzi Úniou a tretími 
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bezpečnosť a ďalšie oprávnené záujmy 
verejnej politiky; vyzýva Komisiu, aby 
rokovala o nových pravidlách pre svetové 
digitálne hospodárstvo vrátane zákazu 
neoprávnených požiadaviek na lokalizáciu 
údajov;

krajinami by mal nastať len vtedy, ak sa 
zaistí ochrana v zásade rovnocenná tej, 
aká sa poskytuje v EÚ; naliehavo vyzýva 
na úplné zachovanie ochrany súkromia, 
bezpečnosti a ďalších legitímnych 
záujmov verejnej politiky v obchodných 
rokovaniach; víta horizontálny návrh EÚ 
týkajúci sa cezhraničných tokov údajov, 
lokalizácie údajov a ochrany súkromia a 
údajov, a vyzýva Komisiu, aby sa tejto 
pozície držala ako červenej nite s cieľom 
zabrániť pretekom ku dnu v oblasti 
ochrany základných práv na súkromie a 
ochranu údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. požaduje voľný tok údajov medzi 
Úniou a tretími krajinami, ak sú splnené 
požiadavky na ochranu súkromia, 
bezpečnosť a ďalšie oprávnené záujmy 
verejnej politiky; vyzýva Komisiu, aby 
rokovala o nových pravidlách pre svetové 
digitálne hospodárstvo vrátane zákazu 
neoprávnených požiadaviek na lokalizáciu 
údajov;

33. uznáva význam cezhraničných 
tokov údajov pre rast a inováciu; požaduje 
umožnenie voľného toku údajov medzi 
Úniou a tretími krajinami, ak sú splnené 
požiadavky na ochranu súkromia, 
bezpečnosť a ďalšie oprávnené záujmy 
verejnej politiky; vyzýva Komisiu, aby 
rokovala o nových pravidlách pre svetové 
digitálne hospodárstvo vrátane zákazu 
neoprávnených požiadaviek na lokalizáciu 
údajov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosti uľahčenia tokov údajov so 
strategicky dôležitými tretími krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
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Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. požaduje voľný tok údajov medzi 
Úniou a tretími krajinami, ak sú splnené 
požiadavky na ochranu súkromia, 
bezpečnosť a ďalšie oprávnené záujmy 
verejnej politiky; vyzýva Komisiu, aby 
rokovala o nových pravidlách pre svetové 
digitálne hospodárstvo vrátane zákazu 
neoprávnených požiadaviek na lokalizáciu 
údajov;

33. požaduje voľný tok údajov medzi 
Úniou a tretími krajinami len v prípade, ak 
sú splnené požiadavky na ochranu 
súkromia, bezpečnosť a ďalšie oprávnené 
záujmy verejnej politiky a ak je zaručená 
primeraná úroveň ochrany údajov, napr. 
prostredníctvom ad hoc rozhodnutí o 
primeranosti; vyzýva Komisiu, aby 
rokovala o nových pravidlách pre svetové 
digitálne hospodárstvo vrátane zákazu 
neoprávnených požiadaviek na lokalizáciu 
údajov; pripomína význam pokroku v 
rokovaniach o elektronickom obchode na 
úrovni WTO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. požaduje voľný tok údajov medzi 
Úniou a tretími krajinami, ak sú splnené 
požiadavky na ochranu súkromia, 
bezpečnosť a ďalšie oprávnené záujmy 
verejnej politiky; vyzýva Komisiu, aby 
rokovala o nových pravidlách pre svetové 
digitálne hospodárstvo vrátane zákazu 
neoprávnených požiadaviek na lokalizáciu 
údajov;

33. vyzýva Komisiu, aby rokovala o 
nových pravidlách pre svetové digitálne 
hospodárstvo; pripomína rozhodnutie 
súdu EÚ týkajúce sa štítu na ochranu 
osobných údajov a odporúčania EDPS 
týkajúce sa prenosu údajov do tretích 
krajín;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 363
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. požaduje voľný tok údajov medzi 
Úniou a tretími krajinami, ak sú splnené 
požiadavky na ochranu súkromia, 
bezpečnosť a ďalšie oprávnené záujmy 
verejnej politiky; vyzýva Komisiu, aby 
rokovala o nových pravidlách pre svetové 
digitálne hospodárstvo vrátane zákazu 
neoprávnených požiadaviek na lokalizáciu 
údajov;

33. požaduje voľný tok údajov medzi 
Úniou a tretími krajinami, ak sú splnené 
požiadavky na ochranu súkromia, 
bezpečnosť a ďalšie oprávnené záujmy 
verejnej politiky; vyzýva Komisiu, aby 
rokovala o nových pravidlách pre svetové 
digitálne hospodárstvo vrátane zákazu 
požiadaviek na lokalizáciu údajov a iných 
neoprávnených požiadaviek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. požaduje voľný tok údajov medzi 
Úniou a tretími krajinami, ak sú splnené 
požiadavky na ochranu súkromia, 
bezpečnosť a ďalšie oprávnené záujmy 
verejnej politiky; vyzýva Komisiu, aby 
rokovala o nových pravidlách pre svetové 
digitálne hospodárstvo vrátane zákazu 
neoprávnených požiadaviek na lokalizáciu 
údajov;

33. požaduje voľný tok údajov medzi 
Úniou a tretími krajinami len vtedy, ak sú 
splnené požiadavky na ochranu súkromia, 
bezpečnosť a ďalšie oprávnené záujmy 
verejnej politiky; vyzýva Komisiu, aby 
rokovala o nových pravidlách pre svetové 
digitálne hospodárstvo vrátane zákazu 
neoprávnených požiadaviek na lokalizáciu 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
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Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. požaduje voľný tok údajov medzi 
Úniou a tretími krajinami, ak sú splnené 
požiadavky na ochranu súkromia, 
bezpečnosť a ďalšie oprávnené záujmy 
verejnej politiky; vyzýva Komisiu, aby 
rokovala o nových pravidlách pre svetové 
digitálne hospodárstvo vrátane zákazu 
neoprávnených požiadaviek na lokalizáciu 
údajov;

33. požaduje, aby sa pri voľnom toku 
údajov medzi Úniou a tretími krajinami 
rešpektovala ochrana súkromia, 
bezpečnosť, oprávnené záujmy verejnej 
politiky aj oprávnené súkromné záujmy, 
najmä spoločností, ako aj suverenita 
členských štátov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby rokovali o nových 
pravidlách pre svetové digitálne 
hospodárstvo;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 366
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. pripomína svoje odporúčanie 
týkajúce sa rokovaní o novom partnerstve 
so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie 
a Severného Írska, v ktorom sa 
zdôrazňuje význam ochrany údajov ako 
základného práva aj ako kľúčového prvku 
umožňujúceho digitálne hospodárstvo; 
pripomína, že podľa judikatúry Súdneho 
dvora na to, aby mohla Komisia vyhlásiť 
primeranosť rámca pre ochranu údajov v 
Spojenom kráľovstve, musí preukázať, že 
Spojené kráľovstvo poskytuje úroveň 
ochrany, ktorá je „v podstate 
rovnocenná“ úrovni poskytovanej 
právnym rámcom EÚ, a to aj pokiaľ ide o 
ďalšie prenosy do tretích krajín;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 367
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. vyzýva Európsku komisiu, aby si 
zachovala svoje horizontálne stanovisko z 
roku 2018 k cezhraničným tokom údajov, 
ochrane súkromia a údajov a nesúhlasila 
s obchodnými pravidlami, ktoré by mohli 
obmedziť jej schopnosť regulovať, 
napríklad pokiaľ ide o umelú inteligenciu 
alebo kybernetickú bezpečnosť;

Or. en


