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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju ugotovitev indeksa 
digitalnega gospodarstva in družbe za 
leto 2020, ki je bil objavljen 
11. junija 2020,

Or. en

Predlog spremembe 2
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju skupne izjave 
držav članic o oblaku z dne 
15. oktobra 2020,

Or. en

Predlog spremembe 3
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sodbe Sodišča 
Evropske unije z dne 16. julija 2020 v 
zadevi Schrems II (C-311/18),
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Or. en

Predlog spremembe 4
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 21. oktobra 2020 o strategiji za 
odprtokodno programsko opremo za 
obdobje 2020–2023,

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju skupne izjave 
držav članic iz leta 2020 o gradnji oblaka 
naslednje generacije za podjetja in javni 
sektor v EU,

Or. en

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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– ob upoštevanju poročila OECD z 
naslovom Reconstruire en mieux: Pour 
une reprise durable, résiliente, après le 
COVID-19 (Boljša obnova: za trajnejše in 
odpornejše okrevanje po pandemiji 
covida-19), ki je bilo objavljeno 5. junija 
2020,

Or. fr

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 29 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju programske knjige 
z naslovom COVID-19: The Great Reset 
(Covid-19: velika ponastavitev) z načrtom 
za „ponastavitev sveta“, ki sta jo napisala 
Klaus Schwab in Thierry Malleret, objavil 
pa jo je Svetovni gospodarski forum,

Or. fr

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 29 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju končnega poročila 
iz leta 2020, ki ga je pripravila strokovna 
skupina na visoki ravni za izmenjavo 
podatkov med podjetji in javnimi organi,

Or. en
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Predlog spremembe 9
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker digitalizacija spreminja 
gospodarstvo, družbo in vsakdanjik 
državljanov in ker so gonilo teh sprememb 
prav podatki, katerih količina se vsakih 18 
mesecev podvoji;

A. ker digitalizacija spreminja 
gospodarstvo, družbo in vsakdanjik 
državljanov in ker so gonilo teh sprememb 
prav podatki, katerih količina se vsakih 18 
mesecev podvoji; ker bi digitalizacija 
morala biti tudi priložnost za zmanjšanje 
izpostavljenosti ljudi škodljivim in 
nevarnim pogojem ter pomagati ustvariti 
več kakovostnih in dostojnih delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 10
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker digitalizacija spreminja 
gospodarstvo, družbo in vsakdanjik 
državljanov in ker so gonilo teh sprememb 
prav podatki, katerih količina se vsakih 18 
mesecev podvoji;

A. ker digitalizacija spreminja 
gospodarstvo, družbo in vsakdanjik 
državljanov in ker so gonilo teh sprememb 
prav podatki, katerih količina se vsakih 18 
mesecev podvoji; ker se bodo ti procesi v 
prihodnosti še pospeševali;

Or. en

Predlog spremembe 11
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker digitalizacija spreminja 
gospodarstvo, družbo in vsakdanjik 
državljanov in ker so gonilo teh sprememb 
prav podatki, katerih količina se vsakih 18 
mesecev podvoji;

A. ker digitalizacija še naprej 
spreminja gospodarstvo, družbo in 
vsakdanjik državljanov in ker so gonilo teh 
sprememb prav podatki, katerih količina se 
vsakih 18 mesecev podvoji;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker se bo količina shranjenih 
podatkov na svetovni ravni povečala s 33 
zetabajtov leta 2018 na 175 zetabajtov leta 
2025, pri čemer sta za pomemben delež 
tega velikega povečanja odgovorna 
internet stvari in Kitajska;

Or. fr

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker digitalizacija ni samo 
gospodarska priložnost, ampak tudi krepi 
varnost, geopolitično odpornost in 



PE660.285v01-00 8/182 AM\1218025SL.docx

SL

strateško pomembnost Unije;

Or. en

Predlog spremembe 14
Manuel Bompard, Marisa Matias
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je umetna inteligenca ena od 
strateških tehnologij 21. stoletja v Evropi 
in v svetu1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2019-0081_SL.html

Or. en

Predlog spremembe 15
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker je januarja 2017 kitajsko 
podjetje za električne aparate Midea 
zaključilo prevzem evropske družbe 
KUKA AG, enega od vodilnih svetovnih 
dobaviteljev robotike, tehnologije naprav 
in pametnih inženirskih sistemov; ker bi 
ta prevzem moral biti svarilo, da je treba 
zaščititi evropski sektor umetne 
inteligence, zlasti za MSP in zagonska 
podjetja;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker je komisarka EU za 
konkurenco Margrethe Vestager države 
članice posvarila pred nevarnostjo 
kitajskih korporacijskih prevzemov med 
pandemijo covida-19; ker je Evropska 
komisija poudarila, da bi se lahko v krizi 
zaradi covida-19 povečalo tveganje za 
poskuse pridobitve zdravstvenih 
zmogljivosti (na primer za proizvodnjo 
medicinske ali zaščitne opreme) ali 
povezanih industrij, kot so raziskovalne 
ustanove (na primer za razvoj cepiv), prek 
neposrednih tujih naložb1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/3/2020/SL/C-2020-1981-F1-SL-
MAIN-PART-1.PDF

Or. en

Predlog spremembe 17
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava A d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ad. ker imajo samo javni organi 
sredstva za izvedbo obsežnega družbenega 
prehoda na podatkovno gospodarstvo; ker 
so vsi digitalni velikani (družbe GAFAM) 
prejeli podporo ameriške vlade in kitajske 
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države prek obsežnih davčnih oprostitev in 
subvencij; ker lahko evropski javni organi 
na podlagi evropskih vrednot načrtujejo ta 
prehod na pošten in prerazdelitven način 
za podjetja in ozemlja;

Or. en

Predlog spremembe 18
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava A e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ae. ker v državah članicah potekajo 
številne preiskave zlorab prevladujočega 
položaja družb GAFAM; ker obstajajo 
pomisleki glede podatkov, ki jih Google 
zbira prek svojih aplikacij;

Or. en

Predlog spremembe 19
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker imajo podatki bistveno vlogo 
pri zagotavljanju gospodarske rasti in 
družbenega napredka in ustvarjanju 
delovnih mest ter so eden od ključnih 
elementov, ki omogočajo prehod na zeleno 
in podnebno nevtralno družbo;

B. ker imajo podatki bistveno vlogo 
pri izvajanju načrta za okrevanje, 
zagotavljanju družbenega napredka in 
ustvarjanju delovnih mest ter so lahko 
eden od ključnih elementov, ki omogočajo 
prehod na zeleno in podnebno nevtralno 
družbo; ker je lokalizacija podatkov v EU 
pomemben korak k strateški avtonomiji in 
zmanjšanju emisij EU; ker bi se 
premestitev podatkovnih središč v Evropi 
morala upoštevati v okviru zelene 
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taksonomije; ker je nujno treba zmanjšati 
ekološki odtis digitalne tehnologije ter 
zlasti količino odpadne električne in 
elektronske opreme;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker imajo podatki bistveno vlogo 
pri zagotavljanju gospodarske rasti in 
družbenega napredka in ustvarjanju 
delovnih mest ter so eden od ključnih 
elementov, ki omogočajo prehod na zeleno 
in podnebno nevtralno družbo;

B. ker podatki in informacije 
pripomorejo k zagotavljanju gospodarske 
rasti, organiziranosti naših družb in 
ustvarjanju delovnih mest ter se 
uporabljajo za racionalizacijo 
ekonomskih ali družbenih ravnanj v 
upanju, da bodo privedli do prehoda na 
trajno in podnebno nevtralno družbo;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker imajo podatki bistveno vlogo 
pri zagotavljanju gospodarske rasti in 
družbenega napredka in ustvarjanju 
delovnih mest ter so eden od ključnih 
elementov, ki omogočajo prehod na zeleno 
in podnebno nevtralno družbo;

B. ker imajo podatki bistveno vlogo 
pri zagotavljanju gospodarske rasti in 
družbenega napredka in ustvarjanju 
delovnih mest ter so eden od ključnih 
elementov, ki omogočajo prehod na zeleno 
in podnebno nevtralno družbo, pa tudi 
spodbujajo konkurenčnost Evrope na 
svetovni ravni;
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Or. en

Predlog spremembe 22
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker imajo podatki bistveno vlogo 
pri zagotavljanju gospodarske rasti in 
družbenega napredka in ustvarjanju 
delovnih mest ter so eden od ključnih 
elementov, ki omogočajo prehod na zeleno 
in podnebno nevtralno družbo;

B. ker imajo podatki bistveno vlogo 
pri zagotavljanju trajnostne gospodarske 
rasti in družbenega napredka in ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest ter so eden od 
ključnih elementov, ki omogočajo prehod 
na zeleno in podnebno nevtralno družbo;

Or. en

Predlog spremembe 23
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker imajo podatki bistveno vlogo 
pri zagotavljanju gospodarske rasti in 
družbenega napredka in ustvarjanju 
delovnih mest ter so eden od ključnih 
elementov, ki omogočajo prehod na 
zeleno in podnebno nevtralno družbo;

B. ker imajo podatki bistveno vlogo 
pri zagotavljanju gospodarske rasti in 
družbenega napredka in ustvarjanju 
delovnih mest ter so eden od ključnih 
elementov, ki zagotavljajo konkurenčnost 
evropskih podjetij na svetovni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so podatki, ki jih ustvarijo 
javni sektor in vlade na nacionalni in 
lokalni ravni, vir, ki lahko močno 
spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest 
in gospodarsko rast, se lahko izkoristi pri 
razvoju sistemov umetne inteligence in 
podatkovne analitike ter lahko prispeva k 
močnejši, konkurenčnejši in bolj 
medsebojno povezani industriji;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker bosta spodbujanje uporabe 
podatkov ter povečevanje dostopa do 
podatkov in njihove razpoložljivosti, 
skupaj z večjo pravno varnostjo pomenila 
konkurenčno prednost za mikro-, mala in 
srednja podjetja ter zagonska podjetja, ki 
bodo lahko izkoristila prednosti 
digitalnega prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 26
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker digitalni sektor ustvari 4 % 
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svetovnih emisij toplogrednih plinov; ker 
se bo zaradi učinka tople grede in velikega 
povečanja uporabe ta ogljični odtis do 
leta 2025 podvojil;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker EU potrebuje prožno, 
razširljivo in zanesljivo arhitekturo IT, ki 
bo lahko podprla najbolj inovativne 
aplikacije;

Or. en

Predlog spremembe 28
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker povprečen podatkovni center 
že zdaj porabi enako količino energije kot 
mesto z 10.000 prebivalci, emisije 
toplogrednih plinov zaradi digitalne 
tehnologije pa se vsako leto povečajo za 
približno 8 %; ker se glede na novembrsko 
študijo Evropske komisije pričakuje, da se 
bo v obdobju 2018–2030 poraba 
podatkovnih centrov povečala za 28 %; 
ker naj bi se v desetih letih povečal tudi 
njihov delež v evropski porabi električne 
energije, in sicer z 2,7 % leta 2018 na 
3,2 %; ker se pričakujeta tudi velika 
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razširitev računalništva na robu, ki je 
alternativa računalništvu v oblaku, in 
povečanje njegove porabe energije z 2 % 
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

Predlog spremembe 29
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker ima umetna inteligenca 
energijsko bilanco; ker že 47 % emisij 
ogljika iz digitalnega sektorja izhaja iz 
potrošniške opreme (računalniki, pametni 
telefoni, tablični računalniki, povezani 
izdelki); ker običajen projekt strojnega 
učenja danes v svojem celotnem 
razvojnem ciklu ustvari približno 284 ton 
ekvivalenta ogljikovega dioksida, kar je 
petkrat več kot emisije avtomobila od 
proizvodnje do uničenja1a; ker je torej 
nesmiselno, da se hkrati spodbuja internet 
stvari in zavzema za boj proti podnebni 
krizi, družbe pa morajo zelo spremeniti 
proizvodnjo in porabo;
_________________
1a Energy and Policy Considerations for 
Deep Learning in NLP (Pomisleki v zvezi 
z energijo in politiko za globoko učenje 
pri obdelavi naravnega jezika), Univerza 
Cornell, 
https://arxiv.org/abs/1906.02243?utm_sou
rce=feedburner&utm_medium=feed&utm
_campaign=Feed%3A+arxiv%2FQSXk+
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%28ExcitingAds%21+cs+updates+on+ar
Xiv.org%29

Or. en

Predlog spremembe 30
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava B d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bd. ker bo po scenariju velikega 
povpraševanja EU do leta 2030 
potrebovala 18-krat več, do leta 2050 pa 
60-krat več litija1a; ker se pri rudarjenju, 
potrebnemu za ta razvoj, porabi veliko 
vode, kar lahko vpliva na potrebe 
lokalnega prebivalstva, zlasti na 
območjih, kjer vode primanjkuje; ker 
lahko dejavnosti rudarjenja v tretjih 
državah močno onesnažujejo okolje in 
vplivajo na kakovost vode, zraka in tal, 
krčenje gozdov ter izgubo biotske 
raznovrstnosti; ker so ekstraktivne 
dejavnosti skoncentrirane v državah v 
razvoju, kjer delovni standardi 
zagotavljajo precej manj zaščite kot v 
Uniji, ter delovne razmere v rudarstvu 
posledično ogrožajo zdravje in življenje 
rudarjev; ker onesnaževanje, ki ga 
povzročajo dejavnosti rudarjenja, 
neposredno vpliva na preživetje lokalnih 
prebivalcev, ki so lahko na koncu 
prisiljeni v izgnanstvo; ker lokalni 
prebivalci trpijo zaradi posrednih posledic 
onesnaženosti vode, zraka in tal, ki močno 
vpliva na njihovo zdravje;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
20DC0493&from=FR#footnote87 

Or. en
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Predlog spremembe 31
Patrizia Toia, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker mora Unija nujno ukrepati, da 
bo lahko izkoristila prednosti podatkov, in 
sicer z izgradnjo etično trajnostne, 
zaupanja vredne in varne podatkovne 
družbe, ki bo osredotočena na človeka in v 
kateri bodo spoštovane človekove pravice 
in demokracija;

C. ker mora Unija nujno ukrepati, da 
bo lahko izkoristila prednosti podatkov, in 
sicer z izgradnjo etično trajnostne, 
zaupanja vredne in varne podatkovne 
družbe, ki bo osredotočena na človeka in v 
kateri bodo spoštovane človekove pravice 
in demokracija, katere cilj bo zgraditi novo 
odprto in vključujoče gospodarstvo znanja 
v povezavi z izobraževalnim sistemom in 
kulturnimi podjetji ter ki bo zagotavljala 
pravico do kakovostnega izobraževanja in 
podjetništva, zlasti za nove generacije ter 
zlasti s spodbujanjem oblik socialnih 
inovacij in novih poslovnih modelov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker mora Unija nujno ukrepati, da 
bo lahko izkoristila prednosti podatkov, in 
sicer z izgradnjo etično trajnostne, 
zaupanja vredne in varne podatkovne 
družbe, ki bo osredotočena na človeka in v 
kateri bodo spoštovane človekove pravice 
in demokracija;

C. ker mora Unija nujno ukrepati, da 
bo lahko izkoristila prednosti podatkov, in 
sicer z izgradnjo konkurenčne, inovacijam 
prijazne, etično trajnostne, zaupanja 
vredne in varne podatkovne družbe ter 
gospodarstva, ki bosta osredotočena na 
človeka in v katerih bodo spoštovane 
človekove pravice in demokracija;
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Or. en

Predlog spremembe 33
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker mora Unija nujno ukrepati, da 
bo lahko izkoristila prednosti podatkov, in 
sicer z izgradnjo etično trajnostne, 
zaupanja vredne in varne podatkovne 
družbe, ki bo osredotočena na človeka in v 
kateri bodo spoštovane človekove pravice 
in demokracija;

C. ker mora Unija nujno ukrepati, da 
bo lahko izkoristila prednosti podatkov, in 
sicer z izgradnjo etično trajnostne, 
zaupanja vredne in varne podatkovne 
družbe, ki bo osredotočena na človeka in v 
kateri bodo spoštovane človekove pravice, 
demokracija in pravna država ter ki bo 
koristila vsem;

Or. en

Predlog spremembe 34
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker mora Unija nujno ukrepati, da 
bo lahko izkoristila prednosti podatkov, in 
sicer z izgradnjo etično trajnostne, 
zaupanja vredne in varne podatkovne 
družbe, ki bo osredotočena na človeka in v 
kateri bodo spoštovane človekove pravice 
in demokracija;

C. ker mora Unija nujno ukrepati, da 
bo lahko izkoristila prednosti podatkov, in 
sicer z izgradnjo etično trajnostne, 
zaupanja vredne in varne podatkovne 
družbe, ki bo osredotočena na človeka in v 
kateri bodo spoštovane človekove pravice, 
pravice delavcev ter temeljne pravice in 
demokracija;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker mora Unija nujno ukrepati, da 
bo lahko izkoristila prednosti podatkov, in 
sicer z izgradnjo etično trajnostne, 
zaupanja vredne in varne podatkovne 
družbe, ki bo osredotočena na človeka in v 
kateri bodo spoštovane človekove pravice 
in demokracija;

C. ker mora Unija najprej spoštovati 
pravni okvir osebnih podatkov in pravice 
do anonimnosti, lahko razmisli tudi o tem, 
kako zagotoviti večjo varnost evropskih 
podatkov in njihovo boljšo zaščito pred 
tujim plenilstvom;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker opravljanje nalog na 
platformah, tako imenovano mikro delo, 
eksponentno raste; ker je bilo po podatkih 
Svetovne banke leta 2013 145 spletnih 
delovnih platform, na katerih je bilo 
dejavnih 50 milijonov delavcev internetne 
množice; ker so ti delavci neprestano 
izpostavljeni algoritmičnim ocenam 
uspešnosti in avtomatiziranim testom ter 
neprestano tvegajo, da bodo v primeru 
slabih ocen v daljšem obdobju izključeni s 
platform brez možnosti pritožbe; ker so 
torej še posebej izpostavljeni negotovosti, 
družbeni izolaciji, izgorelosti ter 
nestrukturiranemu ritmu dela in življenja, 
kar ima hude posledice za njihovo telesno 
in duševno zdravje;

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker bi moral biti sistem EU za 
opazovanje zemlje Copernicus zgled 
socialno-ekonomskih koristi, ki jih imajo 
brezplačno in odprto dostopne velike 
količine podatkov za evropske državljane 
in podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 38
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bi bilo treba pri uporabi osebnih 
podatkov vedno spoštovati splošno uredbo 
o varstvu podatkov ter direktivo o 
zasebnosti in elektronskih komunikacijah;

D. ker bi bilo treba pri uporabi osebnih 
podatkov vedno spoštovati splošno uredbo 
o varstvu podatkov ter direktivo o 
zasebnosti in elektronskih komunikacijah; 
ker mora Evropska komisija dve leti po 
izvajanju splošne uredbe o varstvu 
podatkov sprejeti ukrepe za zagotovitev, 
da organi ne bi zlorabljali veljavnih pravil 
o varstvu podatkov; ker obdelovanje 
podatkov delavcev postaja vse bolj 
zapleteno; ker delavci v vse več 
okoliščinah prihajajo v stik s 
tehnologijami, aplikacijami, programsko 
opremo, sledilnimi napravami, 
družbenimi mediji ali napravami v vozilih, 
ki spremljajo njihovo zdravje, 
biomedicinske podatke, komunikacije in 
interakcije z drugimi ter njihovo raven 
dejavnosti in osredotočenosti ali 
obnašanje; ker samo en člen splošne 
uredbe o varstvu podatkov obravnava 
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zaposlitev, in sicer člen 88 o obdelavi 
osebnih podatkov v okviru zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 39
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bi bilo treba pri uporabi osebnih 
podatkov vedno spoštovati splošno uredbo 
o varstvu podatkov ter direktivo o 
zasebnosti in elektronskih komunikacijah;

D. ker bi bilo treba pri uporabi osebnih 
podatkov vedno spoštovati splošno uredbo 
o varstvu podatkov ter direktivo o 
zasebnosti in elektronskih komunikacijah, 
njuno pravilno izvajanje pa bi se moralo 
zagotoviti zlasti v zvezi z omejitvami 
namena in najmanjšim obsegom 
podatkov; ker bi moralo varstvo zasebnosti 
vedno biti prednostna naloga;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bi bilo treba pri uporabi osebnih 
podatkov vedno spoštovati splošno uredbo 
o varstvu podatkov ter direktivo o 
zasebnosti in elektronskih komunikacijah;

D. ker bi bilo treba pri uporabi osebnih 
podatkov vedno spoštovati splošno uredbo 
o varstvu podatkov ter direktivo o 
zasebnosti in elektronskih komunikacijah; 
ker bi bilo treba v zvezi z neosebnimi 
podatki spoštovati uredbo o prostem 
pretoku neosebnih podatkov, v zvezi s 
podatki javnega sektorja pa direktivo o 
odprtih podatkih;
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Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bi bilo treba pri uporabi osebnih 
podatkov vedno spoštovati splošno uredbo 
o varstvu podatkov ter direktivo o 
zasebnosti in elektronskih komunikacijah;

D. ker bi bilo treba pri uporabi osebnih 
podatkov in/ali podatkov podjetij vedno 
spoštovati splošno uredbo o varstvu 
podatkov ter direktivo o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah;

Or. fr

Predlog spremembe 42
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker so podatki, ki izhajajo iz 
prostega sodelovanja uporabnikov prek 
njihovih dejavnosti, surovine za digitalno 
gospodarstvo; ker so podatki in zlasti 
osebni podatki v središču vseh poslovnih 
modelov digitalnega gospodarstva; ker 
podatki pridobivajo vrednost, ki je vedno 
bolje dokumentirana na trgu in med 
njegovimi opazovalci; ker so podatki 
skupna podlaga za celotno digitalno 
gospodarstvo, ki omogoča vzpostavitev 
digitalnega davčnega sistema;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Ivo Hristov

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je glede na podatke 
Eurobarometra delež evropskih 
državljanov, ki bi želeli bolj dejavno 
nadzorovati uporabo svojih osebnih 
podatkov, vključno s podatki o zdravju, 
porabi energije in nakupovalnih navadah 
(46 %), večji od deleža tistih, ki tega ne 
želijo (38 %);

Or. en

Predlog spremembe 44
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker je zdravstvo posebej občutljiv 
sektor pri obdelavi osebnih podatkov; ker 
bo umetna inteligenca sicer nedvomno 
prinesla družbene koristi v tem sektorju, 
vendar vključuje tveganja, zaradi katerih 
sta strog nadzor in zakonska ureditev 
upravičena; ker digitalno zdravstvo ne 
sme voditi v razčlovečenje oskrbe; ker bo 
poleg tega digitalni razkorak, če ga ne 
premostimo, verjetno znatno prispeval k 
širjenju slabe zdravstvene pokritosti po 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 45
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dc. ker morajo zdravstveni podatki 
ostati last pacienta; ker se nobenih 
informacij o zdravju pacienta ne bi smelo 
sporočati brez popolne in informirane 
privolitve; ker je treba osebne zdravstvene 
podatke zaradi njihove zelo občutljive 
narave strogo varovati; ker je treba za te 
mreže zagotoviti najvišje standarde 
kibernetske varnosti; ker zlasti zanimive 
pobude nekaterih razvijalcev umetne 
inteligence, oblikovane med krizo, nudijo 
bolnicam brezplačne rešitve brez 
obveznosti proti neželeni pošti za zaščito 
njihovih sistemov sporočil pred 
kibernetskimi napadi;

Or. en

Predlog spremembe 46
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dd. ker je na zdravstvenem področju v 
okviru razvoja umetne inteligence na tem 
področju posebej pomembno zagotoviti 
visoko raven varstva pravic posameznikov 
in spoštovati načeli omejitve in 
najmanjšega obsega podatkov pri teh 
novih dejavnostih obdelave podatkov, ki 
so zelo občutljivi; ker morebitna 
koncentracija občutljivih podatkov na 
tehnološki platformi vključuje nekatera 
tveganja, zato je treba uvesti ustrezne 
varnostne ukrepe; ker končno obstajajo 
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bistvena in pravna tveganja v primeru 
prenosa podatkov izven Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 47
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

De. ker je francoski organ za varstvo 
podatkov (CNIL) priporočil, naj se 
vozlišče za zdravstvene podatke ne gosti 
na platformi Microsofta; ker so po 
odločitvi Sodišča EU o zasebnostnem ščitu 
francoski organi oznanili, da bodo 
vozlišče prestavili na francosko ali 
evropsko platformo; ker je organ za 
varstvo podatkov nemške zvezne dežele 
Baden-Württemberg naložil zdravstveni 
zavarovalnici AOK Baden-Württemberg 
denarno kazen v višini 1,2 milijona EUR 
zaradi kršitev sistema varstva podatkov 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 48
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Df. ker bi bilo treba pravila EU o 
varstvu podatkov prilagoditi, da bi 
upoštevala večjo zapletenost in 
medsebojno povezanost oskrbe in 
zdravstvenih robotov, ki bodo morda 



PE660.285v01-00 26/182 AM\1218025SL.docx

SL

potrebni za obdelovanje zelo občutljivih 
osebnih in zdravstvenih podatkov, in bila 
v skladu z vgrajeno zasebnostjo, ki jo 
določa Uredba (EU) 2016/679 o varstvu 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 49
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dg. ker je Evropski odbor za varstvo 
podatkov večkrat izrazil zaskrbljenost 
zaradi dostopa severnoameriških organov 
do podatkov, prenesenih v ZDA, zlasti 
zbiranja osebnih podatkov in dostopa do 
njih za namene nacionalne varnosti v 
skladu z oddelkom 702 ameriškega 
zakona o nadzoru tujih obveščevalnih 
podatkov in izvršno odredbo 12 333;

Or. en

Predlog spremembe 50
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dh. ker določbe splošne uredbe o 
varstvu podatkov prepovedujejo vsakršne 
zahteve za dostop, ki bi jih sodišča ali 
upravni organi tretje države izdali 
podjetjem, za katerih dejanja obdelave 
velja splošna uredba o varstvu podatkov, 
izven veljavnega mednarodnega 



AM\1218025SL.docx 27/182 PE660.285v01-00

SL

sporazuma ali v skladu z razlago ENVP 
izven uporabe odstopanja v zvezi z 
življenjskimi interesi posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki;

Or. en

Predlog spremembe 51
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Di. ker je večina držav članic brez 
razprave o družbeni koristnosti 
avtonomnih vozil že začela pripravljati 
zakonodajne okvire za vožnjo brez 
voznika, za katero je potrebna velika 
podatkovna infrastruktura;

Or. en

Predlog spremembe 52
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dj. ker je eu-LISA, agencija Evropske 
unije za IKT za notranjo varnost in 
nadzor meja, podpisala okvirno pogodbo 
za nov sistem za ugotavljanje ujemanja 
biometričnih podatkov, v katerem naj bi 
bila do leta 2022 ustvarjena podatkovna 
zbirka prstnih odtisov in slik obraza več 
kot 400 milijonov ljudi;

Or. en
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Predlog spremembe 53
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D k (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dk. ker so na vseh področjih digitalne 
tehnologije še vedno prisotne razlike med 
spoloma, pri čemer so te največje na 
področju umetne inteligence in 
kibernetske varnosti; ker imajo te razlike 
med spoloma konkreten vpliv na razvoj 
umetne inteligence, v kateri se odražajo in 
krepijo stereotipi in predsodki, saj jo 
večinoma oblikujejo moški;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker bi morala Unija na svetovni 
ravni dejavno sodelovati pri oblikovanju 
pravil, ki bodo temeljila na njenih 
vrednotah;

E. ker bi sodelovanje med državami 
članicami Unije lahko imelo ključno 
vlogo v bitki za nadzor nad podatki in 
podatkovno suverenost ter ker bi 
regulativni okvir na podlagi vrednot, ki 
izhajajo iz tega sodelovanja, učinkovito 
ščitil Evropejce;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker bi morala Unija na svetovni 
ravni dejavno sodelovati pri oblikovanju 
pravil, ki bodo temeljila na njenih 
vrednotah;

E. ker bi morala Unija na svetovni 
ravni dejavno sodelovati pri oblikovanju 
pravil in standardov, ki bodo temeljila na 
njenih vrednotah;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je glede na indeks digitalnega 
gospodarstva in družbe za leto 2020 
leta 2018 samo manjšina velikih podjetij 
(33 %) ter malih in srednjih podjetij 
(12 %) uporabljala analitiko masovnih 
podatkov, pri čemer še vedno obstaja 
razkorak med velikimi in 
malimi/srednjimi podjetji na področju 
naprednih digitalnih tehnologij;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je v EU potrebna ustrezna 



PE660.285v01-00 30/182 AM\1218025SL.docx

SL

infrastruktura, ki bo uporabljala 
visokozmogljivo strojno opremo in 
pomnilniške naprave za izvajanje 
aplikacij in shranjevanje podatkov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je kibernetski napad leta 2018 
žrtev v povprečju stal 13 milijonov USD, 
ta znesek pa je vsako leto večji;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker lahko naložbe v znanja in 
veščine v oblaku ter masovne podatke 
podjetjem, ki niso povezana s tehnologijo, 
pomagajo spremeniti njihovo poslovanje; 
in ker morajo biti podjetja, ki naj bi bila 
vodilna, stalno obveščena o najnovejših 
tehnoloških inovacijah, da ne bi izgubila 
svoje konkurenčne prednosti;

Or. en

Predlog spremembe 60
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 



AM\1218025SL.docx 31/182 PE660.285v01-00

SL

Łukasz Kohut, Romana Jerković, Nicolás González Casares, Csaba Molnár, Ivo Hristov

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker bo evropska strategija za 
podatke ključnega pomena, med drugim 
za doseganje ciljev industrijske politike, in 
bo evropskim podjetjem, vključno z MSP, 
pomagala pri uspešnem digitalnem 
prehodu;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker je v členu 16 PDEU določeno, 
da ima vsakdo pravico do varstva svojih 
osebnih podatkov;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ec. ker je Komisija v digitalnem 
svežnju, objavljenem 19. februarja 2020, 
navedla, da IKT danes predstavljajo od 
5 % do 9 % svetovne porabe električne 
energije in 2 % emisij CO2 ter da bo 
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količina prenesenih in shranjenih 
podatkov v prihodnjih letih skokovito 
naraščala; ker je študija Skupnega 
raziskovalnega središča o umetni 
inteligenci iz leta 2018 že pokazala, da bi 
lahko podatkovni centri in prenos 
podatkov predstavljali od 3 % do 4 % 
celotne porabe električne energije v Uniji;

Or. fr

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska strategija za podatke; 
meni, da je pogoj za preživetje evropske 
industrije in porajajoče se umetne 
inteligence ter pomemben korak k 
demokratični podatkovni družbi, ki bo 
prinesla boljše storitve, rast in delovna 
mesta;

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska strategija za podatke; 
meni, da je pogoj za preživetje evropske 
industrije in porajajoče se umetne 
inteligence ter pomemben korak k 
demokratični podatkovni družbi, ki bo 
prinesla boljše storitve, rast in delovna 
mesta; poudarja, da je pomembno 
preprečiti protekcionizem in deležnikom 
zunaj EU omogočiti dostop do 
podatkovnih prostorov, pri čemer je treba 
strogo upoštevati standarde in pravila EU 
o zasebnosti, varstvu podatkov ter 
kibernetski varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 64
Joëlle Mélin, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska strategija za podatke; 
meni, da je pogoj za preživetje evropske 
industrije in porajajoče se umetne 
inteligence ter pomemben korak k 
demokratični podatkovni družbi, ki bo 
prinesla boljše storitve, rast in delovna 
mesta;

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska strategija za podatke; 
opaža pripravljenost, da se ustvarijo 
pogoji za evropsko podatkovno 
suverenost, ki pa jo je še potrebno 
opredeliti; meni, da je pogoj za preživetje 
evropske industrije in podjetij in porajajoče 
se umetne inteligence ter ključni korak k 
obvladovanju naših podatkov pod 
demokratičnim nadzorom, ki bo prinesel 
boljše storitve, rast in delovna mesta;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska strategija za podatke; 
meni, da je pogoj za preživetje evropske 
industrije in porajajoče se umetne 
inteligence ter pomemben korak k 
demokratični podatkovni družbi, ki bo 
prinesla boljše storitve, rast in delovna 
mesta;

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska strategija za podatke; 
meni, da je pogoj za preživetje evropske 
industrije, napredek univerz in 
raziskovalnih središč ter porajajoče se 
umetne inteligence ter pomemben korak k 
demokratični podatkovni družbi, ki bo 
prinesla boljše storitve, rast in delovna 
mesta;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska strategija za podatke; 
meni, da je pogoj za preživetje evropske 
industrije in porajajoče se umetne 
inteligence ter pomemben korak k 
demokratični podatkovni družbi, ki bo 
prinesla boljše storitve, rast in delovna 
mesta;

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska strategija za podatke; 
meni, da je pogoj, da bi EU prevzela 
vodilni položaj v podatkovnem 
gospodarstvu, ter za preživetje evropske 
industrije in pomemben korak k 
demokratični podatkovni družbi, ki bo 
prinesla boljše storitve, rast in delovna 
mesta;

Or. en

Predlog spremembe 67
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska strategija za podatke; 
meni, da je pogoj za preživetje evropske 
industrije in porajajoče se umetne 
inteligence ter pomemben korak k 
demokratični podatkovni družbi, ki bo 
prinesla boljše storitve, rast in delovna 
mesta;

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska strategija za podatke; 
meni, da je pogoj za preživetje evropske 
industrije in porajajoče se umetne 
inteligence ter pomemben korak k 
demokratični podatkovni družbi, ki bo 
temeljila na pravicah in bo prinesla boljše 
storitve, trajnostno rast in delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 68
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska strategija za podatke; 

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska strategija za podatke; 



AM\1218025SL.docx 35/182 PE660.285v01-00

SL

meni, da je pogoj za preživetje evropske 
industrije in porajajoče se umetne 
inteligence ter pomemben korak k 
demokratični podatkovni družbi, ki bo 
prinesla boljše storitve, rast in delovna 
mesta;

meni, da je pogoj za ureditev in preživetje 
evropske industrije in porajajoče se umetne 
inteligence ter pomemben korak k 
demokratični podatkovni družbi, ki bo 
prinesla boljše storitve, trajnostno rast in 
delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 69
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska strategija za podatke; 
meni, da je pogoj za preživetje evropske 
industrije in porajajoče se umetne 
inteligence ter pomemben korak k 
demokratični podatkovni družbi, ki bo 
prinesla boljše storitve, rast in delovna 
mesta;

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska strategija za podatke; 
meni, da je pogoj za preživetje evropske 
industrije in porajajoče se umetne 
inteligence ter pomemben korak k 
demokratični podatkovni družbi, ki bo 
prinesla boljše storitve, trajnostno rast in 
kakovostna delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da je prosti čezmejni pretok 
podatkov ključen za izkoriščanje 
potenciala podatkovnega gospodarstva, in 
poudarja, da mora ohranitev pretoka 
podatkov ostati temelj evropskih vrednot 
in ciljev;
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Or. en

Predlog spremembe 71
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da je umetna inteligenca 
odvisna od visokokakovostnih podatkov in 
povečane razpoložljivosti podatkov, da bi 
ustvarili podatkovne nabore, s katerimi se 
bodo urili algoritmi in izboljševala 
njihova uspešnost;

Or. en

Predlog spremembe 72
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poudarja, da se je znatno povečala 
količina podatkov, ki so na voljo, zlasti 
zaradi pametnih povezanih izdelkov, in da 
bo treba obravnavati izzive v zvezi s 
kakovostjo podatkov, njihovo 
pristranskostjo ter njihovim varstvom in 
varnostjo ali nepoštenimi pogoji 
poslovanja, ki jih bosta prinesla širši 
dostop do podatkov in njihova uporaba;

Or. en
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Predlog spremembe 73
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je pandemija covida-
19 razkrila, kako pomembni so podatki v 
realnem času;

2. ugotavlja, da se je v pandemiji 
covida-19 pojavila priložnost za razvoj 
vloge podatkov v realnem času, katerega 
uspešnost se bo šele pokazala; nadalje 
ugotavlja, da so državljani izrazili 
nekatere pomisleke; želi spomniti na svoje 
stališče v zvezi z aplikacijo, razvito za boj 
proti covidu-19, zlasti da uporaba 
aplikacij, ki jih razvijejo nacionalni 
organi ali organi EU, ne sme biti obvezna 
in da se pridobljeni podatki ne smejo 
hraniti v centraliziranih podatkovnih 
zbirkah, ki so izpostavljene morebitnemu 
tveganju zlorabe in izgube zaupanja ter 
lahko ogrozijo uporabo v vsej Uniji; 
zahteva, da se vsa hramba podatkov 
decentralizira, zagotovi popolna 
preglednost poslovnih interesov 
razvijalcev teh aplikacij in da se predložijo 
jasne napovedi o tem, kako bo uporaba 
aplikacij za sledenje stikov, ki jih 
uporablja del prebivalstva, skupaj s 
posebnimi drugimi ukrepi, bistveno 
zmanjšala število okuženih1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/RC-9-2020-0143_SL.html 

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
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Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je pandemija covida-
19 razkrila, kako pomembni so podatki v 
realnem času;

2. ugotavlja, da je pandemija covida-
19 razkrila, kako pomembna je izmenjava 
podatkov v realnem času in da je potrebna 
interoperabilnost rešitev med državami 
članicami; poudarja, da je treba pospešiti 
vzpostavitev sektorskih podatkovnih 
prostorov ter uvajanje podatkovnih 
infrastruktur, orodij in računalniške 
zmogljivosti, zlasti skupnega evropskega 
zdravstvenega podatkovnega prostora, s 
podporo razvoja nacionalnih elektronskih 
zdravstvenih zapisov in interoperabilnosti 
zdravstvenih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 75
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je pandemija covida-
19 razkrila, kako pomembni so podatki v 
realnem času;

2. ugotavlja, da je pandemija covida-
19 razkrila, kako ključna sta digitalna 
preobrazba in razpoložljivost vrste 
tehnologij za naše gospodarstvo in 
družbo, zlasti za ohranjanje 
neprekinjenosti vseh dejavnosti, in kako 
pomembni so podatki v realnem času; 
poudarja, da sedanje izredne razmere 
izpostavljajo pomanjkljivosti in ranljivosti 
na digitalnem področju na ravni EU, pa 
tudi na ravni držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 76
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je pandemija covida-
19 razkrila, kako pomembni so podatki v 
realnem času;

2. ugotavlja, da je pandemija covida-
19 razkrila, kako pomembni so podatki v 
realnem času, obenem pa pokazala na 
hude infrastrukturne pomanjkljivosti na 
vseh območjih v Evropi, kjer ni 
zanesljivega dostopa do širokopasovnega 
interneta in osnovnih orodij, ki so 
potrebna za udeležbo v digitalni 
preobrazbi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je pandemija covida-
19 razkrila, kako pomembni so podatki v 
realnem času;

2. ugotavlja, da je pandemija covida-
19 razkrila, kako pomembni so 
visokokakovostni podatki in informacije v 
realnem času;

Or. en

Predlog spremembe 78
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je pandemija covida- 2. ugotavlja, da je pandemija covida-
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19 razkrila, kako pomembni so podatki v 
realnem času;

19 razkrila, kako pomembni in dragoceni 
so visokokakovostni podatki v realnem 
času;

Or. en

Predlog spremembe 79
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. opozarja, da bi mehanizem za 
okrevanje in odpornost moral prispevati k 
digitalni agendi, in podpira predlog, da se 
v vsakem nacionalnem načrtu 20 % 
sredstev nameni za digitalno področje; 
poziva države članice, naj zagotovijo 
dovolj sredstev za programe, ki so 
pomembni za EU, kot so program za 
digitalno Evropo, instrument za 
povezovanje Evrope in Obzorje Evropa, 
da bi podprle prednostne naloge na 
digitalnem področju za izboljšanje 
konkurenčnosti Evrope v svetovnem 
digitalnem gospodarstvu in okrepitev 
strateške avtonomije Unije;

Or. en

Predlog spremembe 80
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da obdelovanje podatkov 
delavcev postaja vse bolj zapleteno; meni, 



AM\1218025SL.docx 41/182 PE660.285v01-00

SL

da je glede na razvoj tehnologij, ki lahko 
poleg analize fizičnih lastnosti in 
biometričnih podatkov tudi prepoznavajo 
obraze in celo zaznavajo čustva ali 
obnašanje, potrebna nova zakonodaja za 
okrepitev pravic delavcev do dostopa do 
njihovih analiziranih podatkov in načina 
uporabe, shranjevanja ali izmenjave teh 
podatkov zunaj zaposlitvenega razmerja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi morali 
zakonodajni predlogi, povezani s podatki, 
temeljiti na poglobljeni oceni učinka, da 
bi preprečili nepotrebno upravno ali 
regulativno breme, ki bi lahko oviralo 
nastajanje visokotehnoloških 
„samorogov“, zagonskih ter malih in 
srednjih podjetij v Evropi, ter tako 
sprostili njihov potencial na svetovni 
ravni; zato poziva Evropsko komisijo, naj 
pripravi primerjalno analizo 
regulativnega okolja v tretjih državah;

Or. en

Predlog spremembe 82
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da je pandemija covida-
19 razkrila, kako ključna sta digitalna 
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preobrazba in razpoložljivost vrste 
različnih tehnologij za naše gospodarstvo 
in družbo, predvsem v javnem sektorju in 
zdravstvu za ohranjanje neprekinjenosti 
vseh dejavnosti in javnih storitev, ter kako 
pomembni so zanesljivi podatki v realnem 
času;

Or. en

Predlog spremembe 83
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. meni, da je obžalovanja vredno, da 
samo en člen splošne uredbe o varstvu 
podatkov obravnava zaposlitev, in sicer 
člen 88 o obdelavi osebnih podatkov v 
okviru zaposlitve; poudarja, da je ustrezno 
usposabljanje delavcev o uveljavljanju 
pravic do varstva njihovih osebnih 
podatkov ključnega pomena; poziva 
Komisijo, naj predstavi revizijo splošne 
uredbe o varstvu podatkov, v kateri bo 
sprejela bolj specifične ukrepe za 
zagotovitev varstva pravic in svoboščin 
delavcev; poziva Evropski odbor za 
varstvo podatkov, naj do predloga 
Komisije zagotovi smernice za razširitev 
področja uporabe člena 88;

Or. en

Predlog spremembe 84
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poudarja, da je treba še naprej 
učinkovito odpravljati digitalni razkorak 
med državami članicami in v njih, 
vključno z izboljševanjem dostopa do 
širokopasovnega interneta in storitev IKT, 
s čimer se spodbujata kohezija ter 
gospodarski in družbeni razvoj; obžaluje, 
da ima trenutno samo 60 % evropskih 
oddaljenih in podeželskih območij dostop 
do širokopasovnih povezav visokih 
hitrosti, in poudarja, da bodo sateliti in 
druga vesoljska sredstva ter storitve 
pomembni za zagotavljanje povezljivosti 
na teh območjih in bodo ustvarili osnovne 
pogoje za popolno digitalno preobrazbo;

Or. en

Predlog spremembe 85
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2c. meni, da bi bilo treba vključiti 
sindikate na nacionalni ravni, ki bi morali 
v večji meri sodelovati z nacionalnimi 
organi za varstvo podatkov in jim 
predložiti priporočila v zvezi s specifičnimi 
razmerami delavcev ter jih spodbujati, da 
pripravijo smernice o varstvu podatkov in 
zasebnosti na delovnem mestu;

Or. en

Predlog spremembe 86
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL



PE660.285v01-00 44/182 AM\1218025SL.docx

SL

Predlog resolucije
Odstavek 2 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2d. vztraja, da je treba pravila o 
nadzoru in spremljanju zaposlenih jasno 
utemeljiti in o vsakem primeru posebej 
razpravljati skupaj z organizacijami 
sindikatov; meni, da bi ta pravila morala 
zajemati čim več vidikov, določiti omejitve 
ter kjer in kako se zbirajo podatki 
delavcev, zlasti v zvezi z zasebno 
elektronsko pošto, sporočili na družbenih 
omrežjih ali nespletnimi dejavnostmi; 
zahteva spoštovanje pravice delavcev, da 
so odklopljeni ali nedosegljivi;

Or. en

Predlog spremembe 87
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 2 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2f. pozdravlja predlog zakona o 
upravljanju podatkov, s katerim bi se 
uresničilo stališče komisarja Thierryja 
Bretona, da bi bilo treba evropske podatke 
shranjevati in obdelovati v Evropi, ker 
pripadajo Evropi; nadalje vztraja, da bi 
morala biti julijska zadeva Sodišča o 
zasebnostnem ščitu priložnost za 
regulativne organe, da pozovejo k 
premestitvi podatkov, shranjenih v ZDA, v 
Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 88
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
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v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 2 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2g. meni, da v primeru odločitve 
Komisije za pristop, ki temelji na 
tveganju, ravni tveganja ne bi smele biti 
omejene zgolj na aplikacije z visokim in 
nizkim tveganjem, temveč bi se tveganje 
moralo postopno povečevati v skladu z 
raznolikostjo aplikacij in povezanih 
tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 89
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 2 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2h. meni, da bi bilo treba biometrične 
podatke zaradi njihove posebne in zelo 
občutljive narave ter možnih zlorab 
razvrstiti v najvišjo kategorijo na lestvici 
tveganja, ki jo predlaga Komisija; je trdno 
prepričan, da bi za uporabo biometričnih 
podatkov morali veljati posebni zaščitni 
ukrepi, kot sta informirana in izrecna 
privolitev njihovega lastnika ter dostop do 
učinkovitih pravnih sredstev v primeru 
zlorabe teh podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 90
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL
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Predlog resolucije
Podnaslov 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

opozarja, da Unija temelji na vrednotah, 
navedenih v členu 2 Pogodbe o Evropski 
uniji, in na spoštovanju previdnostnega 
načela iz člena 191(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 91
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Podnaslov 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poudarja, da je treba stalno razpravljati o 
družbeni in okoljski uporabnosti vsake 
razvite tehnologije; potrjuje, da je 
odgovornost izvoljenih uradnikov, da 
postavljajo vprašanja o napredku in 
izražajo dvome, saj ni vsak možen 
tehnološki razvoj nujno tudi koristen za 
družbo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da si mora Unija prizadevati 
za podatkovno vodeno družbo, ki jo bo 

3. meni, da si mora Unija prizadevati 
za podatkovno vodeno gospodarstvo in 
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upravljala EU ter bo osredotočena na 
človeka in bo temeljila na zaupanju in 
vrednotah zasebnosti, preglednosti in 
temeljnih pravic;

družbo, ki bosta osredotočena na človeka 
in bosta temeljila na evropskih vrednotah 
zasebnosti, preglednosti in temeljnih pravic 
ter svoboščin in s tem tudi na zaupanju ter 
bosta v interesu evropskih državljanov in 
podjetij in v skladu z varstvom podatkom, 
konkurenčnim pravom in pravicami 
intelektualne lastnine;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da si mora Unija prizadevati 
za podatkovno vodeno družbo, ki jo bo 
upravljala EU ter bo osredotočena na 
človeka in bo temeljila na zaupanju in 
vrednotah zasebnosti, preglednosti in 
temeljnih pravic;

3. meni, da si mora Unija prizadevati 
za podatkovno vodeno družbo, ki bo 
temeljila na informacijah in objektivni 
analizi podatkov, ki jo bodo upravljale 
države članice na podlagi sodelovanja ter 
bo osredotočena na svobodo posameznikov 
in bo temeljila na zaupanju in vrednotah 
zasebnosti, preglednosti in temeljnih 
pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 94
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da si mora Unija prizadevati 
za podatkovno vodeno družbo, ki jo bo 
upravljala EU ter bo osredotočena na 
človeka in bo temeljila na zaupanju in 
vrednotah zasebnosti, preglednosti in 

3. meni, da si mora Unija prizadevati 
za podatkovno vodeno družbo, ki jo bo 
upravljala EU ter bo osredotočena na 
človeka in bo temeljila na zaupanju in 
vrednotah zasebnosti, preglednosti in 
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temeljnih pravic; temeljnih pravic ter bo dajala prednost 
interesom posameznika, obenem pa 
spodbujala tudi skupno dobro;

Or. en

Predlog spremembe 95
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da si mora Unija prizadevati 
za podatkovno vodeno družbo, ki jo bo 
upravljala EU ter bo osredotočena na 
človeka in bo temeljila na zaupanju in 
vrednotah zasebnosti, preglednosti in 
temeljnih pravic;

3. meni, da si mora Unija prizadevati 
za vseevropsko upravljanje podatkovnega 
gospodarstva v družbi, ki bo osredotočena 
na človeka in bo temeljila na zaupanju in 
vrednotah zasebnosti, preglednosti, 
dostopnosti in temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 96
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da si mora Unija prizadevati 
za podatkovno vodeno družbo, ki jo bo 
upravljala EU ter bo osredotočena na 
človeka in bo temeljila na zaupanju in 
vrednotah zasebnosti, preglednosti in 
temeljnih pravic;

3. meni, da si mora Unija prizadevati 
za podatkovno vodeno družbo, ki jo bo 
upravljala EU ter bo osredotočena na 
človeka in bo temeljila na zaupanju in 
vrednotah zasebnosti, preglednosti in 
temeljnih pravic ter pravic delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 97
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da se bo pristranskost, ki 
je neločljivo povezana z osnovnimi nabori 
podatkov, verjetno postopno povečevala 
ter posledično nadaljevala in poglabljala 
obstoječo diskriminacijo, zlasti oseb, ki 
pripadajo manjšinskim etničnim 
skupinam ali rasnim skupnostim; meni, 
da je tak učinek nesprejemljiv, zlasti na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ter v skladu 
s členom 2 Pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 98
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da kljub visoki ravni 
varstva, ki ga zagotavlja splošna uredba o 
varstvu podatkov, manjkajo ustrezni 
tehničnih standardi in orodja, ki bi 
posameznikom omogočili enostavno 
uveljavljanje zagotovljenih pravic; 
poudarja, da je posameznike treba 
podpreti pri uveljavljanju njihovih pravic, 
ki so jim dodeljene s splošno uredbo o 
varstvu podatkov v zvezi z uporabo 
podatkov, ki jih ustvarijo;

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

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da podatkovno 
gospodarstvo in trg infrastruktur oblaka 
trenutno obvladuje majhno število 
neevropskih akterjev, ki de facto 
postavljajo pravila; poudarja, da to vzbuja 
skrbi glede skladnosti s pravili EU o 
varstvu podatkov, tržnih praksah, varnosti 
in nadzoru uporabnikov nad strateškimi 
podatki;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da doseganje ciljev strategije 
za podatke ne bo povzročilo izkrivljanja 
trga v Uniji; poudarja, da je treba 
prihodnjo zakonodajo zasnovati tako, da 
bo spodbujala tehnološki razvoj, 
inovacije, dostop do podatkov, 
interoperabilnost in prenosljivost 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 101
Damian Boeselager
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba preprečiti 
nenamerno vključevanje spolnih in 
kulturnih pristranskosti v algoritme, 
sisteme in aplikacije umetne inteligence, 
ter poziva k oblikovanju raznolikih ekip 
razvijalcev in inženirjev, ki bodo 
sodelovale s ključnimi družbenimi akterji;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, kako pomemben je 
pojem odgovornosti posameznika pri 
posredovanju osebnih ali javnih 
podatkov;

Or. fr

Predlog spremembe 103
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poudarja, da je pomembno doseči 
visoko raven splošne digitalne pismenosti, 
vključno z usposabljanji o načinih 
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zbiranja, obravnave, izmenjave in 
analiziranja podatkov v skladu s splošno 
uredbo o varstvu podatkov ter drugimi 
ustreznimi zahtevami; podpira 
spodbujanje učnih načrtov, ki bodo 
zagotovili splošno osnovno znanje 
statistike in ekonometrike, pa tudi 
dejavnosti ozaveščanja javnosti o 
družbenih, pravnih in etičnih učinkih 
podatkovno vodenih družb, vključno z 
umetno inteligenco;

Or. en

Predlog spremembe 104
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. meni, da je treba nekaterim 
tehnologijam posvetiti posebno pozornost 
in zanje oblikovati pravne zaščitne 
ukrepe, druge pa imajo tudi ob jasnem 
sistemu zavor in ravnovesij škodljive 
posledice za družbo, zlasti v rokah 
avtoritarnega režima; poziva k stalnemu 
premišljanju o etičnem okviru umetne 
inteligence pred razvojem kakršne koli 
nove tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 105
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe
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4. ugotavlja, da imajo lahko vsi korist 
od dobro zasnovane podatkovne družbe, ki 
ne slabša delovnih pogojev delavcev, 
temveč krepi njihovo vlogo, in ne ustvarja 
neenakosti ali digitalnih vrzeli;

4. ugotavlja, da bi lahko vsi imeli 
korist od dobro zasnovane podatkovne 
družbe, ki ne slabša delovnih pogojev 
delavcev, temveč krepi njihovo vlogo, in 
ustvarja enakost in zmanjšuje digitalne 
vrzeli; vztraja, da mora EU za dosego tega 
cilja zagotoviti evropski pravni okvir, ki bo 
opolnomočil delavce in temeljil na 
človekovih pravicah ter torej vključeval 
pravice delavcev in sindikatov ter etična 
pravila; vztraja, da je treba ohraniti in 
okrepiti zaščito delavcev, preprečiti 
nesorazmeren in neupravičen nadzor na 
delovnem mestu, prepovedati 
diskriminatorno obravnavo na podlagi 
pristranskih algoritmov, preprečiti zlorabo 
varstva podatkov in zasebnosti ter 
zagotoviti skladnost s splošno uredbo o 
varstvu podatkov in njeno preseganje ter 
ohranjanje zasebnosti delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 106
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da imajo lahko vsi korist 
od dobro zasnovane podatkovne družbe, ki 
ne slabša delovnih pogojev delavcev, 
temveč krepi njihovo vlogo, in ne ustvarja 
neenakosti ali digitalnih vrzeli;

4. ugotavlja, da imajo lahko vsi korist 
od dobro zasnovane podatkovne družbe, ki 
ne slabša delovnih pogojev delavcev, 
temveč krepi njihovo vlogo, in lahko 
premosti neenakosti ter digitalne vrzeli 
brez ustvarjanja novih; v zvezi s tem 
izpostavlja posebne potrebe ranljivih 
skupin, kot so invalidi, starejši, ljudje z 
manj priložnostmi, begunci in drugi;

Or. en

Predlog spremembe 107
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da imajo lahko vsi korist 
od dobro zasnovane podatkovne družbe, ki 
ne slabša delovnih pogojev delavcev, 
temveč krepi njihovo vlogo, in ne ustvarja 
neenakosti ali digitalnih vrzeli;

4. ugotavlja, da imajo lahko vsi korist 
od dobro zasnovane podatkovne družbe, ki 
ne slabša delovnih pogojev delavcev, 
temveč krepi njihovo vlogo, ščiti vlogo in 
potrebe malih in srednjih podjetji v 
odnosu do velikih multinacionalnih 
družb, trdno podpira lokalne skupnosti in 
ne ustvarja neenakosti ali digitalnih vrzeli;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da imajo lahko vsi korist 
od dobro zasnovane podatkovne družbe, ki 
ne slabša delovnih pogojev delavcev, 
temveč krepi njihovo vlogo, in ne ustvarja 
neenakosti ali digitalnih vrzeli;

4. ugotavlja, da imajo lahko vsi korist 
od dobro zasnovane podatkovne družbe, ki 
zavrača vse možnosti množičnega 
nadzora, ne slabša delovnih pogojev 
delavcev, temveč krepi njihovo vlogo, ne 
omejuje svoboščin in ne ustvarja 
neenakosti ali digitalnih vrzeli;

Or. fr

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da imajo lahko vsi korist 
od dobro zasnovane podatkovne družbe, ki 
ne slabša delovnih pogojev delavcev, 
temveč krepi njihovo vlogo, in ne ustvarja 
neenakosti ali digitalnih vrzeli;

4. ugotavlja, da imajo lahko vsi korist 
od dobro zasnovane podatkovne družbe, ki 
ne slabša delovnih pogojev delavcev, 
temveč krepi njihovo vlogo, pa tudi vlogo 
zagonskih podjetij ter malih in srednjih 
podjetij, ustvarja kakovostna delovna 
mesta, spodbuja gospodarsko rast in 
inovacije in ne ustvarja neenakosti ali 
digitalnih vrzeli;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da imajo lahko vsi korist 
od dobro zasnovane podatkovne družbe, ki 
ne slabša delovnih pogojev delavcev, 
temveč krepi njihovo vlogo, in ne ustvarja 
neenakosti ali digitalnih vrzeli;

4. ugotavlja, da imajo lahko vsi korist 
od dobro zasnovane podatkovne družbe, ki 
ne slabša delovnih pogojev delavcev, 
temveč krepi njihovo vlogo, in ne ustvarja 
neenakosti ali digitalnih vrzeli ter si 
prizadeva izboljšati kakovost življenja 
državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 111
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da imajo lahko vsi korist 
od dobro zasnovane podatkovne družbe, ki 

4. ugotavlja, da bi morala biti 
podatkovno vodena družba 21. stoletja 
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ne slabša delovnih pogojev delavcev, 
temveč krepi njihovo vlogo, in ne ustvarja 
neenakosti ali digitalnih vrzeli;

zasnovana tako, da koristi vsem, krepi 
vlogo državljanov, potrošnikov, delavcev, 
podjetnikov in raziskovalcev ter 
preprečuje neenakosti ali digitalne vrzeli;

Or. en

Predlog spremembe 112
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da bodo lahko vse večje 
količine ter razvoj, shranjevanje in 
obdelava industrijskih in javnih podatkov v 
Uniji vir rasti in inovacij, ki bi ga bilo treba 
izkoristiti; meni, da bo to rast mogoče še 
povečati, če se vzpostavijo enaki 
konkurenčni pogoji in močno pravično 
tržno gospodarstvo z več akterji;

5. poudarja, da bodo lahko vse večje 
količine ter razvoj, shranjevanje in 
obdelava industrijskih in javnih podatkov v 
Uniji vir rasti in inovacij, ki bi ga bilo treba 
izkoristiti; meni, da bo to rast mogoče še 
povečati, če se vzpostavijo enaki 
konkurenčni pogoji in močno pravično 
tržno gospodarstvo z več akterji; ugotavlja, 
da trg in njegovi opazovalci podatkom 
pripisujejo vse večjo vrednost; med 
drugim želi spomniti, da je družba 
McKinsey Global Institute v poročilu o 
masovnih podatkih ocenila, da je mogoče 
z masovnimi podatki v javnih upravah v 
Evropi ustvariti 250 milijard EUR; 
opozarja tudi, da naj bi bili v skladu z 
ugotovitvami družbe Boston Consulting 
Group osebni podatki, zbrani od 
evropskih potrošnikov, leta 2011 vredni 
315 milijard EUR in bi lahko od leta 2020 
dalje ustvarjali vrednost, enako 8 % 
evropskega BDP;

Or. en

Predlog spremembe 113
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da bodo lahko vse večje 
količine ter razvoj, shranjevanje in 
obdelava industrijskih in javnih podatkov v 
Uniji vir rasti in inovacij, ki bi ga bilo treba 
izkoristiti; meni, da bo to rast mogoče še 
povečati, če se vzpostavijo enaki 
konkurenčni pogoji in močno pravično 
tržno gospodarstvo z več akterji;

5. poudarja, da bodo lahko vse večje 
količine ter razvoj, izmenjevanje, 
shranjevanje in obdelava industrijskih in 
javnih podatkov v Uniji vir rasti in 
inovacij, ki bi ga bilo treba izkoristiti; 
meni, da bo to rast mogoče še povečati, če 
se vzpostavijo enaki konkurenčni pogoji in 
močno, pravično, konkurenčno in odprto 
tržno gospodarstvo z več akterji; meni, da 
je ključnega pomena zagotoviti pravno 
skladnost prihodnjih predlogov v zvezi s 
podatki z ustrezno veljavno zakonodajo in 
mednarodnimi pravili;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da bodo lahko vse večje 
količine ter razvoj, shranjevanje in 
obdelava industrijskih in javnih podatkov v 
Uniji vir rasti in inovacij, ki bi ga bilo treba 
izkoristiti; meni, da bo to rast mogoče še 
povečati, če se vzpostavijo enaki 
konkurenčni pogoji in močno pravično 
tržno gospodarstvo z več akterji;

5. poudarja, da bodo lahko vse večje 
količine ter razvoj, shranjevanje in 
obdelava industrijskih in javnih podatkov v 
Uniji vir rasti in inovacij, ki bi ga bilo treba 
izkoristiti; meni, da bo to rast mogoče še 
povečati, če se vzpostavijo enaki 
konkurenčni pogoji in močno pravično 
tržno gospodarstvo z več akterji, ki v celoti 
spoštuje načelo tehnološke nevtralnosti;

Or. en

Predlog spremembe 115
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Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da bodo lahko vse večje 
količine ter razvoj, shranjevanje in 
obdelava industrijskih in javnih podatkov v 
Uniji vir rasti in inovacij, ki bi ga bilo 
treba izkoristiti; meni, da bo to rast 
mogoče še povečati, če se vzpostavijo 
enaki konkurenčni pogoji in močno 
pravično tržno gospodarstvo z več akterji;

5. poudarja, da bodo lahko vse večje 
količine ter razvoj, shranjevanje in 
obdelava industrijskih in javnih podatkov v 
Uniji vir gospodarskih priložnosti in 
inovacij, ki bi ga bilo treba izkoristiti; 
meni, da je te priložnosti mogoče 
zagotoviti samo, če se vzpostavijo enaki 
konkurenčni pogoji in pravičen dostop do 
trga za akterje vseh velikosti ter 
konkurenčni trgi;

Or. en

Predlog spremembe 116
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da bodo lahko vse večje 
količine ter razvoj, shranjevanje in 
obdelava industrijskih in javnih podatkov v 
Uniji vir rasti in inovacij, ki bi ga bilo treba 
izkoristiti; meni, da bo to rast mogoče še 
povečati, če se vzpostavijo enaki 
konkurenčni pogoji in močno pravično 
tržno gospodarstvo z več akterji;

5. poudarja, da bodo lahko vse večje 
količine ter razvoj, shranjevanje in 
obdelava industrijskih in javnih podatkov v 
Uniji vir rasti in inovacij, ki bi ga bilo treba 
izkoristiti; meni, da bo to rast mogoče še 
povečati, če se vzpostavijo enaki 
konkurenčni pogoji, interoperabilnost in 
močno pravično tržno gospodarstvo z več 
akterji;

Or. en

Predlog spremembe 117
Ivo Hristov



AM\1218025SL.docx 59/182 PE660.285v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da bodo lahko vse večje 
količine ter razvoj, shranjevanje in 
obdelava industrijskih in javnih podatkov v 
Uniji vir rasti in inovacij, ki bi ga bilo treba 
izkoristiti; meni, da bo to rast mogoče še 
povečati, če se vzpostavijo enaki 
konkurenčni pogoji in močno pravično 
tržno gospodarstvo z več akterji;

5. poudarja, da bodo lahko vse večje 
količine ter razvoj, shranjevanje in 
obdelava industrijskih in javnih podatkov v 
Uniji vir trajnostne rasti in inovacij, ki bi 
ga bilo treba izkoristiti; meni, da bo to rast 
mogoče še povečati, če se vzpostavijo 
enaki konkurenčni pogoji in močno 
pravično tržno gospodarstvo z več akterji;

Or. en

Predlog spremembe 118
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da je izmenjava 
podatkov v skladu z načelom omejitve 
namena iz splošne uredbe o varstvu 
podatkov omejena na neosebne podatke, 
na primer industrijske ali komercialne, ali 
varno in učinkovito anonimizirane osebne 
podatke, vključno z mešanimi nabori 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja vlogo evropskih 
zagonskih podjetij ter malih in srednjih 
podjetij pri ustvarjanju gospodarske rasti 
in delovnih mest, pa tudi trenutna tržna 
neravnovesja pri dostopu do podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 120
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati trajnostnost, zeleni 
dogovor in podnebne cilje Unije;

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati trajnostnost, zeleni 
dogovor in podnebne cilje Unije ter k njim 
v kar največji možni meri prispevati; 
poziva, naj se sprejmejo ustrezni ukrepi za 
zmanjšanje okoljskega odtisa in emisij 
toplogrednih plinov sektorja IKT, ki naj 
jim bo priložena podrobna ocena učinka 
ter ki naj vključujejo tudi preprečevanje 
načrtovanega zastaranja in izboljšanje 
energijske učinkovitosti podatkovnih 
centrov; poudarja, da mora biti strategija 
Unije za podatke tudi v skladu s cilji 
strategije za MSP in industrijske 
strategije, da bi zagotovili vodilno vlogo 
naših industrij v digitalni preobrazbi ter 
njihovo konkurenčnost na svetovni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 121
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
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Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati trajnostnost, zeleni 
dogovor in podnebne cilje Unije;

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati trajnostnost, zeleni 
dogovor in podnebne cilje Unije; 
ugotavlja, da ima zmožnost obdelovanja 
in boljše uporabe podatkov velik potencial 
za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
v vseh sektorjih; vendar poudarja, da je 
treba razviti eksponentno rast podatkov in 
njihovo obdelovanje tako, da ne bosta 
bistveno povečala ogljičnega odtisa IKT;

Or. en

Predlog spremembe 122
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati trajnostnost, zeleni 
dogovor in podnebne cilje Unije;

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati trajnostnost, zeleni 
dogovor in podnebne cilje Unije, vključno 
s podnebno nevtralnostjo do leta 2050; 
želi spomniti na cilj 60-odstotnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati trajnostnost, zeleni 
dogovor in podnebne cilje Unije;

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati gospodarsko rast, 
inovacije, trajnostnost, zeleni dogovor in 
podnebne cilje Unije, pa tudi odporno 
okrevanje evropskega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 124
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati trajnostnost, zeleni 
dogovor in podnebne cilje Unije;

6. poudarja, da mora biti trajnostnost 
v središču strategije Unije za podatke, ki 
mora omogočati izpolnjevanje zelenega 
dogovora in podnebnih ciljev Unije;

Or. en

Predlog spremembe 125
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati trajnostnost, zeleni 
dogovor in podnebne cilje Unije;

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke prispevati k trajnostnosti in 
omogočati izpolnjevanje zelenega 
dogovora in podnebnih ciljev Unije;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati trajnostnost, zeleni 
dogovor in podnebne cilje Unije;

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati trajnostnost, zeleni 
dogovor, podnebne cilje Unije in socialno 
vključevanje;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati trajnostnost, zeleni 
dogovor in podnebne cilje Unije;

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati cilje konkurenčnosti 
ter zdravo in trajnostno gospodarstvo za 
Unijo;

Or. fr

Predlog spremembe 128
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da mora strategija Unije 
za podatke podpirati trajnostnost, zeleni 
dogovor in podnebne cilje Unije;

6. poudarja, da mora biti strategija 
Unije za podatke usklajena z dvojnim 
prehodom;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj izvede 
vnaprejšnjo poglobljeno oceno in pregled 
veljavne zakonodaje, ki zadeva vidike 
izmenjave podatkov; oceni naj, ali so za 
podporo evropskega podatkovnega 
gospodarstva in zaščito poštene 
konkurence za vse zadevne akterje 
potrebne prilagoditve ali dodatne zahteve, 
pri čemer pa naj prepreči pravno 
podvajanje z veljavno in novo zakonodajo 
o strategiji EU za podatke;

Or. en

Predlog spremembe 130
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, 
naj prizadevanja v okviru strategije za 
podatke spremljajo dopolnilna 
komunikacijska prizadevanja, da bi 
izboljšali ozaveščenost, na primer o 
prednostih združevanja podatkov za 
gospodarstvo; ta komunikacijska 
prizadevanja bi morala biti posebej 
usmerjena na mala in srednja podjetja ter 
zagonska podjetja;

Or. en
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Predlog spremembe 131
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je zaradi vse večjega 
ogljičnega odtisa zbiranja, shranjevanja 
in izmenjave podatkov treba znatno 
izboljšati energijsko učinkovitost 
podatkovne infrastrukture in njeno 
učinkovito rabo virov, da bi čim prej 
dosegli podnebno nevtralnost digitalnega 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 132
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. podpira strategijo Evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov (ENVP) 
za obdobje 2020–2024, ki temelji na treh 
stebrih: predvidevanje, ukrepanje in 
solidarnost1a;
_________________
1a https://edps.europa.eu/edps-strategy-
2020-2024/ 

Or. en

Predlog spremembe 133
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj
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Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj dodatno 
pojasni pojma „javno dobro“ in „javni 
interes“ za namene uporabe podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. ugotavlja, da se evropska podjetja, 
ki poslujejo v nekaterih tretjih državah, 
vse večkrat soočajo z neupravičenimi 
ovirami in digitalnimi omejitvami; 
pozdravlja zavezo Komisije, da bo v 
dvostranskih razpravah in mednarodnih 
forumih, tudi STO, ter v trgovinski politiki 
EU obravnavala neupravičene ovire za 
mednarodni pretok podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 135
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev okvira za 
upravljanje podatkov za skupne evropske 
podatkovne prostore, ki bo urejal 

7. podpira vzpostavitev okvira za 
upravljanje podatkov za skupne evropske 
podatkovne prostore, ki bo urejal 
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interoperabilnost, izmenjavo in 
prenosljivost podatkov ter dostop do njih, 
zato da se izboljšata pretok in ponovna 
uporaba industrijskih in javnih podatkov;

preglednost, interoperabilnost, izmenjavo 
in prenosljivost podatkov ter dostop do 
njih, zato da se izboljšata pretok in 
ponovna uporaba industrijskih in javnih 
podatkov; nadalje podpira, da se v 
prihodnjem okviru oblikuje koncept 
podatkov v splošnem interesu, zlasti za 
zasebne podatke, katerih odprtje je 
utemeljeno za namene javnih raziskav 
(proizvodnja in poraba energije, podatki o 
biotski raznovrstnosti, podatki o podnebju 
itd.) v skladu z delom foruma o 
upravljanju interneta1a;
_________________
1a 
https://www.intgovforum.org/multilingual
/content/igf-2019-ws-191-public-interest-
data-where-are-we-to-do-what

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev okvira za 
upravljanje podatkov za skupne evropske 
podatkovne prostore, ki bo urejal 
interoperabilnost, izmenjavo in 
prenosljivost podatkov ter dostop do njih, 
zato da se izboljšata pretok in ponovna 
uporaba industrijskih in javnih podatkov;

7. podpira vzpostavitev okvira za 
upravljanje podatkov za skupne evropske 
podatkovne prostore, ki bo urejal 
interoperabilnost, izmenjavo in 
prenosljivost podatkov ter dostop do njih, 
zato da se izboljšata pretok in ponovna 
uporaba industrijskih in javnih podatkov; 
poudarja, da bi moralo načelo 
prenosljivosti podatkov upoštevati razlike 
v infrastrukturah in praksah ponudnikov 
informacijske tehnologije, ki 
uporabnikom omogočajo prenos 
podatkov, ter ugotavlja, da imajo lahko 
ponudniki različne infrastrukture in 
prakse;
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Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev okvira za 
upravljanje podatkov za skupne evropske 
podatkovne prostore, ki bo urejal 
interoperabilnost, izmenjavo in 
prenosljivost podatkov ter dostop do njih, 
zato da se izboljšata pretok in ponovna 
uporaba industrijskih in javnih podatkov;

7. podpira vzpostavitev okvira za 
upravljanje podatkov za skupne evropske 
podatkovne prostore, ki bo urejal 
interoperabilnost, izmenjavo in 
prenosljivost podatkov ter dostop do njih, 
zato da se izboljšata pretok in ponovna 
uporaba industrijskih in javnih podatkov; 
poziva, naj okvir za upravljanje spodbuja 
načelo „podatki za javno dobro“ in vedno 
varuje pravice državljanov EU;

Or. en

Predlog spremembe 138
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev okvira za 
upravljanje podatkov za skupne evropske 
podatkovne prostore, ki bo urejal 
interoperabilnost, izmenjavo in 
prenosljivost podatkov ter dostop do njih, 
zato da se izboljšata pretok in ponovna 
uporaba industrijskih in javnih podatkov;

7. podpira vzpostavitev okvira za 
upravljanje podatkov za skupne evropske 
podatkovne prostore v skladu s pravili EU, 
ki bo urejal interoperabilnost, izmenjavo, 
prenosljivost in varnost podatkov ter 
dostop do njih, zato da se izboljšata pretok 
in ponovna uporaba industrijskih in javnih 
podatkov med sektorji in na ravni 
posameznih sektorjev;

Or. en
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Predlog spremembe 139
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev okvira za 
upravljanje podatkov za skupne evropske 
podatkovne prostore, ki bo urejal 
interoperabilnost, izmenjavo in 
prenosljivost podatkov ter dostop do njih, 
zato da se izboljšata pretok in ponovna 
uporaba industrijskih in javnih podatkov;

7. podpira vzpostavitev okvira za 
upravljanje podatkov za skupne evropske 
podatkovne prostore, ki bo urejal 
interoperabilnost, izmenjavo in 
prenosljivost podatkov ter dostop do njih, 
zato da se izboljšata pretok in ponovna 
uporaba industrijskih in neosebnih ali 
varno anonimiziranih podatkov javnega 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 140
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev okvira za 
upravljanje podatkov za skupne evropske 
podatkovne prostore, ki bo urejal 
interoperabilnost, izmenjavo in 
prenosljivost podatkov ter dostop do njih, 
zato da se izboljšata pretok in ponovna 
uporaba industrijskih in javnih podatkov;

7. spodbuja vzpostavitev enostavnega 
okvira za upravljanje podatkov za skupne 
evropske podatkovne prostore, ki bo urejal 
interoperabilnost, prostovoljno izmenjavo 
in prenosljivost podatkov ter dostop do 
njih, zato da se izboljšata pretok in 
ponovna uporaba industrijskih in javnih 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 141
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
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Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da bi morala uporaba 
evropskih podatkovnih prostorov 
prednostno obravnavati ključne 
gospodarske sektorje, javni sektor in 
druga področja javnega interesa, in 
poziva Komisijo, naj oceni dodajanje 
nadaljnjih podatkovnih prostorov v 
prihodnosti; meni, da bi morali biti 
evropski podatkovni prostori zgled 
preglednosti in ustrezne uravnoteženosti 
vseh zadevnih interesov;

Or. en

Predlog spremembe 142
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da lahko ambiciozen 
regulativni okvir z določitvijo jasnih 
omejitev in standardov, zlasti za MSP, 
spodbuja inovacije v sektorju umetne 
inteligence; poudarja tudi, da pretirano 
urejanje, ko gre za varstvo temeljnih 
pravic, ni mogoče;

Or. en

Predlog spremembe 143
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da je nujno dodatno 
pojasniti splošno uredbo o varstvu 
podatkov, da bi podjetjem zagotovili 
pravno varnost in jim omogočili poln 
razvoj potenciala podatkovnega 
gospodarstva; spodbuja države članice, 
naj usklajujejo in dodatno harmonizirajo 
svoje nacionalne strategije za podatke;

Or. en

Predlog spremembe 144
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, kako pomembno je 
izvajati strategijo za upravljanje matičnih 
podatkov na ravni EU, da bi zagotovili 
enotnost, točnost, usmerjanje, semantično 
doslednost in odgovornost za podatke, ki 
si jih izmenjujejo države članice;

Or. en

Predlog spremembe 145
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poudarja, da je zdravstveni sektor 
specifičen; se strinja s Komisijo, da bi 
morali državljani imeti varen dostop do 
celovitega elektronskega zdravstvenega 
zapisa o njihovem zdravju in bi morali 
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ohraniti nadzor nad osebnimi podatki o 
svojem zdravju ter imeti možnost, da jih 
varno zaupajo pooblaščenim tretjim 
osebam, nepooblaščen dostop pa bi bilo 
treba v skladu z zakonodajo o varstvu 
podatkov prepovedati; se strinja tudi, da bi 
bilo treba podatke hraniti na varnih 
lokalnih strežnikih in bi jih morali 
obdelovati neodvisni organi;

Or. en

Predlog spremembe 146
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. poudarja, da bi morali 
zavarovalnicam ali drugim ponudnikom 
storitev prepovedati uporabo podatkov iz 
aplikacij za e-zdravje za namene 
diskriminatornih razlik pri določanju cen, 
saj bi bilo to v nasprotju s temeljno 
pravico dostopa do zdravstva1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2019-0105_SL.html

Or. en

Predlog spremembe 147
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 7 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe



AM\1218025SL.docx 73/182 PE660.285v01-00

SL

7d. želi spomniti na priporočila, ki so 
jih v skladu s splošno uredbo o varstvu 
podatkov izdali številni nacionalni organi 
za varstvo podatkov, o omejitvi storitev 
gostovanja in upravljanja podatkov v 
zdravstvenem sektorju na subjekte, ki so 
pod izključno sodno pristojnostjo 
Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 148
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 7 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7e. želi spomniti na stališče 
Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov na podlagi preiskave na lastno 
pobudo o uporabi proizvodov in storitev 
podjetja Microsoft v institucijah EU in 
poudarja zlasti, da je imelo podjetje 
Microsoft na podlagi svojih pristojnosti 
obsežno pravico, da deluje kot 
upravljavec; podpira zamisel, da bi 
morale institucije EU glede na svojo vlogo 
kot institucije za javne storitve ukrepati, 
da ohranijo upravljanje;

Or. en

Predlog spremembe 149
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. vztraja, da mora model upravljanja 8. vztraja, da mora model upravljanja 
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podatkov temeljiti na decentraliziranem 
operativnem okolju;

podatkov temeljiti na decentraliziranem 
operativnem okolju; meni, da bi morala 
EU razviti ustrezne zmogljivosti za storitve 
v oblaku ter spodbuditi pojav 
decentraliziranega, interoperabilnega 
ekosistema upravljanja podatkov, ki bi 
omogočal učinkovito uporabo lokalnih 
infrastruktur, kot je računalništvo na 
robu; podpira nadaljnje uveljavljanje 
decentraliziranih digitalnih tehnologij, 
kot je blokovna veriga, ki posameznikom 
in organizacijam omogočajo upravljanje 
pretoka podatkov na podlagi 
samoodločanja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. vztraja, da mora model upravljanja 
podatkov temeljiti na decentraliziranem 
operativnem okolju;

8. poziva Komisijo, naj temeljito 
preuči, kako vzpostaviti model upravljanja 
podatkov; ugotavlja, da imajo 
centralizirana in decentralizirana 
operativna okolja prednosti in tveganja; 
priznava, da decentralizirani model 
zagotavlja več jamstev v smislu zaščitnih 
ukrepov za zasebnost in najmanjšega 
obsega podatkov, saj je manj podatkov 
shranjenih na osrednjih strežnikih; 
poudarja, da bi bilo treba pri preučitvi 
ustrezno upoštevati vidik kibernetske 
varnosti;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. vztraja, da mora model upravljanja 
podatkov temeljiti na decentraliziranem 
operativnem okolju;

8. vztraja, da mora model upravljanja 
podatkov temeljiti na decentraliziranem 
operativnem okolju, ki je dostopno vsem 
udeležencem na trgu, komercialnim in 
nekomercialnim, vključno z zagonskimi 
podjetji in MSP, in omogoča ekosistem, v 
katerem se lahko do podatkov dostopa in 
se lahko uporabljajo v zaupanja vrednem, 
varnem in zaščitenem okolju; vztraja, naj 
se standardi kibernetske varnosti 
usklajujejo z agencijo EU ENISA in 
strokovnim centrom EU za kibernetsko 
varnost;

Or. en

Predlog spremembe 152
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. vztraja, da mora model upravljanja 
podatkov temeljiti na decentraliziranem 
operativnem okolju;

8. vztraja, da mora model upravljanja 
podatkov temeljiti na decentraliziranem 
operativnem okolju, pri čemer je treba 
izkoristiti prednosti politike odprtih 
podatkov in možnosti sodelovanja v 
regionalnih grozdih MSP, raziskovalnih 
institucijah, javnih upravah in civilni 
družbi;

Or. en

Predlog spremembe 153
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Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. vztraja, da mora model upravljanja 
podatkov temeljiti na decentraliziranem 
operativnem okolju;

8. vztraja, da mora model upravljanja 
podatkov temeljiti na decentraliziranem 
operativnem okolju; priporoča tudi, da se v 
vseh javnih upravah EU v čim večjem 
obsegu uporablja odprtokodna 
programska oprema;

Or. en

Predlog spremembe 154
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. vztraja, da mora model upravljanja 
podatkov temeljiti na decentraliziranem 
operativnem okolju;

8. vztraja, da mora model upravljanja 
podatkov temeljiti na decentraliziranem 
operativnem okolju; podpira vzpostavitev 
in nastajanje interoperabilnih 
podatkovnih ekosistemov pri prehodu na 
računalništvo na robu;

Or. en

Predlog spremembe 155
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. meni, da so storitve upravljanja 
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podatkov in podatkovne arhitekture, 
zasnovane za shranjevanje, uporabo, 
ponovno uporabo in ohranjevanje 
podatkov, nujni sestavni deli vrednostne 
verige evropskega digitalnega 
gospodarstva; poudarja, da stroški, 
povezani z dostopom do podatkov in 
njihovim shranjevanjem, določajo hitrost, 
intenzivnost in obseg sprejema digitalnih 
infrastruktur in proizvodov, zlasti za MSP 
in zagonska podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 156
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva, naj se ustanovi organ, ki ga 
bo vodila Komisija in bo na ravni Unije 
oblikoval skupne smernice za upravljanje 
podatkov; nadalje poziva, naj bodo pri 
upravljanju podatkovnih prostorov 
ustrezno zastopani tudi državljani, civilna 
družba in podjetja;

9. poziva Komisijo, naj oblikuje 
skupne smernice za upravljanje podatkov 
in skrbno oceni nujnost ustanovitve 
organa, ki ga bo vodila Komisija in bo 
pristojen za upravljanje podatkov ter bi 
moral pri svojem delovanju tesno 
sodelovati z organi, ki so odgovorni za 
umetno inteligenco, in uporabljati 
obstoječe osebje; nadalje poziva Komisijo, 
naj se redno posvetuje z vsemi deležniki, 
kot so državljani, civilna družba in 
podjetja, da bi izboljšala upravljanje 
podatkovnih prostorov;

Or. en

Predlog spremembe 157
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva, naj se ustanovi organ, ki ga 
bo vodila Komisija in bo na ravni Unije 
oblikoval skupne smernice za upravljanje 
podatkov; nadalje poziva, naj bodo pri 
upravljanju podatkovnih prostorov 
ustrezno zastopani tudi državljani, civilna 
družba in podjetja;

9. poziva, naj se ustanovi organ ali 
generalni direktorat, ki ga bo vodila 
Komisija in bo na ravni Unije oblikoval 
skupne predpise o upravljanju podatkov; 
nadalje poziva, naj bodo pri upravljanju 
podatkovnih prostorov ustrezno zastopani 
tudi državljani, civilna družba in podjetja; 
nasprotuje ustanovitvi nove agencije na 
podlagi poročila Računskega sodišča iz 
oktobra1a; svetuje sedanjim generalnim 
direktoratom, naj okrepijo svoje 
sodelovanje z Evropskim nadzornikom za 
varstvo podatkov (ENVP);
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/NewsI
tem.aspx?nid=14564

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva, naj se ustanovi organ, ki ga 
bo vodila Komisija in bo na ravni Unije 
oblikoval skupne smernice za upravljanje 
podatkov; nadalje poziva, naj bodo pri 
upravljanju podatkovnih prostorov 
ustrezno zastopani tudi državljani, civilna 
družba in podjetja;

9. poziva, naj se ustanovi strokovna 
skupina na visoki ravni, ki jo bo vodila 
Komisija in bo pomagala na ravni Unije 
vzpostaviti skupne smernice za upravljanje 
podatkov; nadalje poziva, naj bodo pri 
upravljanju podatkovnih prostorov 
ustrezno zastopani tudi državljani, civilna 
družba, javni organi in podjetja; poudarja, 
kako pomembno je usklajevanje vseh 
regulatorjev, vključenih v podatkovno 
gospodarstvo;

Or. en
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Predlog spremembe 159
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva, naj se ustanovi organ, ki ga 
bo vodila Komisija in bo na ravni Unije 
oblikoval skupne smernice za upravljanje 
podatkov; nadalje poziva, naj bodo pri 
upravljanju podatkovnih prostorov 
ustrezno zastopani tudi državljani, civilna 
družba in podjetja;

9. poziva, naj se ustanovi organ, ki ga 
bo vodila Komisija in ga bodo sestavljali 
predstavniki organov držav članic in 
ustreznih agencij EU ter drugih organov, 
kot so Evropski odbor za varstvo 
podatkov, organ BEREC in agencija 
ENISA, ter bo na ravni Unije oblikoval 
skupne smernice za enostavno upravljanje 
podatkov; nadalje poziva, naj bodo pri 
upravljanju podatkovnih prostorov 
ustrezno zastopani tudi državljani, civilna 
družba in podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 160
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva, naj se ustanovi organ, ki ga 
bo vodila Komisija in bo na ravni Unije 
oblikoval skupne smernice za upravljanje 
podatkov; nadalje poziva, naj bodo pri 
upravljanju podatkovnih prostorov 
ustrezno zastopani tudi državljani, civilna 
družba in podjetja;

9. poziva Komisijo, naj oblikuje 
skupne smernice za upravljanje podatkov 
in skrbno oceni nujnost ustanovitve 
organa, ki ga bo vodila Komisija in bo 
pristojen za upravljanje podatkov ter bi 
moral uporabljati obstoječe osebje; 
nadalje poziva Komisijo, naj se redno 
posvetuje z vsemi deležniki, kot so 
državljani, civilna družba in podjetja, da bi 
izboljšala upravljanje podatkovnih 
prostorov;

Or. en
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Predlog spremembe 161
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva, naj se ustanovi organ, ki ga 
bo vodila Komisija in bo na ravni Unije 
oblikoval skupne smernice za upravljanje 
podatkov; nadalje poziva, naj bodo pri 
upravljanju podatkovnih prostorov 
ustrezno zastopani tudi državljani, civilna 
družba in podjetja;

9. poziva, naj se ustanovi organ, ki ga 
bo vodila Komisija in bo na ravni Unije 
oblikoval skupna načela za upravljanje 
podatkov; nadalje poziva, naj bodo pri 
upravljanju podatkovnih prostorov 
ustrezno zastopani tudi državljani, civilna 
družba in podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 162
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
interoperabilen sektorski podatkovni 
prostor, skladen s skupnimi smernicami, da 
bi preprečila razdrobljenost in blokiranje 
medsektorskih inovacij;

10. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
interoperabilen sektorski podatkovni 
prostor, skladen s skupnimi smernicami, da 
bi preprečila razdrobljenost in blokiranje 
medsektorskih inovacij; poudarja, da bi 
moralo upravljanje sektorskih 
podatkovnih prostorov dopolnjevati 
zahteve in postopke, predvidene v 
obstoječi sektorski zakonodaji, ali biti 
skladno z njimi, da se zagotovi pravna 
varnost;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
interoperabilen sektorski podatkovni 
prostor, skladen s skupnimi smernicami, da 
bi preprečila razdrobljenost in blokiranje 
medsektorskih inovacij;

10. poziva Komisijo in države članice, 
naj vzpostavijo interoperabilen sektorski 
podatkovni prostor, skladen s skupnimi 
smernicami in protokoli za izmenjavo 
podatkov, da bi preprečile razdrobljenost 
in blokiranje medsektorskih inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 164
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
interoperabilen sektorski podatkovni 
prostor, skladen s skupnimi smernicami, da 
bi preprečila razdrobljenost in blokiranje 
medsektorskih inovacij;

10. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
interoperabilen sektorski podatkovni 
prostor, skladen s skupnimi smernicami in 
pravnimi zahtevami, da bi preprečila 
razdrobljenost in blokiranje medsektorskih 
inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 165
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
interoperabilen sektorski podatkovni 
prostor, skladen s skupnimi smernicami, 
da bi preprečila razdrobljenost in 
blokiranje medsektorskih inovacij;

10. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
interoperabilen sektorski podatkovni 
prostor, skladen s skupnimi načeli, da bi 
preprečila razdrobljenost in blokiranje 
medsektorskih inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 166
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da bi morali podatkovni 
prostori temeljiti na sodelovalnih, 
preglednih in nediskriminatornih pravilih 
in biti odprti za vse akterje; poziva 
Komisijo, naj okrepi svoje ukrepanje v 
korist odprtega razložljivega in 
vključujočega upravljanja podatkov, od 
dostopa do ponovne uporabe, kjer se 
učinkovito preprečuje reprodukcija 
pristranskosti;

Or. en

Predlog spremembe 167
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. podpira mnenje Odbora za kulturo 
in izobraževanje, ki poziva k razvoju 
skupnega evropskega podatkovnega 
prostora za kulturno dediščino ter meni, 
da bi lahko bila digitalizacija kulturne 
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dediščine uporabna in koristna na veliko 
načinov, tudi za turizem in njegovo 
panogo1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/CULT-PA-652540_SL.pdf 

Or. en

Predlog spremembe 168
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. spodbuja Komisijo, naj za krepitev 
zaupanja, oblikovanje skupnih standardov 
in vzpostavitev dobro zasnovanih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje 
uporablja podatkovne prostore, poleg tega 
pa naj razmisli o tem, da bi inovacije 
preskušala v predhodno dogovorjenih 
preskusnih okoljih („peskovnikih“);

11. spodbuja Komisijo, naj za krepitev 
zaupanja, oblikovanje skupnih standardov 
in vzpostavitev dobro zasnovanih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje 
uporablja podatkovne prostore, poleg tega 
pa naj razmisli o tem, da bi inovacije in 
nove poslovne modele ter nova orodja za 
upravljanje in obdelavo podatkov 
preskušala v predhodno dogovorjenih 
preskusnih okoljih („peskovnikih“); meni, 
da je nujno preprečiti vsa tveganja 
nepooblaščenega dostopa tretjih strani do 
podatkovnih prostorov in ustvariti orodja 
za preprečevanje morebitnih kršitev;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. spodbuja Komisijo, naj za krepitev 
zaupanja, oblikovanje skupnih standardov 
in vzpostavitev dobro zasnovanih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje 
uporablja podatkovne prostore, poleg tega 
pa naj razmisli o tem, da bi inovacije 
preskušala v predhodno dogovorjenih 
preskusnih okoljih („peskovnikih“);

11. spodbuja Komisijo, naj za krepitev 
zaupanja, oblikovanje skupnih tržnih 
standardov in vzpostavitev dobro 
zasnovanih vmesnikov za aplikacijsko 
programiranje ter zanesljivega mehanizma 
za avtentikacijo uporablja podatkovne 
prostore, poleg tega pa naj inovacije 
preskuša v predhodno dogovorjenih 
preskusnih okoljih („peskovnikih“); poziva 
Komisijo, naj predloži smernice za 
postopke uporabe podatkov, da bi 
povečala pravno varnost za zasebne in 
javne akterje vseh velikosti;

Or. en

Predlog spremembe 170
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. spodbuja Komisijo, naj za krepitev 
zaupanja, oblikovanje skupnih standardov 
in vzpostavitev dobro zasnovanih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje 
uporablja podatkovne prostore, poleg tega 
pa naj razmisli o tem, da bi inovacije 
preskušala v predhodno dogovorjenih 
preskusnih okoljih („peskovnikih“);

11. spodbuja Komisijo, naj za krepitev 
zaupanja, oblikovanje skupnih standardov, 
tudi za anonimizacijo podatkov in 
psevdonimizacijo, da se zagotovi visoka 
raven varstva podatkov, in vzpostavitev 
dobro zasnovanih vmesnikov za 
aplikacijsko programiranje uporablja 
podatkovne prostore, poleg tega pa naj 
razmisli o tem, da bi inovacije preskušala v 
predhodno dogovorjenih, jasno 
opredeljenih in časovno omejenih 
preskusnih okoljih („peskovnikih“);

Or. en

Predlog spremembe 171
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler



AM\1218025SL.docx 85/182 PE660.285v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. spodbuja Komisijo, naj za krepitev 
zaupanja, oblikovanje skupnih standardov 
in vzpostavitev dobro zasnovanih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje 
uporablja podatkovne prostore, poleg tega 
pa naj razmisli o tem, da bi inovacije 
preskušala v predhodno dogovorjenih 
preskusnih okoljih („peskovnikih“);

11. spodbuja Komisijo, naj za krepitev 
zaupanja, oblikovanje skupnih standardov 
in vzpostavitev dobro zasnovanih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje 
uporablja podatkovne prostore, poleg tega 
pa naj razmisli o tem, da bi inovacije, 
avtomatizacijo in analitiko podatkov ter 
platforme za obdelavo podatkov 
preskušala v predhodno dogovorjenih 
preskusnih okoljih („peskovnikih“);

Or. en

Predlog spremembe 172
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. spodbuja Komisijo, naj za krepitev 
zaupanja, oblikovanje skupnih standardov 
in vzpostavitev dobro zasnovanih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje 
uporablja podatkovne prostore, poleg tega 
pa naj razmisli o tem, da bi inovacije 
preskušala v predhodno dogovorjenih 
preskusnih okoljih („peskovnikih“);

11. spodbuja Komisijo, naj za krepitev 
zaupanja, sprejetje skupnih standardov in 
vzpostavitev dobro zasnovanih vmesnikov 
za aplikacijsko programiranje uporablja 
podatkovne prostore, poleg tega pa naj 
razmisli o tem, da bi inovacije v javnih in 
zasebnih sektorjih preskušala v predhodno 
dogovorjenih preskusnih okoljih 
(„peskovnikih“);

Or. en

Predlog spremembe 173
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. spodbuja Komisijo, naj za krepitev 
zaupanja, oblikovanje skupnih standardov 
in vzpostavitev dobro zasnovanih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje 
uporablja podatkovne prostore, poleg tega 
pa naj razmisli o tem, da bi inovacije 
preskušala v predhodno dogovorjenih 
preskusnih okoljih („peskovnikih“);

11. spodbuja Komisijo, naj za krepitev 
zaupanja, oblikovanje skupnih standardov 
in predpisov in vzpostavitev dobro 
zasnovanih vmesnikov za aplikacijsko 
programiranje uporablja podatkovne 
prostore, poleg tega pa naj razmisli o tem, 
da bi inovacije preskušala v predhodno 
dogovorjenih preskusnih okoljih 
(„peskovnikih“);

Or. en

Predlog spremembe 174
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da bi vzpostavitev dobro 
zasnovanih vmesnikov za aplikacijsko 
programiranje zagotovila najboljši dostop 
do podatkov in interoperabilnost v 
podatkovnih prostorih ter omogočila tudi 
avtomatizirano interoperabilnost in 
interoperabilnost v realnem času med 
različnimi storitvami; zato poziva 
Komisijo, naj spodbuja dobro zasnovane 
vmesnike za aplikacijsko programiranje 
kot tehnološko rešitev prihodnosti, tudi za 
izboljšanje pravice posameznikov do 
prenosljivosti podatkov iz člena 20 splošne 
uredbe o varstvu podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 175
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije



AM\1218025SL.docx 87/182 PE660.285v01-00

SL

Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da je treba spodbujati 
kulturo partnerstva med zasebnimi in 
javnimi sektorji pri izmenjavi podatkov, 
tudi z zagotavljanjem spodbud, da bi 
dosegli polni potencial podatkovnih 
partnerstev;

Or. en

Predlog spremembe 176
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. spodbuja Komisijo k izvajanju 
načela „najprej vmesniki za aplikacijsko 
programiranje“ za vse sisteme 
informacijske tehnologije v javnem 
sektorju držav članic, ki bodo okrepili 
interoperabilnost teh sistemov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da akterji iz zasebnega in 
javnega sektorja potrebujejo pomoč pri 
opredeljevanju in razvrščanju podatkov, s 
katerimi razpolagajo, ter pri izboljšanju 
najdljivosti teh podatkov za napolnitev 

12. ugotavlja, da bi morale smernice in 
okviri iz evropske strategije za podatke 
zagotavljati, da lahko akterji iz zasebnega 
in javnega sektorja izkoristijo podatke, ki 
jih ustvarijo in s katerimi razpolagajo, ter 
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podatkovnih prostorov; poziva Komisijo, 
naj financira pobude za izboljšanje 
najdljivosti metapodatkov v podatkovnih 
prostorih;

izboljšati in spodbujati najdljivost teh 
podatkov za napolnitev podatkovnih 
prostorov; poziva Komisijo, naj preuči 
pobude za izboljšanje najdljivosti 
metapodatkov v podatkovnih prostorih;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da akterji iz zasebnega in 
javnega sektorja potrebujejo pomoč pri 
opredeljevanju in razvrščanju podatkov, s 
katerimi razpolagajo, ter pri izboljšanju 
najdljivosti teh podatkov za napolnitev 
podatkovnih prostorov; poziva Komisijo, 
naj financira pobude za izboljšanje 
najdljivosti metapodatkov v podatkovnih 
prostorih;

12. ugotavlja, da akterji iz zasebnega in 
javnega sektorja, zlasti MSP in zagonska 
podjetja, potrebujejo pomoč pri 
opredeljevanju in razvrščanju podatkov, s 
katerimi razpolagajo, ter pri izboljšanju 
najdljivosti teh podatkov za napolnitev 
podatkovnih prostorov in tudi olajšanju 
dejavnosti čiščenja podatkov; poziva 
Komisijo, naj financira pobude za 
izboljšanje najdljivosti metapodatkov v 
podatkovnih prostorih;

Or. en

Predlog spremembe 179
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da so nabori podatkov 
na podlagi splošno sprejemljivih 
taksonomij na ravni EU pomembni za 
olajšanje dostopnosti, zanesljivosti in tudi 
uporabnosti podatkov;
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Or. en

Predlog spremembe 180
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja, da namerava Komisija 
uvesti označevanje/certificiranje 
posrednikov, da bi zasnovala 
interoperabilne podatkovne ekosisteme in 
trge;

13. želi spomniti, da imajo bodo imeli 
posredniki podatkov kot ključni element 
pomembno vlogo pri združevanju 
podatkov in organizaciji pretoka 
podatkov; pozdravlja, da namerava 
Komisija uvesti označevanje/certificiranje 
posrednikov, da bi zasnovala 
interoperabilne in nediskriminatorne 
podatkovne ekosisteme in trge, odprte za 
vse akterje, zlasti v tistih sektorjih, ki ne 
bodo spadali v področje uporabe skupnih 
podatkovnih prostorov;

Or. en

Predlog spremembe 181
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja, da namerava Komisija 
uvesti označevanje/certificiranje 
posrednikov, da bi zasnovala 
interoperabilne podatkovne ekosisteme in 
trge;

13. pozdravlja, da namerava Komisija 
uvesti označevanje/certificiranje 
posrednikov, da bi zasnovala 
interoperabilne podatkovne ekosisteme in 
trge; poziva Komisijo, naj z razvojem 
minimalnih meril interoperabilnosti med 
podatkovnimi posredniki zagotovi 
interoperabilnost, ki določa splošno 
usmeritev interoperabilnega omrežja 
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storitev izmenjave podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 182
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja, da namerava Komisija 
uvesti označevanje/certificiranje 
posrednikov, da bi zasnovala 
interoperabilne podatkovne ekosisteme in 
trge;

13. pozdravlja, da namerava Komisija 
uvesti označevanje/certificiranje 
posrednikov, da bi zasnovala 
interoperabilne podatkovne ekosisteme in 
trge; poziva Komisijo, naj pri 
opredeljevanju in zapolnjevanju vrzeli v 
standardizaciji podatkov sodeluje z 
organizacijami za določanje evropskih in 
mednarodnih standardov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja, da namerava Komisija 
uvesti označevanje/certificiranje 
posrednikov, da bi zasnovala 
interoperabilne podatkovne ekosisteme in 
trge;

13. pozdravlja, da namerava Komisija 
uvesti označevanje/certificiranje 
posrednikov, da bi zasnovala 
interoperabilne podatkovne ekosisteme;

Or. en
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Predlog spremembe 184
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da osebnih in 
industrijskih podatkov ni mogoče vedno 
ločiti; poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice in primere prakse za uporabo 
mešanih naborov podatkov v industrijskih 
okoljih, hkrati pa naj zagotovi pravila o 
zasebnosti osebnih podatkov; poziva 
Komisijo, naj razmisli o tem, da bi poleg 
drugih podatkovnih prostorov vzpostavila 
še horizontalne in medsektorske osebne 
podatkovne prostore, da bi se spoprijeli z 
izzivom mešanih naborov podatkov in 
okrepili vlogo državljanov, na primer prek 
zaupanja vrednih posrednikov, kot so 
operaterji MyData, ki podatke hranijo s 
soglasjem lastnikov;

14. opozarja, da osebnih in 
industrijskih podatkov ni mogoče vedno 
ločiti; meni, da bi se morala za nabore 
mešanih podatkov, ki združujejo osebne in 
neosebne podatke, uporabljati pravila 
splošne uredbe o varstvu podatkov; poziva 
Komisijo, naj pripravi smernice in primere 
prakse za uporabo mešanih naborov 
podatkov v industrijskih okoljih, hkrati pa 
naj zagotovi pravila o zasebnosti osebnih 
podatkov; poziva Komisijo, naj okrepi 
vlogo državljanov, na primer prek zaupanja 
vrednih posrednikov, kot so operaterji 
MyData, ki podatke hranijo s soglasjem 
lastnikov; poziva Komisijo, naj preuči 
izmenjavo neosebnih podatkov, ki jih 
hrani zasebni sektor, z nevladnimi 
organizacijami in zlasti s potrošniškimi 
organizacijami, na primer zaradi 
izboljšanja preskušanja proizvodov; 
poudarja, da bi morale organizacije, ki si 
prizadevajo za cilje javnega interesa, imeti 
dostop do neosebnih podatkov, da bi 
okrepile svoje delovanje;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da osebnih in 14. opozarja, da osebnih in neosebnih 
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industrijskih podatkov ni mogoče vedno 
ločiti; poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice in primere prakse za uporabo 
mešanih naborov podatkov v industrijskih 
okoljih, hkrati pa naj zagotovi pravila o 
zasebnosti osebnih podatkov; poziva 
Komisijo, naj razmisli o tem, da bi poleg 
drugih podatkovnih prostorov vzpostavila 
še horizontalne in medsektorske osebne 
podatkovne prostore, da bi se spoprijeli z 
izzivom mešanih naborov podatkov in 
okrepili vlogo državljanov, na primer prek 
zaupanja vrednih posrednikov, kot so 
operaterji MyData, ki podatke hranijo s 
soglasjem lastnikov;

podatkov, kot so industrijski podatki, ni 
mogoče vedno ločiti ali jih je težko in 
drago ločiti, zaradi česar trenutno velika 
količina podatkov ostaja neuporabljena; 
poziva Komisijo, naj pripravi smernice za 
zakonito obdelavo podatkov in primere 
prakse za uporabo mešanih naborov 
podatkov v industrijskih okoljih, kot so 
standardizirana merila, da bi zagotovila 
zadostno raven anonimizacije in 
združevanja v skladu z zakonodajo o 
varstvu podatkov; poziva Komisijo, naj 
razmisli o tem, da bi poleg drugih 
podatkovnih prostorov vzpostavila še 
horizontalne in medsektorske osebne 
podatkovne prostore, da bi se spoprijeli z 
izzivom mešanih naborov podatkov in 
okrepili vlogo državljanov, na primer prek 
zaupanja vrednih posrednikov, kot so 
operaterji MyData, ki podatke hranijo s 
soglasjem lastnikov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da osebnih in 
industrijskih podatkov ni mogoče vedno 
ločiti; poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice in primere prakse za uporabo 
mešanih naborov podatkov v industrijskih 
okoljih, hkrati pa naj zagotovi pravila o 
zasebnosti osebnih podatkov; poziva 
Komisijo, naj razmisli o tem, da bi poleg 
drugih podatkovnih prostorov vzpostavila 
še horizontalne in medsektorske osebne 
podatkovne prostore, da bi se spoprijeli z 
izzivom mešanih naborov podatkov in 
okrepili vlogo državljanov, na primer prek 

14. opozarja, da osebnih in 
industrijskih podatkov ni mogoče vedno 
ločiti; poziva Komisijo, naj upošteva 
smernice v zvezi z 
Uredbo (EU) 2018/1807; poziva Komisijo, 
naj razmisli o tem, da bi poleg drugih 
podatkovnih prostorov vzpostavila še 
horizontalne in medsektorske osebne 
podatkovne prostore, da bi okrepili vlogo 
državljanov, na primer prek zaupanja 
vrednih posrednikov, kot so operaterji 
MyData, ki podatke hranijo s soglasjem 
lastnikov; poudarja razliko med 
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zaupanja vrednih posrednikov, kot so 
operaterji MyData, ki podatke hranijo s 
soglasjem lastnikov;

podatkovnimi posredniki in podatkovnimi 
preprodajalci, saj imajo slednji poslovni 
model, po katerem podatke prodajajo za 
dobiček; poziva Komisijo, naj spodbuja 
države članice, da preverjajo, ali 
podatkovni preprodajalci izpolnjujejo 
pravila EU o zasebnosti, varstvu podatkov 
in kibernetski varnosti, in jih po potrebi 
podpre z ustreznimi viri;

Or. en

Predlog spremembe 187
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da osebnih in 
industrijskih podatkov ni mogoče vedno 
ločiti; poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice in primere prakse za uporabo 
mešanih naborov podatkov v industrijskih 
okoljih, hkrati pa naj zagotovi pravila o 
zasebnosti osebnih podatkov; poziva 
Komisijo, naj razmisli o tem, da bi poleg 
drugih podatkovnih prostorov vzpostavila 
še horizontalne in medsektorske osebne 
podatkovne prostore, da bi se spoprijeli z 
izzivom mešanih naborov podatkov in 
okrepili vlogo državljanov, na primer prek 
zaupanja vrednih posrednikov, kot so 
operaterji MyData, ki podatke hranijo s 
soglasjem lastnikov;

14. opozarja, da osebnih in 
industrijskih podatkov ni mogoče vedno 
ločiti; poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice in primere prakse za uporabo 
mešanih naborov podatkov v industrijskih 
okoljih, hkrati pa naj zagotovi pravila o 
zasebnosti osebnih podatkov; poziva 
Komisijo, naj razmisli o tem, da bi poleg 
drugih podatkovnih prostorov vzpostavila 
še horizontalne in medsektorske osebne 
podatkovne prostore, da bi se spoprijeli z 
izzivom mešanih naborov podatkov in 
okrepili vlogo državljanov, na primer prek 
zaupanja vrednih posrednikov, kot so 
operaterji MyData, ki podatke hranijo s 
soglasjem lastnikov; poudarja, da je nujen 
nadaljnji razvoj digitalnih identitet, ki 
bodo posameznikom omogočile ohranitev 
lastništva nad podatki ter prispevale k 
vzpostavitvi varnih in zaupanja vrednih 
standardov za podatkovno posredništvo;

Or. en
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Predlog spremembe 188
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da osebnih in 
industrijskih podatkov ni mogoče vedno 
ločiti; poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice in primere prakse za uporabo 
mešanih naborov podatkov v industrijskih 
okoljih, hkrati pa naj zagotovi pravila o 
zasebnosti osebnih podatkov; poziva 
Komisijo, naj razmisli o tem, da bi poleg 
drugih podatkovnih prostorov vzpostavila 
še horizontalne in medsektorske osebne 
podatkovne prostore, da bi se spoprijeli z 
izzivom mešanih naborov podatkov in 
okrepili vlogo državljanov, na primer prek 
zaupanja vrednih posrednikov, kot so 
operaterji MyData, ki podatke hranijo s 
soglasjem lastnikov;

14. opozarja, da osebnih in 
industrijskih podatkov ni mogoče vedno 
ločiti; poziva Komisijo, naj pripravi načela 
in primere prakse za uporabo mešanih 
naborov podatkov v industrijskih okoljih, 
hkrati pa naj zagotovi pravila o zasebnosti 
osebnih podatkov; poziva Komisijo, naj 
razmisli o tem, da bi poleg drugih 
podatkovnih prostorov vzpostavila še 
horizontalne in medsektorske osebne 
podatkovne prostore, da bi se spoprijeli z 
izzivom mešanih naborov podatkov in 
okrepili vlogo državljanov, na primer prek 
zaupanja vrednih posrednikov, kot so 
operaterji MyData, ki podatke hranijo s 
soglasjem lastnikov, in zagotovili ustrezno 
razdrobljenost dovoljenj; vztraja, da bi 
morali podatkovni prostori, vzpostavljen 
kot rezultat politik Unije, vključevati 
zaščitne ukrepe ter prepovedati 
profiliranje in uporabo za namen 
oglaševanja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da osebnih in 
industrijskih podatkov ni mogoče vedno 
ločiti; poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice in primere prakse za uporabo 

14. opozarja, da osebnih in 
industrijskih podatkov ni mogoče vedno 
ločiti; poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice in primere prakse za uporabo 
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mešanih naborov podatkov v industrijskih 
okoljih, hkrati pa naj zagotovi pravila o 
zasebnosti osebnih podatkov; poziva 
Komisijo, naj razmisli o tem, da bi poleg 
drugih podatkovnih prostorov vzpostavila 
še horizontalne in medsektorske osebne 
podatkovne prostore, da bi se spoprijeli z 
izzivom mešanih naborov podatkov in 
okrepili vlogo državljanov, na primer prek 
zaupanja vrednih posrednikov, kot so 
operaterji MyData, ki podatke hranijo s 
soglasjem lastnikov;

mešanih naborov podatkov v industrijskih 
okoljih, hkrati pa naj zagotovi pravila o 
zasebnosti osebnih podatkov; poziva 
Komisijo, naj razmisli o tem, da bi poleg 
drugih podatkovnih prostorov vzpostavila 
še horizontalne in medsektorske osebne 
podatkovne prostore, da bi se spoprijeli z 
izzivom mešanih naborov podatkov in 
okrepili vlogo državljanov, na primer prek 
zaupanja vrednih posrednikov, kot so 
operaterji MyData, ki podatke hranijo s 
soglasjem lastnikov; poziva Komisijo, naj 
zagotovi dodatne smernice za uporabo 
Uredbe 2016/679 za nabore mešanih 
podatkov, da bi zagotovila spoštovanje 
zasebnosti podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 190
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da osebnih in 
industrijskih podatkov ni mogoče vedno 
ločiti; poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice in primere prakse za uporabo 
mešanih naborov podatkov v industrijskih 
okoljih, hkrati pa naj zagotovi pravila o 
zasebnosti osebnih podatkov; poziva 
Komisijo, naj razmisli o tem, da bi poleg 
drugih podatkovnih prostorov vzpostavila 
še horizontalne in medsektorske osebne 
podatkovne prostore, da bi se spoprijeli z 
izzivom mešanih naborov podatkov in 
okrepili vlogo državljanov, na primer prek 
zaupanja vrednih posrednikov, kot so 
operaterji MyData, ki podatke hranijo s 
soglasjem lastnikov;

14. opozarja, da osebnih in 
industrijskih podatkov ni mogoče vedno 
ločiti; poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice in primere prakse za uporabo 
mešanih naborov podatkov v industrijskih 
okoljih, hkrati pa naj zagotovi pravila o 
zasebnosti osebnih podatkov; poziva 
Komisijo, naj razmisli o tem, da bi poleg 
drugih podatkovnih prostorov vzpostavila 
še zakonodajni okvir in določila jasno 
opredelitev za horizontalne in 
medsektorske osebne podatkovne prostore, 
da bi se spoprijeli z izzivom mešanih 
naborov podatkov in okrepili vlogo 
državljanov, na primer prek zaupanja 
vrednih posrednikov, kot so operaterji 
MyData, ki olajšujejo prenos podatkov s 
soglasjem lastnikov;
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Or. en

Predlog spremembe 191
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. želi spomniti, da je pomembno 
oblikovati jasne opredelitve podatkovnega 
altruizma in jasna pravila o njem, 
vključno z možnimi nameni, na primer za 
javno dobro; poudarja, da bi bilo treba 
donacijo podatkov pogojiti z informirano 
privolitvijo in da vedno bi moral biti 
mogoč njen preklic;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja pomen resničnega 
evropskega upravljanja podatkov in v 
zvezi s tem spodbuja k vzpostavitvi 
nadzornih mehanizmov, da bodo EU in 
države članice lahko na svoji ravni 
odločale o tem, katere vrste podatkov se 
izmenjujejo;

Or. fr

Predlog spremembe 193
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
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v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. vztraja, da bi morali potrošniki 
vedno imeti možnost odločanja, kdo ima 
dostop do njihovih osebnih podatkov in 
pod kakšnimi pogoji, celo pri 
nekomercialni uporabi podatkov za 
namene v javnem interesu;

Or. en

Predlog spremembe 194
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Podnaslov 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

meni, da vključitev uporabniških podatkov 
v proizvajalne verige digitalnega 
gospodarstva prispeva k zabrisanosti meje 
med proizvodnjo in porabo; poudarja, da s 
to dejavnostjo in podatki, ki jih ustvari, 
uporabnik aplikacije pomaga ne samo 
zmanjšati ceno, ki jo mora plačati, ampak 
prispeva tudi k ustvarjanju vrednosti za 
druge uporabnike ali stranke na drugi 
strani poslovnega modela;

Or. en

Predlog spremembe 195
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Podnaslov 4 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

meni, da uporabniki pri izvajanju 
digitalnega gospodarstva zaradi svojih 
prispevkov od spodaj navzgor tudi 
pripomorejo k proizvodnji in distribuciji; 
poudarja, da to obilje in razpoložljivost ter 
tudi pomanjkanje nadomestila za delo, ki 
bi lahko štelo za brezplačno delo, prispeva 
k nizkim mejnim stroškom delovanja in 
pojasnjuje eksponentne donose obsega, 
povezane z digitalnim gospodarstvom; 
poudarja tudi, da je ta oblika 
brezplačnega dela uporabnikov številnim 
digitalnim podjetjem omogočila delovanje 
brez zaposlenih, na primer na področju 
ustvarjanja vsebin ali podpore strankam;

Or. en

Predlog spremembe 196
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Podnaslov 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

želi spomniti, da so podatki, ki izhajajo iz 
prostega sodelovanja uporabnikov prek 
njihovih dejavnosti, surovine za digitalno 
gospodarstvo; poudarja, da so podatki in 
zlasti osebni podatki v središču vseh 
poslovnih modelov digitalnega 
gospodarstva; opozarja, da v digitalnem 
gospodarstvu dejavnost uporabnikov 
praviloma pušča sledi, to dejavnost pa je 
mogoče zajeti v obliki podatkov, ki so 
opaženi podatki, podatki, ki jih 
posredujejo uporabniki, ali ugotovljeni 
podatki;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj pripravi akt o 
podatkih, s katerim bo v vseh sektorjih 
podprla in omogočila vse večji pretok 
podatkov med podjetji (B2B), med podjetji 
in javnimi organi (B2G) in med javnimi 
organi in podjetji (G2B) ter med javnimi 
organi (G2G);

15. poziva Komisijo, naj pripravi akt o 
podatkih, s katerim bo v vseh sektorjih 
podprla in omogočila vse večji pretok 
podatkov med podjetji (B2B), med podjetji 
in javnimi organi (B2G) in med javnimi 
organi in podjetji (G2B) ter med javnimi 
organi (G2G); poudarja, da podatki 
javnega sektorja pogosto niso v strojno 
berljivih formatih; spodbuja Komisijo, naj 
z državami članicami uskladi 
pospeševanje po možnosti brezplačne 
izmenjave neobčutljivih naborov 
podatkov, zbranih v javnem sektorju, v 
strojno berljivih formatih ter zagotovi 
smernice o skupnem modelu za izmenjavo 
občutljivih in neobčutljivih podatkov v 
skladu z zahtevami iz splošne uredbe o 
varstvu podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 198
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj pripravi akt o 
podatkih, s katerim bo v vseh sektorjih 
podprla in omogočila vse večji pretok 
podatkov med podjetji (B2B), med podjetji 
in javnimi organi (B2G) in med javnimi 
organi in podjetji (G2B) ter med javnimi 
organi (G2G);

15. poziva Komisijo, naj pripravi akt o 
podatkih, s katerim bo v vseh sektorjih 
podprla in omogočila vse večji pretok 
podatkov med podjetji (B2B), med podjetji 
in javnimi organi (B2G) in med javnimi 
organi in podjetji (G2B) ter med javnimi 
organi (G2G); podpira, da se v prihodnjem 
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okviru oblikuje koncept podatkov v 
splošnem interesu, zlasti za zasebne 
podatke, katerih odprtje je utemeljeno za 
namene javnih raziskav (proizvodnja in 
poraba energije, podatki o biotski 
raznovrstnosti, podatki o podnebju itd.) v 
skladu z delom foruma o upravljanju 
interneta;

Or. en

Predlog spremembe 199
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj pripravi akt o 
podatkih, s katerim bo v vseh sektorjih 
podprla in omogočila vse večji pretok 
podatkov med podjetji (B2B), med podjetji 
in javnimi organi (B2G) in med javnimi 
organi in podjetji (G2B) ter med javnimi 
organi (G2G);

15. poziva Komisijo, naj pripravi akt o 
podatkih, s katerim bo v vseh sektorjih 
podprla in omogočila vse večji in pravičen 
pretok podatkov med podjetji (B2B), med 
podjetji in javnimi organi (B2G) in med 
javnimi organi in podjetji (G2B) ter med 
javnimi organi (G2G) ter med drugim 
pojasnila pravice do uporabe, zlasti v 
tržnem okolju med podjetji ter med 
podjetji in javnimi organi, in okrepila 
pravico posameznikov do prenosljivosti iz 
člena 20 splošne uredbe o varstvu 
podatkov ter preprečila učinke vezanosti;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj pripravi akt o 
podatkih, s katerim bo v vseh sektorjih 
podprla in omogočila vse večji pretok 
podatkov med podjetji (B2B), med podjetji 
in javnimi organi (B2G) in med javnimi 
organi in podjetji (G2B) ter med javnimi 
organi (G2G);

15. poziva Komisijo, naj pripravi akt o 
podatkih, s katerim bo v vseh sektorjih 
podprla in omogočila vse večji pretok 
podatkov med podjetji (B2B), med podjetji 
in javnimi organi (B2G) in med javnimi 
organi in podjetji (G2B) ter med javnimi 
organi (G2G), da bi izkoristili ves 
potencial neuporabljenih industrijskih 
podatkov in zagotovili kibernetsko 
varnost; zagotoviti je treba varstvo 
potrošnikov in osebnih podatkov, kadar se 
izkoristijo osebni podatki;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da je konkurenčen 
dostop do podatkov izjemno pomemben za 
razvoj umetne inteligence; poudarja, da bi 
bilo treba podjetjem in raziskovalcem 
omogočiti večjo svobodo pri uporabi 
podatkov z manj regulativnega 
vmešavanja, zlasti kadar uporaba umetne 
inteligence, za katero se uporabljajo 
podatki, ne pomeni velikih tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 202
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva, naj se vzpostavijo 
mehanizmi EU za smernice za podjetja, 
kot so centri za podporo za izmenjavo 
podatkov, da bi se obravnavala morebitna 
zaskrbljenost glede varnosti podatkov, 
zasebnosti in odgovornosti ter bi se tako 
olajšala izmenjava podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poudarja, da je potrebna 
regulativna ločitev med umetno 
inteligenco z visokim in majhnim 
tveganjem na podlagi tega, kako se 
uporabljajo podatki; ta ločitev se ne sme 
izvesti na sektorski podlagi, da ne bi bil 
morebiti oviran tehnološki razvoj v 
celotnem sektorju, ampak na podlagi 
načina uporabe, da se zagotovi 
natančnost regulativnega obsega in 
preprečijo nepotrebne upravne 
obremenitve;

Or. en

Predlog spremembe 204
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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15b. poziva Komisijo, naj analizira 
koncept podatkovnih trustov kot orodja v 
okviru poslovanja med podjetji in 
potrošniki, da bi se okrepila vloga 
državljanov z izbiro načina uporabe 
njihovih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. spodbuja Komisijo, naj omogoči 
prostovoljne sisteme za izmenjavo 
podatkov;

16. spodbuja Komisijo in države 
članice, naj omogočijo prostovoljne 
sisteme za izmenjavo podatkov, med 
drugim s spodbujanjem podjetij s 
pravičnim nadomestilom, dobrimi 
praksami, davčnimi spodbudami, 
programi javnih priznanj; spodbuja 
Komisijo, naj si prizadeva za sodelovalne 
pristope na področju izmenjave podatkov 
in standardizirane dogovore o podatkih, 
da bi okrepila predvidljivost in 
verodostojnost; poudarja pomen določitve 
jasnih pravil glede poštene konkurence in 
neupravičenega okoriščanja v prihodnjem 
aktu o podatkih, varstva pravic 
intelektualne lastnine, jasnih pravil o 
lastništvu v zvezi s pravicami in 
obveznostmi; obvezni sistemi za izmenjavo 
podatkov so proaktivni, odvisni od 
posameznega primera, časovno omejeni in 
imajo omejen obseg ter temeljijo na jasnih 
pravilih, da se prepreči nepoštena 
konkurenca;

Or. en
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Predlog spremembe 206
Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Romana Jerković, Csaba Molnár

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. spodbuja Komisijo, naj omogoči 
prostovoljne sisteme za izmenjavo 
podatkov;

16. spodbuja Komisijo, naj omogoči 
prostovoljne sisteme za izmenjavo 
podatkov; poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe, ki bi spodbudili podjetja k 
izmenjavi podatkov, po možnosti s 
sistemom nagrajevanja (obojestranska 
korist), s ciljem združevanja ogromnih 
naborov podatkov, do katerih bodo lahko 
enako dostopala vsa podjetja EU, zlasti 
tista z manj podatki, in spodbujanja 
inovacij; poudarja, da morajo pogodbe 
jasno določati obveznosti in odgovornost 
združevalnikov podatkov glede dostopa, 
shranjevanja, izmenjave in obdelave 
podatkov, da se omeji zloraba teh 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 207
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. spodbuja Komisijo, naj omogoči 
prostovoljne sisteme za izmenjavo 
podatkov;

16. spodbuja Komisijo, naj okrepi 
pravno varnost izmenjave podatkov in 
omogoči prostovoljne sisteme ter bolj 
standardizirane pogodbene dogovore, ki 
temeljijo na obstoječih modelih in dobrih 
praksah, da bi spodbudila izmenjavo 
podatkov, zlasti za mikropodjetja, MSP in 
zagonska podjetja, pri tem pa ustrezno 
upoštevala zakonite interese podjetij glede 
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poslovnih skrivnosti, občutljivih podatkov 
in pravic intelektualne lastnine;

Or. en

Predlog spremembe 208
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. spodbuja Komisijo, naj omogoči 
prostovoljne sisteme za izmenjavo 
podatkov;

16. poudarja, da bi bilo treba namesto 
uvedbe obveznega dostopa kot vodilno 
načelo, ki ureja pretok poslovnih 
podatkov, določiti prostovoljnost; 
spodbuja Komisijo in države članice, naj 
omogočijo prostovoljne sisteme za 
izmenjavo podatkov, vključno s 
spodbujanjem koristnih učinkov in dobrih 
praks, ali razmislijo o ustreznih 
spodbudah;

Or. en

Predlog spremembe 209
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. spodbuja Komisijo, naj omogoči 
prostovoljne sisteme za izmenjavo 
podatkov;

16. spodbuja Komisijo, naj omogoči 
prostovoljne sisteme za izmenjavo 
podatkov in dodatno preuči koncept 
donacij podatkov in podatkovnega 
altruizma ter opredeli jasne, enostavne in 
varne sisteme, ki bodo državljanom, ki so 
pripravljeni dati dostop do svojih podatkov 
za javno dobro, to tudi omogočili;

Or. en
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Predlog spremembe 210
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. spodbuja Komisijo, naj omogoči 
prostovoljne sisteme za izmenjavo 
podatkov;

16. spodbuja Komisijo, naj omogoči 
prostovoljne sisteme za izmenjavo 
podatkov za izmenjavo podatkov, uvajanje 
dobre prakse in tudi bolj standardizirane 
pogodbene dogovore ter varnostne 
ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 211
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. spodbuja Komisijo, naj omogoči 
prostovoljne sisteme za izmenjavo 
podatkov;

16. spodbuja Komisijo, naj omogoči 
prostovoljne sisteme za izmenjavo 
podatkov in ustvari izjemo za obvezno 
izmenjavo podatkov za podatke v 
splošnem interesu;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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16a. poudarja, da dostop do podatkov 
ne izključuje zasebnosti; poziva Komisijo, 
naj spodbuja uporabo tehnologij za 
varstvo zasebnosti ali ohranjanje 
zasebnosti, kot so diferencirana zasebnost, 
homomorfna enkripcija, federativno 
strojno učenje, psevdonimizacija in 
generalizacija;

Or. en

Predlog spremembe 213
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. ugotavlja, da bi moral biti dostop 
do podatkov v nekaterih specifičnih 
okoliščinah obvezen, kot v primeru 
sistematičnih neravnovesij v vrednostnih 
verigah podatkov med podjetji, na primer 
prek dobro zasnovanih vmesnikov za 
aplikacijsko programiranje;

črtano

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. ugotavlja, da bi moral biti dostop 
do podatkov v nekaterih specifičnih 
okoliščinah obvezen, kot v primeru 
sistematičnih neravnovesij v vrednostnih 
verigah podatkov med podjetji, na primer 
prek dobro zasnovanih vmesnikov za 
aplikacijsko programiranje;

17. ugotavlja, da bi moral biti dostop 
do podatkov v nekaterih specifičnih 
okoliščinah obvezen, kot v primeru 
sistematičnih neravnovesij v vrednostnih 
verigah podatkov med podjetji ali 
posebnih okoliščin prevladujočega 
javnega interesa, na primer prek dobro 
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zasnovanih vmesnikov za aplikacijsko 
programiranje; poudarja, da so ta 
neravnovesja prisotna v različnih 
sektorjih, kot so storitve e-trgovanja, 
promet in turizem, kjer majhno število 
digitalnih platform, pogosto iz tretjih 
držav, zbere veliko količino občutljivih 
podatkov in doseže bistvene primerjalne 
prednosti pred podjetji EU;

Or. en

Predlog spremembe 215
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. ugotavlja, da bi moral biti dostop 
do podatkov v nekaterih specifičnih 
okoliščinah obvezen, kot v primeru 
sistematičnih neravnovesij v vrednostnih 
verigah podatkov med podjetji, na primer 
prek dobro zasnovanih vmesnikov za 
aplikacijsko programiranje;

17. poudarja, da tržna neravnovesja, 
ki so posledica visokih koncentracij 
informacij in zagotavljanja podatkovnih 
storitev, zmanjšujejo obsežnejši dostop do 
podatkov in njihovo uporabo, zaradi česar 
v neugoden položaj ne postavljajo samo 
MSP, ampak tudi povečujejo tveganje 
konkurence na sosednjih in nastajajočih 
trgih digitalnega gospodarstva; ugotavlja, 
da bi moral biti dostop do podatkov v 
nekaterih specifičnih okoliščinah obvezen, 
kot v primeru sistematičnih neravnovesij v 
vrednostnih verigah podatkov med podjetji, 
na primer prek dobro zasnovanih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje;

Or. en

Predlog spremembe 216
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj

Predlog resolucije
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Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. ugotavlja, da bi moral biti dostop 
do podatkov v nekaterih specifičnih 
okoliščinah obvezen, kot v primeru 
sistematičnih neravnovesij v vrednostnih 
verigah podatkov med podjetji, na primer 
prek dobro zasnovanih vmesnikov za 
aplikacijsko programiranje;

17. ugotavlja, da bi moral biti dostop 
do podatkov v nekaterih specifičnih 
okoliščinah obvezen, kot v primeru 
sistematičnih neravnovesij v vrednostnih 
verigah podatkov med podjetji, vključno s 
pogodbenimi dogovori, na primer prek 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje, 
ki zagotavljajo enak dostop vsem 
akterjem, ali izvajanja pravil konkurence 
za preprečevanje nepoštenih ali 
nezakonitih praks med podjetji brez 
spreminjanja enakih konkurenčnih 
pogojev;

Or. en

Predlog spremembe 217
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. ugotavlja, da bi moral biti dostop 
do podatkov v nekaterih specifičnih 
okoliščinah obvezen, kot v primeru 
sistematičnih neravnovesij v vrednostnih 
verigah podatkov med podjetji, na primer 
prek dobro zasnovanih vmesnikov za 
aplikacijsko programiranje;

17. ugotavlja, da bi moral biti dostop 
do podatkov v nekaterih specifičnih 
okoliščinah obvezen, kot v primeru 
sistematičnih neravnovesij v vrednostnih 
verigah podatkov med podjetji, na primer 
prek dobro zasnovanih vmesnikov za 
aplikacijsko programiranje; zato spodbuja 
Komisijo, naj glede na družbe GAFAM 
podpre evropska MSP;

Or. en

Predlog spremembe 218
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D
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Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. ugotavlja, da koncentracija 
informacij omejuje konkurenco in 
povečuje ovire za vstop na trg; ugotavlja, 
da pogodbeni dogovori med podjetji MSP 
ne zagotavljajo ustreznega dostopa do 
podatkov zaradi asimetričnosti pogajalske 
moči ali strokovnega znanja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da je pomembno zagotoviti, 
da se podjetjem, zlasti mikropodjetjem, 
MSP in zagonskim podjetjem, zagotovi 
tehnična podpora na nacionalni in 
evropski ravni ter tako okrepita uporaba 
in izmenjava podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 220
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj preuči, 
kakšne pravice dostopa do podatkov imajo 

18. poziva Komisijo, naj preuči vse 
pravice akterjev v družbi do dostopa do 
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akterji, ki so jih pomagali ustvariti; podatkov, ki so jih pomagali ustvariti; 
meni, da bi bilo treba dostop do 
soustvarjenih podatkov zagotoviti na 
način, ki spoštuje temeljne pravice, 
podpira enake konkurenčne pogoje in 
spodbuja udeležbo evropskih socialnih 
partnerjev celo na ravni podjetja; 
poudarja, da je treba tehnično omogočiti 
te pravice do dostopa in jih odobriti s 
standardnimi vmesniki, kot so dobro 
zasnovani vmesniki za aplikacijsko 
programiranje;

Or. en

Predlog spremembe 221
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj preuči, kakšne 
pravice dostopa do podatkov imajo akterji, 
ki so jih pomagali ustvariti;

18. poziva Komisijo, naj preuči, kakšne 
pravice dostopa do podatkov imajo akterji, 
ki so jih pomagali ustvariti, in pojasni 
pravice teh akterjev pri udeležbi v 
gospodarski vrednosti, ustvarjeni z 
uporabami, ki jih omogoča uporaba 
podatkov, ki so jih pomagali ustvariti;

Or. en

Predlog spremembe 222
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj preuči, kakšne 18. poziva Komisijo, naj preuči, kakšne 



PE660.285v01-00 112/182 AM\1218025SL.docx

SL

pravice dostopa do podatkov imajo akterji, 
ki so jih pomagali ustvariti;

pravice dostopa do podatkov imajo akterji, 
ki so jih pomagali ustvariti, in izboljša 
njihovo ozaveščenost;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj preuči, 
kakšne pravice dostopa do podatkov imajo 
akterji, ki so jih pomagali ustvariti;

18. poziva Komisijo in države članice, 
naj ščitijo pravice dostopa do podatkov, ki 
jih imajo akterji, ki so jih pomagali 
ustvariti;

Or. fr

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj preuči, kakšne 
pravice dostopa do podatkov imajo akterji, 
ki so jih pomagali ustvariti;

18. poziva Komisijo, naj preuči, kakšne 
pravice in obveznosti dostopa do podatkov 
imajo akterji, ki so jih pomagali ustvariti;

Or. en

Predlog spremembe 225
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
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Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. vztraja, da bi morali imeti delavci 
pravico do pojasnila odločitev, ki jih 
sprejmejo algoritmi, da se zmanjšata 
negotovost in nejasnost, ki škodita 
dolgoročnemu dobremu počutju delavcev; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo zakonodajo na tem področju; 
poziva Komisijo, naj vloži zakonodajno 
pobudo v zvezi s platformnimi delavci, da 
se jim zagotovi pravno varstvo, potrebno 
za fizično in psihično dobro počutje;

Or. en

Predlog spremembe 226
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. vztraja, da morajo industrijski in 
kolaborativni roboti upoštevati 
zdravstvene, varnostne in fizične ali 
ergonomske potrebe delavcev; poudarja, 
da to med drugim pomeni vključitev 
zahtev za varstvo podatkov v stroje in 
delovne postopke od faze zasnove in 
privzeto varstvo podatkov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 19



PE660.285v01-00 114/182 AM\1218025SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj bodo zgled in zagotavljajo storitve v 
realnem času in politiko, ki bo temeljila na 
podatkih v realnem času;

19. poziva vse institucije EU in države 
članice ter lokalne in regionalne uprave, 
naj bodo zgled in zagotavljajo storitve v 
realnem času in politiko, ki bo temeljila na 
podatkih v realnem času; poudarja, da 
digitalizacija predstavlja priložnost za 
javne uprave za zmanjšanje nepotrebnih 
upravnih obremenitev in obstoječe 
izoliranosti med javnimi organi, da bi se 
podatki državljanov učinkovito upravljali;

Or. en

Predlog spremembe 228
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj bodo zgled in zagotavljajo storitve v 
realnem času in politiko, ki bo temeljila na 
podatkih v realnem času;

19. poziva Komisijo in države članice, 
naj bodo zgled in zagotavljajo storitve v 
realnem času in politiko, ki bo temeljila na 
podatkih v realnem času, ki jih zagotovijo 
izključno evropski ponudniki, da bi bila 
dosledna pri varstvu digitalne suverenosti;

Or. en

Predlog spremembe 229
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva, naj se poveča in izboljša 
sekundarna uporaba anonimiziranih 

20. poziva, naj se izboljša sekundarna 
uporaba anonimiziranih osebnih podatkov, 
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osebnih podatkov, zlasti pri izmenjavi med 
javnimi organi in podjetji/javnimi organi, 
da bi spodbudili inovacije, raziskave in 
storitve;

zlasti pri izmenjavi med javnimi organi in 
podjetji/javnimi organi, da bi spodbudili 
inovacije, raziskave in storitve ter 
zagotovili, da ta sekundarna uporaba ne 
bo povzročila deanonimizacije osebnih 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 230
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva, naj se poveča in izboljša 
sekundarna uporaba anonimiziranih 
osebnih podatkov, zlasti pri izmenjavi med 
javnimi organi in podjetji/javnimi organi, 
da bi spodbudili inovacije, raziskave in 
storitve;

20. poziva, naj se povečata in 
izboljšata sekundarna uporaba 
anonimiziranih osebnih podatkov ter 
uporaba razvitih tehnologij za krepitev 
zasebnosti, zlasti pri izmenjavi med 
javnimi organi in podjetji/javnimi organi, 
da bi spodbudili inovacije, raziskave in 
storitve;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva, naj se poveča in izboljša 
sekundarna uporaba anonimiziranih 
osebnih podatkov, zlasti pri izmenjavi med 
javnimi organi in podjetji/javnimi organi, 
da bi spodbudili inovacije, raziskave in 
storitve;

20. poziva, naj se poveča in izboljša 
sekundarna uporaba anonimiziranih 
osebnih podatkov, zlasti pri izmenjavi med 
javnimi organi in podjetji/javnimi organi, 
da bi spodbudili inovacije ter raziskave in 
izboljšali storitve v javnem interesu;
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Or. en

Predlog spremembe 232
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva, naj se poveča in izboljša 
sekundarna uporaba anonimiziranih 
osebnih podatkov, zlasti pri izmenjavi med 
javnimi organi in podjetji/javnimi organi, 
da bi spodbudili inovacije, raziskave in 
storitve;

20. poziva, naj se poveča in izboljša 
sekundarna uporaba anonimiziranih 
osebnih podatkov, zlasti pri izmenjavi med 
javnimi organi, da bi spodbudili inovacije, 
raziskave in storitve;

Or. en

Predlog spremembe 233
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo, naj oceni, kateri 
nabori podatkov so bistveni za ekološki 
prehod, med drugim v energetskem 
sektorju, da se zagotovi prehod na 
obnovljive vire energije, prometnem 
sektorju in ogljičnem odtisu javnih in 
zasebnih subjektov; poziva Komisijo, naj 
razmisli o razširitvi obsega naborov 
podatkov visoke vrednosti, določenih v 
Direktivi (EU) 2019/1024 o odprtih 
podatkih, na zasebne akterje;

Or. en
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Predlog spremembe 234
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poziva Komisijo, naj preuči 
prednosti in slabosti opredelitve 
deanonimizacije osebnih podatkov kot 
kaznivega dejanja;

Or. en

Predlog spremembe 235
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba preprečiti, da 
bi v zvezi z javno zbranimi podatki prišlo 
do vezanosti na enega samega ponudnika 
storitev ali do tehnološke vezanosti; 
poziva, naj postopki javnega naročanja in 
programi financiranja vključujejo tudi 
zahtevo o dostopu do podatkov in o 
interoperabilnosti;

21. poudarja vlogo javnega sektorja 
pri spodbujanju inovativnega in 
konkurenčnega podatkovnega 
gospodarstva; v zvezi s tem poudarja, da je 
treba preprečiti, da bi prišlo do vezanosti 
na enega samega ponudnika storitev ali 
tehnološke vezanosti za namene zbiranja 
javnih podatkov, in poziva, naj vsi 
postopki javnega naročanja in programi 
financiranja Unije vključujejo tudi zahtevo 
o dostopu do odprtih podatkov, obvezni 
interoperabilnosti in prenosljivosti ter 
spodbujajo uporabo odprtokodne 
programske in strojne opreme; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj uvede evropsko 
zavezo glede interoperabilnosti, ki se ji 
bodo lahko pridružili nacionalni, 
regionalni in lokalni javni organi;

Or. en
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Predlog spremembe 236
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba preprečiti, da 
bi v zvezi z javno zbranimi podatki prišlo 
do vezanosti na enega samega ponudnika 
storitev ali do tehnološke vezanosti; 
poziva, naj postopki javnega naročanja in 
programi financiranja vključujejo tudi 
zahtevo o dostopu do podatkov in o 
interoperabilnosti;

21. poudarja, da je treba preprečiti, da 
bi v zvezi z javno zbranimi podatki prišlo 
do vezanosti na enega samega ponudnika 
storitev ali do tehnološke vezanosti; 
poziva, naj postopki javnega naročanja in 
programi financiranja vključujejo tudi 
zahtevo o dostopu do podatkov in o 
interoperabilnosti; močno priporoča, naj 
se uvede akt o kupovanju evropskih 
proizvodov z minimalnim pragom za 
obvezna javna naročila evropskih 
digitalnih materialov, naprav ali storitev;

Or. en

Predlog spremembe 237
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba preprečiti, da 
bi v zvezi z javno zbranimi podatki prišlo 
do vezanosti na enega samega ponudnika 
storitev ali do tehnološke vezanosti; 
poziva, naj postopki javnega naročanja in 
programi financiranja vključujejo tudi 
zahtevo o dostopu do podatkov in o 
interoperabilnosti;

21. poudarja, da je treba preprečiti, da 
bi v zvezi z javno zbranimi podatki ali 
podatki v splošnem javnem interesu, ki jih 
zberejo zasebni subjekti, prišlo do 
vezanosti na enega samega ponudnika 
storitev ali do tehnološke vezanosti; 
podpira uporabo odprtih standardov, 
odprtokodnih platform in odprtih, dobro 
zasnovanih vmesnikov za aplikacijsko 
programiranje; poziva, naj postopki 
javnega naročanja in programi financiranja 
vključujejo tudi zahtevo o dostopu do 
podatkov in o interoperabilnosti;
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Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba preprečiti, da 
bi v zvezi z javno zbranimi podatki prišlo 
do vezanosti na enega samega ponudnika 
storitev ali do tehnološke vezanosti; 
poziva, naj postopki javnega naročanja in 
programi financiranja vključujejo tudi 
zahtevo o dostopu do podatkov in o 
interoperabilnosti;

21. poudarja, da je treba preprečiti, da 
bi v zvezi z javno zbranimi podatki prišlo 
do vezanosti na enega samega ponudnika 
storitev ali do tehnološke vezanosti; 
poziva, naj postopki javnega naročanja in 
programi financiranja vključujejo tudi 
zahtevo o dostopu do podatkov in o 
interoperabilnosti na podlagi tehničnih 
standardov;

Or. en

Predlog spremembe 239
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da je treba zaščititi in 
spodbujati dostop za MSP in zlasti 
zagonska podjetja do postopkov javnega 
naročanja v okviru digitalizacije javnih 
uprav, da se spodbudi oblikovanje 
dinamičnega in konkurenčnega 
evropskega digitalnega sektorja; v zvezi s 
tem poziva, naj se vsaj 10 % pogodb o 
digitalnih javnih naročilih Unije dodeli 
MSP in zagonskim podjetjem;

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

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva, naj se z dialogom med 
vlado in deležniki izboljša usklajevanju 
med državami članicami, da se omogoči 
čezmejni pretok podatkov v različnih 
sektorjih, s ciljem vzpostavitve skupnega 
načina zbiranja podatkov na podlagi 
načel najdljivosti, dostopnosti, 
interoperabilnosti in ponovne 
uporabnosti;

Or. en

Predlog spremembe 241
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da bi bilo treba 
algoritme in naprave, ki imajo zmožnost 
učenja in razvijanja, zasnovati na 
pregleden in spoštljiv način ter posebno 
pozornost nameniti njihovemu vplivu na 
fizično in psihično dobro počutje delavcev 
in potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 242
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D
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Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva Komisijo, naj v izmenjavi 
podatkov med podjetji in vlado dodatno 
opredeli, v kakšnih okoliščinah in pogojih 
bi moral biti zasebni sektor zavezan 
izmenjavi podatkov z javnim sektorjem 
zaradi narave podatkov kot skupnega 
dobra;

Or. en

Predlog spremembe 243
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. poziva Komisijo, naj s službami za 
tehnično in pravno pomoč, na primer v 
vozliščih za digitalne inovacije v okviru 
programa za digitalno Evropo, razširi 
podporo za MSP in zagonska podjetja pri 
soočanju z obstoječo in prihodnjo 
regulativno zapletenostjo;

Or. en

Predlog spremembe 244
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe
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22. opozarja Komisijo in države 
članice, naj pri pogajanjih o izvedbenem 
aktu o visokokakovostnih naborih 
podatkov spoštujejo cilje direktive o 
odprtih podatkih; poziva, naj ti nabori 
podatkov med drugim zajemajo tudi 
seznam registrov podjetij in poslovnih 
registrov;

22. poziva države članice, naj v celoti 
izvajajo direktivo o odprtih podatkih, med 
drugim tako, da izboljšajo kakovost, čas in 
kategorije objavljanja podatkov, ter poziva 
Komisijo in države članice, naj pri 
pogajanjih o izvedbenem aktu o 
visokokakovostnih naborih podatkov 
spoštujejo cilje direktive; poudarja, da je 
za gospodarstvo in družbo pomembna 
obsežna brezplačna uporaba podatkov 
javnega sektorja, ki bi morali biti dostopni 
v realnem času ali vsaj posodobljeni, 
zaradi strojno berljive in uporabniku 
prijazne oblike pa tudi enostavni za dostop 
in uporabo; poziva, naj ti nabori podatkov 
med drugim zajemajo tudi seznam 
registrov podjetij in poslovnih registrov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. opozarja Komisijo in države 
članice, naj pri pogajanjih o izvedbenem 
aktu o visokokakovostnih naborih 
podatkov spoštujejo cilje direktive o 
odprtih podatkih; poziva, naj ti nabori 
podatkov med drugim zajemajo tudi 
seznam registrov podjetij in poslovnih 
registrov;

22. opozarja Komisijo in države 
članice, naj pri pogajanjih o izvedbenem 
aktu o visokokakovostnih naborih 
podatkov v duhu in črki v celoti izvajajo 
cilje direktive o odprtih podatkih; poziva, 
naj ti nabori podatkov med drugim 
zajemajo tudi seznam registrov podjetij in 
poslovnih registrov, obenem pa naj se 
ohrani prožnost za njegovo posodobitev; 
poziva Komisijo, naj v prihodnji 
zakonodaji o podatkih zagotovi boljšo 
povezavo med temi visokokakovostnimi 
nabori podatkov in skupnimi 
podatkovnimi prostori;

Or. en
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Predlog spremembe 246
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. opozarja Komisijo in države 
članice, naj pri pogajanjih o izvedbenem 
aktu o visokokakovostnih naborih 
podatkov spoštujejo cilje direktive o 
odprtih podatkih; poziva, naj ti nabori 
podatkov med drugim zajemajo tudi 
seznam registrov podjetij in poslovnih 
registrov;

22. opozarja Komisijo in države 
članice, naj pri pogajanjih o izvedbenem 
aktu o visokokakovostnih naborih 
podatkov spoštujejo cilje direktive o 
odprtih podatkih; poziva, naj ti nabori 
podatkov med drugim zajemajo tudi 
seznam registrov podjetij in poslovnih 
registrov ter vse nabore podatkov, ki so 
pomembni za zagotavljanje prehoda na 
podnebno nevtralnost najpozneje do 
leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 247
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. opozarja Komisijo in države 
članice, naj pri pogajanjih o izvedbenem 
aktu o visokokakovostnih naborih 
podatkov spoštujejo cilje direktive o 
odprtih podatkih; poziva, naj ti nabori 
podatkov med drugim zajemajo tudi 
seznam registrov podjetij in poslovnih 
registrov;

22. opozarja Komisijo in države 
članice, naj pri pogajanjih o izvedbenem 
aktu o visokokakovostnih naborih 
podatkov spoštujejo cilje direktive o 
odprtih podatkih; poziva, naj ti nabori 
podatkov med drugim zajemajo tudi 
seznam registrov podjetij, poslovnih 
registrov, javnih naročil in drugih 
naborov podatkov, ki so pomembni za 
dobro delovanje EU;

Or. en
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Predlog spremembe 248
Patrizia Toia, Romana Jerković, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva, naj vsi akterji na trgu 
spoštujejo pravične in pregledne 
pogodbene pogoje. Uporabniki in 
potrošniki bi morali imeti tudi pravico 
vedno vedeti, kje so njihovi podatki. Če 
operater EU uporablja storitve v oblaku v 
tretjih državah, je pomembno zagotoviti, 
da se v primeru sporov, vključno s spori v 
zvezi z intelektualno lastnino, uporablja 
enako visoka raven pravnega varstva kot v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 249
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Komisijo, naj za 
trajnostnost in odgovornost podjetij 
vzpostavi odprt in interoperabilen register 
podatkov s področja okolja, družbe in 
upravljanja, s katerim se bosta izboljšali 
primerljivost in preglednost ukrepov 
podjetij za trajnostnost in odgovornost, 
prispeval pa bo tudi k učinkovitemu 
izvajanju ciljev zelenega dogovora; poziva 
Komisijo, naj podatke s področja okolja, 
družbe in upravljanja opredeli za podatke 
velike vrednosti;

Or. en
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Predlog spremembe 250
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da imajo skupni 
standardi ključno vlogo pri dodatnem 
spodbujanju podatkovnega gospodarstva 
ter souporabi in izmenjavi podatkov, 
vključno z njihovo interoperabilnostjo in 
prenosljivostjo; zato spodbuja Komisijo, 
naj v tesnem sodelovanju z državami 
članicami in ustreznimi deležniki omogoči 
lažjo opredelitev skupnih standardov za 
podatke, da se kar najbolj povečajo 
gospodarske in akademske koristi skupnih 
podatkovnih prostorov ter izboljša dostop 
do njih;

Or. en

Predlog spremembe 251
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. spodbuja Komisijo, naj področje 
uporabe direktive o odprtih podatkih 
razširi na dodatne nabore javnih podatkov 
in uvede načelo implicitne digitalne 
preglednosti podatkov javnega sektorja, ki 
bo države članice spodbudilo k 
implicitnemu objavljanju obstoječih 
neobdelanih digitalnih podatkov v 
realnem času;

Or. en
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Predlog spremembe 252
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Komisijo, naj začasno 
prepove tuje prevzeme evropskih podjetij 
na področju umetne inteligence in 
robotike, ki so trenutno podcenjena ali 
imajo zaradi pandemije covida-19 
poslovne težave;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. spodbuja Komisijo, naj preuči 
možnosti odprtih standardov za 
zagotavljanje interoperabilnosti v 
podatkovnih prostorih in med njimi;

Or. en

Predlog spremembe 254
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. podpira Komisijo pri pripravi 
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seznama sredstev in podjetij na kritičnih 
področjih, kot so zdravstvo, medicinske 
raziskave, biotehnologija, digitalna 
tehnologija, umetna inteligenca, robotika 
in infrastruktura, bistvena za našo 
varnost in javni red; poziva, naj se določi 
prag, da bi tujim podjetjem preprečili 
pridobitev večinskega deleža v podjetjih 
na kritičnih področjih;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. poudarja, da je pomembno 
opredeliti okvir pravil za usklajevanje 
obsežnega in harmoniziranega varstva 
intelektualne lastnine s souporabo 
podatkov (izvirnih, pridobljenih in 
soustvarjenih);

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. poziva Komisijo, naj preuči 
priložnosti za ohranjevanje podatkov v 
širokem obsegu;

Or. en
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Predlog spremembe 257
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 22 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22c. poziva, naj se določi obveznost 
pojasnjevanja odločitev, ki jih sprejme 
umetna inteligenca;

Or. en

Predlog spremembe 258
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj si za večjo tehnološko suverenost Unije 
prizadevajo za tehnologije, ki bodo 
omogočale lažjo izmenjavo in analizo 
podatkov, ter naj vlagajo v gradnjo 
zmogljivosti in projekte z velikim 
učinkom, da bi spodbujale raziskave, 
inovacije in uporabo digitalnih tehnologij;

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj si za večjo tehnološko suverenost Unije 
prizadevajo za tehnologije, razvite v EU, ki 
bodo omogočale lažjo izmenjavo in analizo 
podatkov, ter naj vlagajo v gradnjo 
zmogljivosti in projekte z velikim 
učinkom, da bi spodbujale raziskave, 
inovacije in uporabo digitalnih tehnologij; 
priporoča, naj se uvede akt o kupovanju 
evropskih proizvodov z minimalnim 
pragom za obvezna javna naročila 
evropskih materialov ali naprav;

Or. en

Predlog spremembe 259
Ivo Hristov

Predlog resolucije
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Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj si za večjo tehnološko suverenost Unije 
prizadevajo za tehnologije, ki bodo 
omogočale lažjo izmenjavo in analizo 
podatkov, ter naj vlagajo v gradnjo 
zmogljivosti in projekte z velikim 
učinkom, da bi spodbujale raziskave, 
inovacije in uporabo digitalnih tehnologij;

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj si za večjo tehnološko suverenost Unije 
prizadevajo za tehnologije, ki bodo 
omogočale lažjo izmenjavo in analizo 
podatkov, ter naj vlagajo v gradnjo 
zmogljivosti in projekte z velikim 
učinkom, da bi spodbujale raziskave, 
inovacije, pridobivanje znanj in spretnosti 
in uporabo digitalnih tehnologij, obenem 
pa izboljšale ravni medomrežnega 
povezovanja, digitalne povezljivosti in 
dostopa, tudi na podeželju;

Or. en

Predlog spremembe 260
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj si za večjo tehnološko suverenost Unije 
prizadevajo za tehnologije, ki bodo 
omogočale lažjo izmenjavo in analizo 
podatkov, ter naj vlagajo v gradnjo 
zmogljivosti in projekte z velikim 
učinkom, da bi spodbujale raziskave, 
inovacije in uporabo digitalnih tehnologij;

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj si za večjo tehnološko suverenost Unije 
prizadevajo za tehnologije, vključno z 
visokozmogljivo infrastrukturo, ki bodo 
okrepile povezljivost ter omogočale lažjo 
izmenjavo in analizo podatkov, ter naj 
vlagajo v gradnjo zmogljivosti in projekte 
z velikim učinkom, da bi spodbujale 
raziskave, inovacije in uporabo digitalnih 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 261
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj si za večjo tehnološko suverenost 
Unije prizadevajo za tehnologije, ki bodo 
omogočale lažjo izmenjavo in analizo 
podatkov, ter naj vlagajo v gradnjo 
zmogljivosti in projekte z velikim 
učinkom, da bi spodbujale raziskave, 
inovacije in uporabo digitalnih tehnologij;

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj omogočijo lažji razvoj digitalnih 
tehnologij v Uniji, tako da vlagajo v 
gradnjo zmogljivosti in projekte z velikim 
učinkom, da bi spodbujale raziskave, 
inovacije in uporabo digitalnih tehnologij;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj si za večjo tehnološko suverenost Unije 
prizadevajo za tehnologije, ki bodo 
omogočale lažjo izmenjavo in analizo 
podatkov, ter naj vlagajo v gradnjo 
zmogljivosti in projekte z velikim 
učinkom, da bi spodbujale raziskave, 
inovacije in uporabo digitalnih tehnologij;

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj končno vzpostavijo tehnološko 
suverenost Unije, si prizadevajo za povsem 
evropske tehnologije, ki bodo omogočale 
lažjo izmenjavo in analizo podatkov, ter 
naj vlagajo v gradnjo zmogljivosti in 
projekte z velikim učinkom, da bi 
spodbujale raziskave, inovacije in uporabo 
digitalnih tehnologij;

Or. fr

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj si za večjo tehnološko suverenost Unije 
prizadevajo za tehnologije, ki bodo 
omogočale lažjo izmenjavo in analizo 
podatkov, ter naj vlagajo v gradnjo 
zmogljivosti in projekte z velikim 
učinkom, da bi spodbujale raziskave, 
inovacije in uporabo digitalnih tehnologij;

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj za večjo tehnološko suverenost Unije 
spodbujajo raziskave in inovacije na 
področju tehnologij, ki bodo omogočale 
lažjo izmenjavo in analizo podatkov, ter 
naj vlagajo v gradnjo zmogljivosti in 
projekte z velikim učinkom, raziskave, 
inovacije in uporabo digitalnih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 264
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj si za večjo tehnološko suverenost Unije 
prizadevajo za tehnologije, ki bodo 
omogočale lažjo izmenjavo in analizo 
podatkov, ter naj vlagajo v gradnjo 
zmogljivosti in projekte z velikim 
učinkom, da bi spodbujale raziskave, 
inovacije in uporabo digitalnih tehnologij;

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj si za večjo odprto tehnološko 
suverenost Unije prizadevajo za 
tehnologije, ki bodo omogočale lažjo 
izmenjavo in analizo podatkov, ter naj 
vlagajo v gradnjo zmogljivosti in projekte 
z velikim učinkom, da bi spodbujale 
raziskave, inovacije in uporabo digitalnih 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 265
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da bi bilo treba kot 
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podlago za obdavčitev digitalnega 
gospodarstva izbrati skupni imenovalec za 
različne poslovne modele v vseh sektorjih; 
meni, da to skupno podlago za celotno 
digitalno gospodarstvo sestavljajo podatki, 
pridobljeni iz dejavnosti uporabnikov; 
poziva Komisijo, naj ne čaka na izid 
mednarodnih pogajanj o obdavčitvi 
dobičkov digitalnih podjetij, ampak naj 
pripravi predlog za obdavčitev na podlagi 
uporabe podatkov, ki jih podjetja zberejo z 
rednim in sistematičnim spremljanjem 
dejavnosti uporabnikov in uporabniških 
aplikacij; meni, da je treba opredeliti 
materialno in teritorialno področje 
uporabe take obdavčitve, saj vsa podjetja, 
ne glede na to, v kateri državi imajo sedež, 
uporabljajo podatke, ki jih zberejo od 
velikega števila uporabnikov v Uniji; 
meni, da bi si Unija s tako obdavčitvijo na 
podlagi zbiranja podatkov prizadevala za 
cilj splošnega interesa v obliki okrepitve 
varstva javnih svoboščin, tako da bi si 
uporabniki ponovno prilastili svoje osebne 
podatke;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. opozarja na visoko porabo energije 
za hrambo podatkov v podatkovnih 
centrih; predlaga, naj EU v okviru 
razmisleka o etičnem vidiku upravljanja 
podatkov in razvoja umetne inteligence ter 
vzporedno s pobudami tehnoloških 
velikanov (GAFAM) razmisli o 
vzpostavitvi evropskih ekoloških 
podatkovnih centrov, kar bi ji omogočilo 
zagotavljanje neodvisnosti pri zbiranju in 
upravljanju podatkov ter hkrati tudi etične 



AM\1218025SL.docx 133/182 PE660.285v01-00

SL

in trajnostne hrambe;

Or. fr

Predlog spremembe 267
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. opozarja, da je nujno treba razviti 
in okrepiti digitalno infrastrukturo v EU, 
zlasti na najbolj obrobnih območjih, kjer 
so prebivalci prikrajšani zaradi digitalne 
vrzeli ter pogosto nimajo dostopa do 
najosnovnejše digitalne opreme in 
infrastrukture, kot so širokopasovne 
povezave, da bodo lahko državljani in 
podjetja v celoti izkoristili podatkovno 
revolucijo, ne da bi bili pri tem 
zapostavljeni;

Or. en

Predlog spremembe 268
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 
digitalne vrzeli, razvoja interneta stvari, 
širitve optičnega omrežja, uvedbe omrežij 
5G in 6G ter kvantnega računalništva, 
računalništva na robu, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva;

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 
digitalne vrzeli, razvoja interneta stvari, 
širitve optičnega omrežja, uvedbe 
kvantnega računalništva, računalništva na 
robu, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva; 
opozarja, da je treba razvoj vsake 



PE660.285v01-00 134/182 AM\1218025SL.docx

SL

tehnologije ustrezno oceniti ob 
upoštevanju njene družbene koristnosti, 
pred tem pa pripraviti obsežno javno 
razpravo ter spoštovati nacionalni 
demokratični nadzor in glasovanje; 
poudarja, da je to bistven pogoj, da se 
prepreči tehnofobija; izraža zaskrbljenost, 
ker pred uvedbo omrežij 5G nista bili 
pripravljeni javna razprava in ocena 
učinka, zlasti na okolje;

Or. en

Predlog spremembe 269
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 
digitalne vrzeli, razvoja interneta stvari, 
širitve optičnega omrežja, uvedbe omrežij 
5G in 6G ter kvantnega računalništva, 
računalništva na robu, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva;

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, 
algoritemske preglednosti, odprave 
digitalne vrzeli, razvoja interneta stvari, 
komunikacijskih tehnologij, kvantnega 
računalništva in računalništva na robu, 
tehnologij razpršene evidence in 
visokozmogljivostnega računalništva, kar 
je treba doseči na energijsko učinkovit 
način; poziva Komisijo, naj spodbuja 
razvoj specializiranih in nišnih storitev in 
aplikacij v oblaku, vključno z 
industrijskim internetom stvari in umetno 
inteligenco, pa tudi tehnologijo 
vizualnega zaznavanja;

Or. en

Predlog spremembe 270
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)
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Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 
digitalne vrzeli, razvoja interneta stvari, 
širitve optičnega omrežja, uvedbe omrežij 
5G in 6G ter kvantnega računalništva, 
računalništva na robu, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva;

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 
digitalne vrzeli, razvoja interneta stvari, 
širitve optičnega omrežja, uvedbe omrežij 
5G in 6G ter kvantnega računalništva, 
računalništva na robu, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva; 
poudarja, da morajo tehnološki napredek 
na podlagi obdelave podatkov ter 
medsebojne povezanosti digitalnih 
proizvodov in storitev dopolnjevati pravno 
zavezujoči etični standardi za blaženje 
groženj, ki pretijo zasebnosti in varstvu 
podatkov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 
digitalne vrzeli, razvoja interneta stvari, 
širitve optičnega omrežja, uvedbe omrežij 
5G in 6G ter kvantnega računalništva, 
računalništva na robu, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva;

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 
digitalne vrzeli, razvoja interneta stvari, 
širitve optičnega omrežja, uvedbe omrežij 
5G in 6G ter kvantnega računalništva, 
računalništva na robu, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva; 
opozarja, da se zaradi večje povezljivosti 
poveča tudi izpostavljenost kibernetskim 
grožnjam in kriminaliteti, zato v zvezi s 
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tem podpira skupen in usklajen pristop s 
sklopom orodij EU za kibernetsko varnost 
omrežij 5G in njihovo varno uvedbo v EU;

Or. en

Predlog spremembe 272
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 
digitalne vrzeli, razvoja interneta stvari, 
širitve optičnega omrežja, uvedbe omrežij 
5G in 6G ter kvantnega računalništva, 
računalništva na robu, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva;

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 
digitalne vrzeli in obravnave digitalnega 
razkoraka med mestnimi in podeželskimi 
območji, razvoja interneta stvari, širitve 
optičnega omrežja, kritične infrastrukture, 
vključno s tehnologijo za kibernetsko 
varnost, ter raziskav in preprečevanja 
tveganj pri uvedbi omrežij 5G in 6G ter 
kvantnega računalništva, računalništva na 
robu, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 
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digitalne vrzeli, razvoja interneta stvari, 
širitve optičnega omrežja, uvedbe omrežij 
5G in 6G ter kvantnega računalništva, 
računalništva na robu, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva;

digitalne vrzeli, razvoja interneta stvari, 
širitve optičnega omrežja, uvedbe omrežij 
5G in 6G ter kvantnega računalništva, 
računalništva na robu, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva; 
poudarja pomembnost programa za 
digitalno Evropo in programa Obzorje 
Evropa, vključno z namenskimi sredstvi 
za kvantno računalništvo;

Or. en

Predlog spremembe 274
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 
digitalne vrzeli, razvoja interneta stvari, 
širitve optičnega omrežja, uvedbe omrežij 
5G in 6G ter kvantnega računalništva, 
računalništva na robu, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva;

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 
digitalne vrzeli, usposabljanja, 
izpopolnjevanja in preusposabljanja, 
razvoja interneta stvari, širitve optičnega 
omrežja, uvedbe omrežij 5G in 6G ter 
kvantnega računalništva, računalništva na 
robu, robotizirane avtomatizacije 
procesov, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. želi spomniti, da je uspeh strategij 24. želi spomniti, da je uspeh strategij 
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Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 
digitalne vrzeli, razvoja interneta stvari, 
širitve optičnega omrežja, uvedbe omrežij 
5G in 6G ter kvantnega računalništva, 
računalništva na robu, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva;

Unije za podatke in umetno inteligenco 
odvisen od širšega informacijsko-
komunikacijskega ekosistema, odprave 
digitalne vrzeli, razvoja interneta stvari, 
širitve optičnega omrežja, uvedbe 
kvantnega računalništva, računalništva na 
robu, blokovnih verig in 
visokozmogljivostnega računalništva;

Or. fr

Predlog spremembe 276
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja, da se brez ukrepov 
poraba energije pri shranjevanju in 
prenosu podatkov dodatno povečuje; 
poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za 
preglednost emisij CO2 pri shranjevanju 
in souporabi podatkov, manjše tratenje 
virov in spodbujanje zelenih tehnik 
shranjevanja podatkov; ugotavlja, da nove 
tehnološke rešitve, kot so optična omrežja 
v primerjavi z bakrenimi in energijsko 
učinkovito programiranje, ustvarjajo 
veliko manjši ogljični odtis; podpira 
Komisijo pri preučevanju sinergije med 
daljinskim ogrevanjem in hlajenjem ter 
sektorjem podatkovnih centrov, ki bi 
omogočila predelavo in uporabo odpadne 
toplote, proizvedene pri hlajenju 
podatkovnih centrov;

Or. en

Predlog spremembe 277
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
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Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. priznava trenutno uspešnost 
Skupnega podjetja za evropsko 
visokozmogljivostno računalništvo, 
pobude EU, ki vključuje države članice in 
zasebne partnerje; pozdravlja nedavno 
objavljeni predlog Komisije, da bo še 
naprej ohranjala in spodbujala vodilno 
vlogo Evrope v super- in kvantnem 
računalništvu;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. pozdravlja infrastrukturo Komisije 
za visokozmogljivostno računalništvo; 
meni, da je to pomembno orodje za 
izmenjavo informacij in podatkov med 
znanstveniki in raziskovalci ter širše med 
zasebnimi in javnimi akterji;

Or. en

Predlog spremembe 279
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da bi bilo treba pri uvajanju 
omrežij 5G, 6G in vseh prihodnjih 
tehnologij, ki bi lahko vplivale na zdravje 
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ljudi ali okolje, ravnati na podlagi 
previdnostnega načela;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj spodbuja 
konkurenčne trge v podporo razvoju 
evropskih ponudb v oblaku, kot je na 
primer Gaia-X;

25. poziva Komisijo, naj spodbuja 
konkurenčne trge, namenjene izključno 
evropskim podjetjem, v podporo razvoju 
evropskih ponudb v oblaku; opozarja na 
primer odmika, do katerega je prišlo pri 
projektu javnega oblaka Gaia-X, ki je bil 
na začetku zasnovan kot izključno 
evropski projekt, saj se bodo vanj lahko 
vključila ameriška, kitajska in indijska 
tehnološka podjetja in je za članstvo v tej 
skupini ponudnikov zaprosila interesna 
skupina Digital Europe, katere člani so 
tudi Google, Apple in Facebook;

Or. fr

Predlog spremembe 281
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj spodbuja 
konkurenčne trge v podporo razvoju 
evropskih ponudb v oblaku, kot je na 
primer Gaia-X;

25. poziva Komisijo, naj uporablja 
orodja, ki jih ima na voljo, vključno s 
poglobljenimi pregledi trga, da bi zaščitila 
konkurenčne trge Unije na področjih 
infrastrukture kot storitve, platforme kot 
storitve in programske opreme kot 
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storitve; poziva Komisijo, naj ukrepa proti 
zlorabam tržne moči prevladujočih 
akterjev v oligopolnih tržnih strukturah 
na evropskih trgih storitev v oblaku, ki bi 
lahko ovirale konkurenco ali izbiro 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 282
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj spodbuja 
konkurenčne trge v podporo razvoju 
evropskih ponudb v oblaku, kot je na 
primer Gaia-X;

25. poziva Komisijo, naj spodbuja 
konkurenčne trge v podporo razvoju 
evropskih ponudb v oblaku, kot je na 
primer Gaia-X; pozdravlja vzpostavitev 
evropske zveze oblakov – evropske mreže 
infrastruktur oblaka; vendar poudarja, da 
morajo imeti evropska podjetja in 
potrošniki še naprej neomejeno svobodo, 
da izberejo neevropskega ponudnika 
storitev v oblaku, razen v primeru 
upravičenih razlogov, kot je tveganje za 
nacionalno varnost;

Or. en

Predlog spremembe 283
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj spodbuja 
konkurenčne trge v podporo razvoju 
evropskih ponudb v oblaku, kot je na 
primer Gaia-X;

25. poziva Komisijo, naj spodbuja 
konkurenčne trge v podporo razvoju 
evropskih ponudb v oblaku, kot je na 
primer Gaia-X; meni, da je razvoj 
evropskih infrastruktur oblaka bistven za 
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shranjevanje in obdelavo občutljivih 
podatkov državljanov EU; poziva 
Komisijo, naj predlaga, da se evropski 
občutljivi podatki obravnavajo samo v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 284
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj spodbuja 
konkurenčne trge v podporo razvoju 
evropskih ponudb v oblaku, kot je na 
primer Gaia-X;

25. poziva Komisijo, naj spodbuja 
konkurenčne trge v podporo razvoju 
evropskih ponudb v oblaku, kot je na 
primer Gaia-X; obžaluje, da ta pobuda ni 
javni projekt pod vodstvom EU, pri 
katerem bi sodelovale vse države članice, 
ampak združenje 22 podjetij in 
organizacij;

Or. en

Predlog spremembe 285
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj spodbuja 
konkurenčne trge v podporo razvoju 
evropskih ponudb v oblaku, kot je na 
primer Gaia-X;

25. poziva Komisijo, naj spodbuja 
konkurenčne trge v podporo razvoju 
evropskih ponudb v oblaku, kot je na 
primer Gaia-X, eden vodilnih primerov 
združenih podatkovnih infrastruktur, s 
katerimi se vzpostavi ekosistem, ki 
omogoča nadgradljivost evropskih 
ponudnikov storitev v oblaku;
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Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj spodbuja 
konkurenčne trge v podporo razvoju 
evropskih ponudb v oblaku, kot je na 
primer Gaia-X;

25. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo konkurenčne trge v 
podporo razvoju evropskih ponudb v 
oblaku, kot je na primer Gaia-X;

Or. en

Predlog spremembe 287
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da digitalna preobrazba 
sicer omogoča zeleni prehod in 
približevanje krožnemu gospodarstvu, 
vendar sektor IKT porabi veliko virov in 
energije, proizvodi IKT skozi svoj 
življenjski cikel prispevajo k svetovnim 
emisijam in proizvodnji odpadkov, zaradi 
pionirskih tehnologij pa se množijo 
podatkovni centri, ki zahtevajo veliko 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 288
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE



PE660.285v01-00 144/182 AM\1218025SL.docx

SL

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. predlaga, naj Komisija pregled 
smernic za horizontalno in vertikalno 
konkurenco izkoristi za uvedbo novih 
orodij za preprečevanje prekomerne tržne 
koncentracije, povezane s trgi podatkov, 
kar med drugim vključuje stalno 
spremljanje ogroženih trgov, po potrebi pa 
tudi predhodno urejanje;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo in države članice, 
naj vzpostavijo in skupaj vlagajo v 
sinergije med različnimi programi porabe 
za evropsko zvezo oblakov in uvedbo 
osnovnih infrastruktur za 
visokozmogljivostno povezljivost (npr. 
podmorskih kablov);

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da morajo 
infrastrukture oblaka temeljiti na načelih 
zaupanja, odprtosti, varnosti, 
interoperabilnosti in prenosljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 291
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poudarja, da je pomembno 
oblikovati strategije za ravnanje z e-
odpadki z recikliranjem, recikliranjem z 
dodajanjem vrednosti, spremembo 
namena ali ponovno uporabo ter 
pripraviti spodbude za uporabo načel 
okoljsko primerne zasnove proizvodov in 
storitev IKT; poziva k razširitvi področja 
uporabe Direktive 2009/125/ES o okoljsko 
primerni zasnovi, da bi vključevala več 
proizvodov, storitev in struktur IKT, kot so 
podatkovni centri in storitve v oblaku;

Or. en

Predlog spremembe 292
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 25 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25c. poudarja, da je digitalni sektor 
zelo energijsko intenziven in je odgovoren 
za skoraj 4 % svetovnih emisij 
toplogrednih plinov; poudarja zlasti vlogo 
podatkovnih centrov, ki danes obsegajo 
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več kot 1 % svetovne porabe električne 
energije; vztraja, da morajo biti zahteve 
glede energijske učinkovitosti, krožnega 
gospodarstva in varstva okolja v središču 
razvoja digitalnih tehnologij in 
vzpostavljanja podatkovnih centrov;

Or. en

Predlog spremembe 293
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 25 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25d. pozdravlja namen Komisije, da se 
do leta 2030 vzpostavijo zelo energijsko 
učinkoviti, trajnostni in podnebno 
nevtralni podatkovni centri, in poziva 
Komisijo, naj hitro predlaga ustrezne 
regulativne pobude in ukrepe; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj za blaženje 
vplivov podatkovnih centrov na okolje, 
vire in energijo spodbuja inovativne in 
najboljše razpoložljive rešitve, kot so 
zadrževanje toplote, hlajenje in uporaba 
odpadne toplote, obenem pa naj spodbuja 
tudi zahteve glede uporabe energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 294
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj za 
računalništvo v oblaku pripravi pravilnik, 

26. poziva Komisijo, naj za 
računalništvo v oblaku pripravi pravilnik 
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po katerem bodo ponudniki storitev med 
drugim dolžni razkriti, kje se podatki 
hranijo, in zagotoviti, da bo imeli 
uporabniki suveren nadzor nad svojimi 
podatki;

kot trden okvir, ki bo povečal jasnost in 
olajšal skladnost storitev v oblaku in po 
katerem bodo ponudniki storitev med 
drugim dolžni razkriti, kje se podatki 
hranijo, in zagotoviti, da bodo imeli 
uporabniki suveren nadzor nad svojimi 
podatki, ter vzpostaviti sinergije s kodeksi 
ravnanja za prenosljivost podatkov in 
menjavanje ponudnikov storitev v oblaku, 
kot je že predvideno v uredbi o prostem 
pretoku neosebnih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 295
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj za 
računalništvo v oblaku pripravi pravilnik, 
po katerem bodo ponudniki storitev med 
drugim dolžni razkriti, kje se podatki 
hranijo, in zagotoviti, da bo imeli 
uporabniki suveren nadzor nad svojimi 
podatki;

26. poziva Komisijo, naj pospeši 
pripravo pravilnika za računalništvo v 
oblaku, v katerem bodo določena načela 
za zagotavljanje storitev v oblaku na 
skupnem trgu in po katerem bodo 
ponudniki storitev med drugim dolžni 
razkriti, kje se podatki hranijo, zagotoviti, 
da bodo imeli uporabniki suveren nadzor 
nad svojimi podatki, in jim omogočiti, da 
svoje podatke prek standardiziranih 
vmesnikov nemoteno preselijo k drugim 
ponudnikom storitev, kadar obstajajo 
primerljive storitve v oblaku;

Or. en

Predlog spremembe 296
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj za 
računalništvo v oblaku pripravi pravilnik, 
po katerem bodo ponudniki storitev med 
drugim dolžni razkriti, kje se podatki 
hranijo, in zagotoviti, da bo imeli 
uporabniki suveren nadzor nad svojimi 
podatki;

26. poziva Komisijo, naj za 
računalništvo v oblaku pripravi pravilnik, 
po katerem bodo ponudniki storitev med 
drugim dolžni razkriti, kje se podatki 
hranijo, in zagotoviti, da bodo imeli 
uporabniki suveren nadzor nad svojimi 
podatki; meni, da mora biti ta pravilnik 
namenjen preprečevanju tehnološke 
vezanosti, zlasti pri javnih naročilih; 
podarja, da morajo vsi operaterji oblakov, 
ki imajo sedež v EU ali delujejo v EU, 
spoštovati pravila EU in da je treba 
spremljati njihovo skladnost s temi 
pravili;

Or. en

Predlog spremembe 297
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj za 
računalništvo v oblaku pripravi pravilnik, 
po katerem bodo ponudniki storitev med 
drugim dolžni razkriti, kje se podatki 
hranijo, in zagotoviti, da bo imeli 
uporabniki suveren nadzor nad svojimi 
podatki;

26. poziva Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z državami članicami za 
računalništvo v oblaku pripravi pravilnik;

Or. en

Predlog spremembe 298
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj za 
računalništvo v oblaku pripravi pravilnik, 
po katerem bodo ponudniki storitev med 
drugim dolžni razkriti, kje se podatki 
hranijo, in zagotoviti, da bo imeli 
uporabniki suveren nadzor nad svojimi 
podatki;

26. poziva Komisijo, naj za 
računalništvo v oblaku pripravi uredbo za 
spodbujanje evropskega oblaka, po kateri 
bodo ponudniki storitev dolžni razkriti, kje 
se podatki hranijo, in zagotoviti, da bodo 
imeli uporabniki suveren nadzor nad 
svojimi podatki;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo, naj za 
računalništvo v oblaku pripravi pravilnik, 
po katerem bodo ponudniki storitev med 
drugim dolžni razkriti, kje se podatki 
hranijo, in zagotoviti, da bo imeli 
uporabniki suveren nadzor nad svojimi 
podatki;

26. poziva Komisijo, naj za 
računalništvo v oblaku pripravi pravilnik, 
po katerem bodo ponudniki storitev med 
drugim dolžni razkriti, kje se podatki 
obdelujejo in hranijo, in zagotoviti, da 
bodo imeli uporabniki suveren nadzor nad 
svojimi podatki;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva Komisijo in države članice, 
naj dodatno pospešijo tehnološki razvoj 
interneta stvari in računalništva na robu, 
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obenem pa podpirajo konvergenco 
tehnologij, kot so umetna inteligenca, 
digitalni dvojčki, tehnologije razpršene 
evidence in pametna povezljivost na robu, 
npr. z obsežnimi odprtimi projekti za 
internet stvari na robu;

Or. en

Predlog spremembe 301
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. pozdravlja bližajočo se vzpostavitev 
evropske zveze za industrijske podatke in 
oblake ter pozdravlja prizadevanja za 
oblikovanje evropske zveze obdelovalcev 
podatkov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta zaupanje in 
kibernetska varnost pomembna za stabilno 
podatkovno gospodarstvo; poziva 
Komisijo, naj pripravi rešitve, ki bodo 
primerne za različno velike akterje na trgu;

27. poudarja, da sta zaupanje in 
kibernetska varnost pomembna za stabilno 
podatkovno gospodarstvo; poudarja 
pomembnost kulture varnosti za subjekte, 
ki obravnavajo velike količine podatkov, 
zlasti v zvezi s tveganji kibernetske 
kriminalitete in kibernetskega terorizma, 
pa tudi naravnih in tehnoloških nesreč; 
poziva Komisijo, naj pripravi rešitve, ki 
bodo primerne za različno velike akterje na 
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trgu, da bodo predvideli vsa ta tveganja in 
bili pripravljeni nanje;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta zaupanje in 
kibernetska varnost pomembna za stabilno 
podatkovno gospodarstvo; poziva 
Komisijo, naj pripravi rešitve, ki bodo 
primerne za različno velike akterje na trgu;

27. poudarja, da sta zaupanje in 
kibernetska varnost pomembna za stabilno 
podatkovno gospodarstvo in da je 
pomembna tudi vrhunska osnovna 
digitalna infrastruktura; poziva Komisijo, 
naj pripravi rešitve, ki bodo primerne za 
različno velike akterje na trgu; poziva 
Komisijo, naj omogoči priložnosti za 
pregled možnosti zlorab in ranljivosti 
infrastrukture za souporabo podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 304
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta zaupanje in 
kibernetska varnost pomembna za stabilno 
podatkovno gospodarstvo; poziva 
Komisijo, naj pripravi rešitve, ki bodo 
primerne za različno velike akterje na trgu;

27. poudarja, da sta zaupanje in 
kibernetska varnost pomembna za stabilno 
podatkovno gospodarstvo; poziva, naj se 
podpre nadaljnji razvoj tehnologije za 
varno souporabo podatkov, npr. s 
tehnologijo varnega večstranskega 
kodiranja in šifriranja; poziva Komisijo, 
naj pripravi rešitve in standarde za 
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spodbujanje preglednosti, ki bodo 
primerni za različno velike akterje na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 305
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta zaupanje in 
kibernetska varnost pomembna za stabilno 
podatkovno gospodarstvo; poziva 
Komisijo, naj pripravi rešitve, ki bodo 
primerne za različno velike akterje na trgu;

27. poudarja, da sta zaupanje in 
kibernetska varnost pomembna za stabilno 
podatkovno gospodarstvo, zlasti za 
preprečevanje kibernetskih groženj 
poslovnim skrivnostim; poziva Komisijo, 
naj pripravi rešitve, ki bodo primerne za 
različno velike akterje na trgu, zlasti za 
mikro- ter mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 306
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta zaupanje in 
kibernetska varnost pomembna za stabilno 
podatkovno gospodarstvo; poziva 
Komisijo, naj pripravi rešitve, ki bodo 
primerne za različno velike akterje na trgu;

27. poudarja, da sta zaupanje in 
kibernetska varnost pomembna za stabilno 
podatkovno gospodarstvo; poziva 
Komisijo, naj pripravi rešitve, ki bodo 
primerne za različno velike akterje na trgu, 
kot je okrepitev tehnologije blokovnih 
verig;

Or. en
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Predlog spremembe 307
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da sta zaupanje in 
kibernetska varnost pomembna za stabilno 
podatkovno gospodarstvo; poziva 
Komisijo, naj pripravi rešitve, ki bodo 
primerne za različno velike akterje na trgu;

27. poudarja, da sta zaupanje in 
kibernetska varnost, vključno z varnostjo 
omrežij 5G, pomembna za stabilno 
podatkovno gospodarstvo; poziva 
Komisijo, naj pripravi rešitve, ki bodo 
primerne za različno velike akterje na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 308
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poudarja, da se je zaradi 
postopnega prehoda s fizičnih centrov za 
shranjevanje podatkov na podatkovno 
arhitekturo v oblaku in bližje uporabniku 
povečala potreba po okrepljenem okviru 
za kibernetsko varnost; poudarja, da sta 
sprejemanje in široka uporaba proizvodov 
in storitev, ki temeljijo na podatkih, 
odvisna od standardov kibernetske 
varnosti, ki bodo vzbujali zaupanje ter 
omogočali varnejše mehanizme za 
souporabo podatkov in boljše protokole za 
zagotavljanje varstva podatkov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. opozarja, da kibernetski napadi 
povzročijo velike stroške in da se ti stroški 
z leti hitro povečujejo; zato spodbuja 
razvoj evropskih pobud, usklajenih med 
nacionalnimi akterji, za čim uspešnejše 
spopadanje s takimi napadi;

Or. fr

Predlog spremembe 310
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. vztraja, da je treba spodbujati in 
razvijati evropske ekološke podatkovne 
centre, da bi se zmanjšala odvisnost od 
tujih in zasebnih podatkovnih centrov, ki 
morajo upoštevati evropske normative in 
standarde, ter določiti srednjeročni cilj 
100-odstotne uporabe energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. pozdravlja prihodnji pregled 
direktive o varnosti omrežij in 
informacijskih sistemov (direktiva o 
kibernetski varnosti) za boljšo kibernetsko 
odpornost in učinkovitejše odzivanje na 
kibernetske napade;

Or. en

Predlog spremembe 312
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. podpira načeli vgrajenega in 
privzetega varstva podatkov kot zahtevi za 
proizvajalce proizvodov, storitev in 
aplikacij, ki temeljijo na obdelavi osebnih 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 313
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. poudarja, da mora varno in široko 
sprejemanje proizvodov in storitev v 
evropskih ekosistemih podatkovnega, v 
potrošnike usmerjenega interneta stvari in 
industrijskega interneta stvari vključevati 
vgrajeno zaupanje, da bodo standardi 
zasebnosti in zaščitni ukrepi vgrajeni v vse 
stopnje postopka zasnove ter protokole 
naprav in storitev za obdelavo podatkov;
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Or. en

Predlog spremembe 314
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. poziva Komisijo, naj ambiciozno 
prenovi uredbo o okoljsko primerni 
zasnovi za strežnike in direktivo o 
energetski učinkovitosti, da bi predvidela 
izredno povečanje porabe energije v 
podatkovnih centrih;

Or. en

Predlog spremembe 315
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Podnaslov 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poudarja, da nabori podatkov in 
algoritemski sistemi, ki se na različnih 
stopnjah obdelave podatkov pri razvoju 
umetne inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije uporabljajo pri razvrščanju, 
ocenjevanju in napovedovanju, lahko 
povzročijo tudi različno obravnavo in 
posredno diskriminacijo skupin ljudi s 
podobnimi značilnostmi; poziva k temeljiti 
preučitvi praks razvrščanja umetne 
inteligence in škodi, ki lahko pri tem 
nastane; poudarja, da je treba v zvezi s 
tehnologijami umetne inteligence 
natančno upoštevati znanstvene in 
tehnološke vede, kritične vede o rasi, vede 
o invalidnosti in druge discipline, 
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prilagojene socialnemu okolju, tudi na to, 
kako se oblikujejo razlike, na potek 
razvrščanja in njegove posledice; 
poudarja, da so zato potrebne sistematične 
naložbe za vključitev teh disciplin v 
preučevanje in raziskovanje umetne 
inteligence na vseh ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 316
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. meni, da je bistveno zagotoviti, da 
inovacije v zvezi s podatki koristijo vsem, v 
ta namen pa je treba izboljšati splošna 
podatkovna znanja in spretnosti ter 
pismenost prebivalstva, tako da se med 
drugim v akademsko izobraževanje 
študentov in programe usposabljanja 
strokovnjakov vključi upravljanje 
podatkov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. se zaveda, da lahko dostop do 
podatkov pospeši znanstvene raziskave; 
pozdravlja delo Komisije, ko omogoča 
izmenjavo podatkov v raziskovalne 
namene;

28. se zaveda, da lahko dostop do 
podatkov pospeši znanstvene raziskave; 
pozdravlja delo Komisije, ko omogoča 
izmenjavo podatkov v raziskovalne 
namene; glede na trenutno zdravstveno 
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krizo meni, da je nujno treba pospešiti 
vzpostavitev evropskega zdravstvenega 
podatkovnega prostora, s katerim se bo 
izboljšalo raziskovanje in okrepila 
sposobnost uporabe podatkov, vključno z 
diagnostiko, ki se bolje sklada s pacienti 
in zdravili; pozdravlja razvoj evropskega 
oblaka za odprto znanost kot odprtega, 
zanesljivega in združenega okolja v 
Evropi za čezmejno shranjevanje, 
souporabo in ponovno uporabo 
raziskovalnih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 318
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. se zaveda, da lahko dostop do 
podatkov pospeši znanstvene raziskave; 
pozdravlja delo Komisije, ko omogoča 
izmenjavo podatkov v raziskovalne 
namene;

28. se zaveda, da lahko dostop do 
podatkov pospeši znanstvene raziskave; 
pozdravlja delo Komisije, ko omogoča 
izmenjavo podatkov v raziskovalne 
namene; poziva Komisijo, naj prednostno 
pripravi skupne standarde za 
anonimizacijo, shranjevanje in varno 
izmenjavo osebnih zdravstvenih podatkov, 
pri katerih se ohranja najvišja raven 
varstva zasebnosti pacientov;

Or. en

Predlog spremembe 319
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. se zaveda, da lahko dostop do 28. se zaveda, da lahko dostop do 
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podatkov pospeši znanstvene raziskave; 
pozdravlja delo Komisije, ko omogoča 
izmenjavo podatkov v raziskovalne 
namene;

podatkov pospeši znanstvene raziskave in 
zasebne inovacije; pozdravlja delo 
Komisije, ko omogoča izmenjavo podatkov 
v raziskovalne namene in namene 
zasebnih inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 320
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. se zaveda, da lahko dostop do 
podatkov pospeši znanstvene raziskave; 
pozdravlja delo Komisije, ko omogoča 
izmenjavo podatkov v raziskovalne 
namene;

28. se zaveda, da lahko dostop do 
podatkov pospeši znanstvene raziskave in 
izobraževalne programe; pozdravlja delo 
Komisije, ko omogoča izmenjavo podatkov 
v raziskovalne namene in namene 
izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 321
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da je najučinkovitejši 
način za zmanjšanje pristranskosti v 
sistemih umetne inteligence zagotovitev, 
da je na voljo čim več neosebnih podatkov 
za njihovo učenje, in ugotavlja, da 
razvijalci umetne inteligence in strojnega 
učenja pri izbiranju podatkov za učenje 
pogosto uporabijo javnosti dostopne 
podatke ali podatke z brezplačno licenco, 
ker so lahko dostopni in ker se želijo 
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izogniti morebitni odgovornosti za kršitve; 
v zvezi s tem poudarja, da je treba 
odstraniti nepotrebne pravne ovire za 
dostop do podatkov in olajšati čezmejne 
načine uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 322
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da je potencial Evrope 
za rast odvisen od znanj in spretnosti 
njenih prebivalcev in delavcev; poziva 
EU, naj spodbuja spremembo 
izobraževalnih sistemov s poudarkom na 
preusposabljanju, ki podpira digitalna 
znanja in spretnosti ter kompetence na 
področjih naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva, matematike, podjetništva in 
ustvarjalnosti;

Or. en

Predlog spremembe 323
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj spodbuja 
programsko inženirstvo, privabljanje 
talentov z informacijsko-komunikacijskega 
področja, zaposlovanje žensk v tehnologiji 
in podatkovno opismenjevanje vseh;

29. poziva Komisijo, naj spodbuja 
podatkovno opismenjevanje vseh, 
programsko inženirstvo, privabljanje 
talentov z informacijsko-komunikacijskega 
področja, zaposlovanje žensk v tehnologiji; 
nadalje opozarja na še vedno pomembne 
razlike med spoloma v sektorjih umetne 
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inteligence in kibernetske varnosti; 
priporoča, naj se pri strojnem učenju 
uporabljajo nabori podatkov iz raznolikih 
človeških vzorcev ali naj se zagotovi, da 
imajo ljudje, ki označujejo nabore 
podatkov za učenje, raznolika ozadja;

Or. en

Predlog spremembe 324
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj spodbuja 
programsko inženirstvo, privabljanje 
talentov z informacijsko-komunikacijskega 
področja, zaposlovanje žensk v tehnologiji 
in podatkovno opismenjevanje vseh;

29. poziva Komisijo, naj spodbuja 
programsko inženirstvo, privabljanje 
talentov z informacijsko-komunikacijskega 
področja, zaposlovanje žensk v tehnologiji 
in podatkovno opismenjevanje vseh; 
poudarja, da je treba v digitalnem sektorju 
spodbujati podjetja, ki jih vodijo ženske, 
in zaposlovanje žensk, ter poziva, naj se 
sprejmejo ukrepi za nadaljnji razvoj 
karier žensk na področjih naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj spodbuja 
programsko inženirstvo, privabljanje 
talentov z informacijsko-komunikacijskega 
področja, zaposlovanje žensk v tehnologiji 

29. poziva Komisijo, naj spodbuja 
izobraževanje na področjih naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike s 
posebnim poudarkom na enakosti spolov, 
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in podatkovno opismenjevanje vseh; pa tudi programsko inženirstvo, 
privabljanje talentov z informacijsko-
komunikacijskega področja in podatkovno 
opismenjevanje vseh, da bi oblikovali 
evropsko strokovno znanje s poudarkom 
na tehnologijah naslednje generacije in 
vodilnih tehnologijah;

Or. en

Predlog spremembe 326
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj spodbuja 
programsko inženirstvo, privabljanje 
talentov z informacijsko-komunikacijskega 
področja, zaposlovanje žensk v tehnologiji 
in podatkovno opismenjevanje vseh;

29. poziva Komisijo, naj spodbuja 
programsko inženirstvo, privabljanje 
talentov z informacijsko-komunikacijskega 
področja, zaposlovanje moških in žensk v 
tehnologiji ob upoštevanju enakih 
možnosti in meritokracije ter podatkovno 
opismenjevanje vseh;

Or. en

Predlog spremembe 327
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Komisijo, naj spodbuja 
programsko inženirstvo, privabljanje 
talentov z informacijsko-komunikacijskega 
področja, zaposlovanje žensk v tehnologiji 
in podatkovno opismenjevanje vseh;

29. poziva Komisijo, naj spodbuja 
programsko inženirstvo in privabljanje 
talentov z informacijsko-komunikacijskega 
področja ter spodbuja vključenost in 
zaposlovanje žensk v tehnologiji in 
podatkovno opismenjevanje vseh;

Or. en
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Predlog spremembe 328
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poudarja, da so program Obzorje 
Evropa, program za digitalno Evropo in 
evropski vesoljski program oblikovani 
tako, da posredno ali neposredno 
podpirajo proizvodnjo, shranjevanje, 
obdelavo, izkoriščanje in souporabo 
raziskovalnih in poslovnih podatkov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva, naj se v mala in srednja 
podjetja vlagajo javna in zasebna sredstva, 
da bodo lahko dodobra izkoristila potencial 
podatkovnega gospodarstva;

30. poziva, naj se v mala in srednja 
podjetja vlagajo javna in zasebna sredstva, 
da bodo lahko dodobra izkoristila potencial 
podatkovnega gospodarstva in vključila 
uporabo digitalnih tehnologij; opozarja, 
da le redka mala in srednja podjetja za 
analizo komercialnih informacij 
uporabljajo sisteme za upravljanje 
odnosov s strankami; poudarja, da so za 
doseganje podatkovne enakosti malih in 
srednjih podjetij poleg dostopa do 
podatkov potrebna tudi znanja in 
spretnosti za analiziranje takih informacij 
in pridobivanje spoznanj iz njih;

Or. en
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Predlog spremembe 330
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva, naj se v mala in srednja 
podjetja vlagajo javna in zasebna 
sredstva, da bodo lahko dodobra izkoristila 
potencial podatkovnega gospodarstva;

30. poziva, naj se v okviru obstoječih 
evropskih in nacionalnih programov 
določijo jasna pravila in merila za javno 
in zasebno financiranje, da bi pomagali 
malim in srednjim podjetjem ter jim s 
ciljno usmerjenimi naložbami omogočili, 
da bodo lahko dodobra izkoristila potencial 
podatkovnega gospodarstva;

Or. fr

Predlog spremembe 331
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva, naj se v mala in srednja 
podjetja vlagajo javna in zasebna sredstva, 
da bodo lahko dodobra izkoristila potencial 
podatkovnega gospodarstva;

30. poziva, naj se v mala in srednja 
podjetja vlagajo javna in zasebna sredstva, 
da se podpre digitalni prehod in da bodo 
lahko z okrepljenimi strategijami 
regionalne digitalizacije izkoristila 
potencial podatkovnega gospodarstva;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 30



AM\1218025SL.docx 165/182 PE660.285v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva, naj se v mala in srednja 
podjetja vlagajo javna in zasebna sredstva, 
da bodo lahko dodobra izkoristila potencial 
podatkovnega gospodarstva;

30. poziva, naj se v mikro- ter mala in 
srednja podjetja vlagajo javna in zasebna 
sredstva, da bodo lahko dodobra izkoristila 
potencial podatkovnega gospodarstva;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva, naj se v mala in srednja 
podjetja vlagajo javna in zasebna sredstva, 
da bodo lahko dodobra izkoristila potencial 
podatkovnega gospodarstva;

30. poziva, naj se v mala in srednja 
podjetja ter podjetja socialnega 
gospodarstva vlagajo javna in zasebna 
sredstva, da bodo lahko dodobra izkoristila 
potencial podatkovnega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 334
Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva, naj se v mala in srednja 
podjetja vlagajo javna in zasebna sredstva, 
da bodo lahko dodobra izkoristila potencial 
podatkovnega gospodarstva;

30. poziva, naj se zlasti v mala in 
srednja podjetja vlagajo javna in zasebna 
sredstva, da bodo lahko dodobra izkoristila 
potencial podatkovnega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 335
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Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva, naj se v mala in srednja 
podjetja vlagajo javna in zasebna sredstva, 
da bodo lahko dodobra izkoristila potencial 
podatkovnega gospodarstva;

30. poziva, naj se v mikro- ter mala in 
srednja podjetja vlagajo javna in zasebna 
sredstva, da bodo lahko dodobra izkoristila 
potencial podatkovnega gospodarstva;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. pozdravlja program za digitalno 
Evropo in vlogo evropskih vozlišč za 
digitalne inovacije, ki bodo zlasti 
evropskim podjetjem, ki še vedno 
zaostajajo, pomagali držati korak s 
priložnostmi, povezanimi z digitalnim 
prehodom;

Or. en

Predlog spremembe 337
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva socialne partnerje, naj 31. poziva socialne partnerje, naj 
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preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v izpopolnjevanje;

preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo trajnostno 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v izpopolnjevanje, pa tudi v 
sheme digitalnega opismenjevanja; 
ugotavlja, da sta preglednost novih 
podatkovno vodenih tehnologij in 
izobraževanje o njih pomembna za 
delavce, da razumejo, kakšna je njihova 
pravična uporaba, in so vključeni vanjo;

Or. en

Predlog spremembe 338
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v izpopolnjevanje;

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v izpopolnjevanje; spodbuja 
države članice, naj s sredstvi, 
zagovorništvom in usposabljanjem za 
pogajanja o plačah obravnavajo razlike 
med spoloma na področjih naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe
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31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v izpopolnjevanje;

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v izpopolnjevanje in naj 
proaktivno sodelujejo v kampanjah za 
ozaveščanje;

Or. en

Predlog spremembe 340
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v izpopolnjevanje;

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev in 
celotne družbe, ter spodbuja podjetja, naj 
vlagajo v izpopolnjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 341
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v izpopolnjevanje;

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v izpopolnjevanje, 
preusposabljanje in vseživljenjsko učenje;

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

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v izpopolnjevanje;

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v izpopolnjevanje ob spoštovanju 
pravic delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 343
Ivo Hristov

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v izpopolnjevanje;

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v preusposabljanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje za 
prihodnji trg dela;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 31
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Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev 
ter vlaganje v izpopolnjevanje;

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in zaposljivost ter dobro 
počutje delavcev in za vlaganje v 
izpopolnjevanje;

Or. fr

Predlog spremembe 345
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v izpopolnjevanje;

31. poziva socialne partnerje, naj 
preučijo potencial digitalizacije, podatkov 
in umetne inteligence za večjo 
produktivnost in dobro počutje delavcev ter 
vlaganje v izpopolnjevanje in 
preusposabljanje;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
vseživljenjsko izobraževanje na področjih 
naravoslovja in matematike, da bi podprli 
razvoj ustreznih digitalnih znanj in 
spretnosti ter orodij za primerno podporo 
procesom, povezanim z umetno 
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inteligenco in kibernetsko varnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 347
Patrizia Toia, Romana Jerković, Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 31 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31b. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo tudi vseživljenjsko 
izobraževanje v šolskih sistemih in z 
informacijskimi kampanjami za večjo 
ozaveščenost in odgovornost državljanov 
kot protagonistov v družbi podatkovnega 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 348
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da pravila na svetovni ravni, 
ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso 
več ustrezna; poziva Komisijo, naj 
sodeluje s podobno mislečimi tretjimi 
državami, da bi se dogovorile o novih 
mednarodnih standardih, ki bi veljali za 
uporabo novih tehnologij, kot je umetna 
inteligenca;

32. meni, da so pravila na svetovni 
ravni, ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, 
na žalost še vedno šibka glede na njeno že 
zdaj prevladujočo vlogo v naših družbah; 
poziva Komisijo, naj sodeluje z OZN in 
tretjimi državami, da bi se dogovorile o 
novih mednarodnih standardih, ki bi veljali 
za uporabo novih tehnologij, kot je umetna 
inteligenca; opozarja na precedenčne 
primere vohunjenja nekaterih evropskih 
partnerjev, ki naj bi bili podobno misleči; 
poziva Evropsko unijo, naj ne bo naivna v 
odnosih s partnerji pri digitalnih 
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vprašanjih in vprašanjih kibernetske 
varnosti; zlasti v okviru globalne 
konkurence poudarja, da je Evropska 
unija s splošno uredbo o varstvu podatkov 
utrla poti naproti etično zahtevnemu 
zavezujočemu modelu;

Or. en

Predlog spremembe 349
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da pravila na svetovni ravni, 
ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso 
več ustrezna; poziva Komisijo, naj 
sodeluje s podobno mislečimi tretjimi 
državami, da bi se dogovorile o novih 
mednarodnih standardih, ki bi veljali za 
uporabo novih tehnologij, kot je umetna 
inteligenca;

32. meni, da trenutno stanje pravil na 
svetovni ravni, ki zdaj veljajo za uporabo 
podatkov, ni več ustrezno; poziva 
Komisijo, naj sodeluje s podobno 
mislečimi tretjimi državami, da bi jih 
spodbudila, naj pristopijo h Konvenciji 
Sveta Evrope št. 108 o varstvu 
posameznikov glede na avtomatsko 
obdelavo osebnih podatkov, ki je edina 
doslej sklenjena mednarodno zavezujoča 
pogodba; poziva Komisijo, naj drži 
obljubo, da bo predlagala nove 
mednarodne standarde, ki bi veljali za 
uporabo novih tehnologij, kot je umetna 
inteligenca;

Or. en

Predlog spremembe 350
Eva Kaili, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Romana Jerković, 
Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe
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32. meni, da pravila na svetovni ravni, 
ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso 
več ustrezna; poziva Komisijo, naj sodeluje 
s podobno mislečimi tretjimi državami, da 
bi se dogovorile o novih mednarodnih 
standardih, ki bi veljali za uporabo novih 
tehnologij, kot je umetna inteligenca;

32. meni, da pravila na svetovni ravni, 
ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso 
več ustrezna; poziva Komisijo, naj sodeluje 
s podobno mislečimi tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami, da bi se 
dogovorile o novih mednarodnih 
standardih, ki bi veljali za uporabo novih 
tehnologij, kot je umetna inteligenca; 
poudarja, da so potrebna mednarodna 
pravila in standardi za spodbujanje 
sodelovanja na svetovni ravni, da bo 
okrepili varstvo podatkov ter zagotovili 
varne in primerne prenose podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 351
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), 
Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da pravila na svetovni ravni, 
ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso 
več ustrezna; poziva Komisijo, naj 
sodeluje s podobno mislečimi tretjimi 
državami, da bi se dogovorile o novih 
mednarodnih standardih, ki bi veljali za 
uporabo novih tehnologij, kot je umetna 
inteligenca;

32. meni, da pravila na svetovni ravni, 
ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso 
več ustrezna, in da bi morala Evropska 
unija prevzeti vodilno vlogo pri 
oblikovanju mednarodnih standardov, 
zlasti za shranjevanje in obdelavo 
podatkov, ter pri tem sodelovati s podobno 
mislečimi tretjimi državami, da bi uredile 
uporabo novih tehnologij, kot so umetna 
inteligenca, internet stvari in omrežja 5G, 
hkrati pa bi morala spodbujati evropske 
vrednote in načela ter poskrbeti, da naš 
trg ostane konkurenčen in odprt za tretje 
države;

Or. en

Predlog spremembe 352
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da pravila na svetovni ravni, 
ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso 
več ustrezna; poziva Komisijo, naj sodeluje 
s podobno mislečimi tretjimi državami, da 
bi se dogovorile o novih mednarodnih 
standardih, ki bi veljali za uporabo novih 
tehnologij, kot je umetna inteligenca;

32. meni, da pravila na svetovni ravni, 
ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso 
več ustrezna; poziva Komisijo, naj sodeluje 
s podobno mislečimi tretjimi državami in 
sprejme mednarodno usklajene ukrepe, da 
bi se dogovorile o novih mednarodnih 
standardih, skladnih z vrednotami in 
načeli EU, ki bi veljali za uporabo novih 
tehnologij, kot je umetna inteligenca;

Or. en

Predlog spremembe 353
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da pravila na svetovni ravni, 
ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso 
več ustrezna; poziva Komisijo, naj 
sodeluje s podobno mislečimi tretjimi 
državami, da bi se dogovorile o novih 
mednarodnih standardih, ki bi veljali za 
uporabo novih tehnologij, kot je umetna 
inteligenca;

32. meni, da pravila na svetovni ravni, 
ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso 
več ustrezna in da koristijo izključno vse 
večji moči GAFAM; poziva Komisijo in 
države članice, naj sodelujejo in se 
pogajajo s tretjimi državami, da bi se 
dogovorile o novih mednarodnih 
standardih, ki bi veljali za uporabo novih 
tehnologij, kot je umetna inteligenca;

Or. fr

Predlog spremembe 354
Miapetra Kumpula-Natri
v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 32
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Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da pravila na svetovni ravni, 
ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso 
več ustrezna; poziva Komisijo, naj sodeluje 
s podobno mislečimi tretjimi državami, da 
bi se dogovorile o novih mednarodnih 
standardih, ki bi veljali za uporabo novih 
tehnologij, kot je umetna inteligenca;

32. meni, da pravila na svetovni ravni, ki 
zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso več 
ustrezna; poziva Komisijo, naj sodeluje s 
podobno mislečimi tretjimi državami ter 
na mednarodnih in večstranskih forumih, 
da bi se dogovorile o novih mednarodnih 
etičnih in tehničnih standardih, ki bi 
veljali za uporabo novih tehnologij, kot je 
umetna inteligenca;

Or. en

Predlog spremembe 355
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da pravila na svetovni ravni, 
ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso 
več ustrezna; poziva Komisijo, naj sodeluje 
s podobno mislečimi tretjimi državami, da 
bi se dogovorile o novih mednarodnih 
standardih, ki bi veljali za uporabo novih 
tehnologij, kot je umetna inteligenca;

32. meni, da pravila na svetovni ravni, 
ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso 
več ustrezna; poziva Komisijo, naj na 
dvostranski in večstranski ravni sodeluje s 
podobno mislečimi tretjimi državami, da bi 
se dogovorile o novih mednarodnih 
standardih, ki bi veljali za uporabo novih 
tehnologij, kot je umetna inteligenca;

Or. en

Predlog spremembe 356
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. poziva Komisijo, naj oceni odnose 
na področju izmenjave podatkov, ki so že 
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vzpostavljeni s tretjimi državami, zlasti 
tistimi, ki niso podobno misleče; poziva 
Komisijo, naj po potrebi ponovno pretehta 
ta partnerstva;

Or. fr

Predlog spremembe 357
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 32 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32b. meni, da vmešavanje v zadeve 
drugih držav prek lastništva 
digitaliziranih podatkov resno ogroža 
digitalno suverenost; poudarja, da so 
nekateri nacionalni organi v vlogi 
digitalnega policista izrazili pomisleke 
glede dostopanja severnoameriških 
organov do podatkov, prenesenih v ZDA, 
natančneje glede zbiranja in dostopanja 
do osebnih podatkov, in da se ta dejanja 
pogosto utemeljujejo z razlogom 
nacionalne varnosti na podlagi člena 702 
ameriškega zakona o nadzoru tujih 
obveščevalnih podatkov (Foreign 
Intelligence Surveillance Act) in izvršne 
odredbe (Executive Order); ugotavlja, da 
ta pravni okvir dopolnjujejo pravila o 
ekstrateritorialni uporabi, ki postajajo 
vzvod za gospodarsko vojno in jih ZDA 
vse pogosteje uporabljajo, vključujejo pa 
prakso, s katero se lahko sprejmejo 
standardi in ukrepi za razumevanje 
pravnega razmerja zunaj njihovega 
nacionalnega ozemlja; meni, da zato 
aneksi, sklenjeni ob vsakem prenosu iz 
Unije, nimajo nikakršne omejevalne 
vrednosti in da uporaba na področju 
zbiranja podatkov lahko vodi do 
komercialne uporabe, ki je ni mogoče 
nadzorovati;
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Or. fr

Predlog spremembe 358
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 32 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32c. poziva k takojšnji reviziji in 
razglasitvi neveljavnosti zasebnostnega 
ščita, sporazuma, ki dovoljuje prenos 
podatkov med Evropsko unijo in ZDA pod 
pogojem vzajemnosti pri enaki obdelavi 
ameriških in tujih podatkov na svojem 
ozemlju; v zvezi s tem poudarja, da je 
Sodišče Evropske unije izrazilo mnenje, 
da so v zadevi Schrems II prakse 
ameriškega nadzora neskladne z 
zahtevami splošne uredbe o varstvu 
podatkov;

Or. fr

Predlog spremembe 359
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva, naj se podatki med Unijo in 
tretjimi državami prosto pretakajo, če je pri 
tem zagotovljeno spoštovanje zasebnosti, 
varnost in drugi legitimni interesi javne 
politike; poziva Komisijo, naj se pogaja za 
nova pravila svetovnega digitalnega 
gospodarstva, ki bodo med drugim 
prepovedovala neupravičene zahteve glede 
lokalizacije podatkov;

33. opozarja, da je Sodišče EU jasno 
navedlo, da se lahko podatki med Unijo in 
tretjimi državami prosto pretakajo samo, če 
je zagotovljena raven varstva v bistvu 
enaka ravni varstva, ki jo zagotavlja EU; 
poziva, naj se v trgovinskih pogajanjih v 
celoti ohranijo spoštovanje zasebnosti, 
varnost in drugi legitimni interesi javne 
politike; pozdravlja horizontalni predlog 
EU o čezmejnih tokovih podatkov, 
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lokalizaciji podatkov, varstvu zasebnosti 
in varstvu podatkov ter poziva Komisijo, 
naj to stališče obdrži kot skrajno mejo, da 
bi preprečila tekmovanje v zmanjševanju 
varstva temeljnih pravic do varstva 
zasebnosti in podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva, naj se podatki med Unijo in 
tretjimi državami prosto pretakajo, če je 
pri tem zagotovljeno spoštovanje 
zasebnosti, varnost in drugi legitimni 
interesi javne politike; poziva Komisijo, 
naj se pogaja za nova pravila svetovnega 
digitalnega gospodarstva, ki bodo med 
drugim prepovedovala neupravičene 
zahteve glede lokalizacije podatkov;

33. poudarja pomembnost čezmejnih 
tokov podatkov za rast in inovacije; 
poziva, naj se dovoli prosti pretok 
podatkov med Unijo in tretjimi državami, 
če je pri tem zagotovljeno spoštovanje 
zasebnosti, varnost in drugi legitimni 
interesi javne politike; poziva Komisijo, 
naj se pogaja za nova pravila svetovnega 
digitalnega gospodarstva, ki bodo med 
drugim prepovedovala neupravičene 
zahteve glede lokalizacije podatkov; poziva 
Komisijo, naj preuči možnosti za olajšanje 
tokov podatkov med Unijo in strateško 
pomembnimi tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 361
Nicola Danti, Andrus Ansip, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe
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33. poziva, naj se podatki med Unijo in 
tretjimi državami prosto pretakajo, če je pri 
tem zagotovljeno spoštovanje zasebnosti, 
varnost in drugi legitimni interesi javne 
politike; poziva Komisijo, naj se pogaja za 
nova pravila svetovnega digitalnega 
gospodarstva, ki bodo med drugim 
prepovedovala neupravičene zahteve glede 
lokalizacije podatkov;

33. poziva, naj se podatki med Unijo in 
tretjimi državami prosto pretakajo, samo če 
je pri tem zagotovljeno spoštovanje 
zasebnosti, varnost in drugi legitimni 
interesi javne politike in če je zagotovljena 
ustrezna raven varstva podatkov, na 
primer z ad hoc sklepi o ustreznosti; 
poziva Komisijo, naj se pogaja za nova 
pravila svetovnega digitalnega 
gospodarstva, ki bodo med drugim 
prepovedovala neupravičene zahteve glede 
lokalizacije podatkov; opozarja, da je 
pomembno doseči napredek pri 
pogajanjih o e-trgovanju na ravni STO;

Or. en

Predlog spremembe 362
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva, naj se podatki med Unijo in 
tretjimi državami prosto pretakajo, če je 
pri tem zagotovljeno spoštovanje 
zasebnosti, varnost in drugi legitimni 
interesi javne politike; poziva Komisijo, 
naj se pogaja za nova pravila svetovnega 
digitalnega gospodarstva, ki bodo med 
drugim prepovedovala neupravičene 
zahteve glede lokalizacije podatkov;

33. poziva Komisijo, naj se pogaja za 
nova pravila svetovnega digitalnega 
gospodarstva; opozarja na odločitev 
Sodišča EU o zasebnostnem ščitu in 
priporočila Evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov glede prenosa podatkov 
v tretje države;

Or. en

Predlog spremembe 363
Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 33
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Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva, naj se podatki med Unijo in 
tretjimi državami prosto pretakajo, če je pri 
tem zagotovljeno spoštovanje zasebnosti, 
varnost in drugi legitimni interesi javne 
politike; poziva Komisijo, naj se pogaja za 
nova pravila svetovnega digitalnega 
gospodarstva, ki bodo med drugim 
prepovedovala neupravičene zahteve glede 
lokalizacije podatkov;

33. poziva, naj se podatki med Unijo in 
tretjimi državami prosto pretakajo, če je pri 
tem zagotovljeno spoštovanje zasebnosti, 
varnost in drugi legitimni interesi javne 
politike; poziva Komisijo, naj se pogaja za 
nova pravila svetovnega digitalnega 
gospodarstva, ki bodo med drugim 
prepovedovala lokalizacijo podatkov in 
druge neupravičene zahteve;

Or. en

Predlog spremembe 364
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva, naj se podatki med Unijo in 
tretjimi državami prosto pretakajo, če je pri 
tem zagotovljeno spoštovanje zasebnosti, 
varnost in drugi legitimni interesi javne 
politike; poziva Komisijo, naj se pogaja za 
nova pravila svetovnega digitalnega 
gospodarstva, ki bodo med drugim 
prepovedovala neupravičene zahteve glede 
lokalizacije podatkov;

33. poziva, naj se podatki med Unijo in 
tretjimi državami prosto pretakajo, samo če 
je pri tem zagotovljeno spoštovanje 
zasebnosti, varnost in drugi legitimni 
interesi javne politike; poziva Komisijo, 
naj se pogaja za nova pravila svetovnega 
digitalnega gospodarstva, ki bodo med 
drugim prepovedovala neupravičene 
zahteve glede lokalizacije podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 365
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, 
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva, naj se podatki med Unijo in 
tretjimi državami prosto pretakajo, če je pri 

33. poziva, naj se podatki med Unijo in 
tretjimi državami prosto pretakajo, pri tem 
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tem zagotovljeno spoštovanje zasebnosti, 
varnost in drugi legitimni interesi javne 
politike; poziva Komisijo, naj se pogaja za 
nova pravila svetovnega digitalnega 
gospodarstva, ki bodo med drugim 
prepovedovala neupravičene zahteve glede 
lokalizacije podatkov;

pa naj se zagotovi spoštovanje zasebnosti, 
varnosti in drugih legitimnih interesov, 
tako javne politike kot zasebnih, zlasti 
podjetij, ter suverenosti držav članic; 
poziva Komisijo in države članice, naj se 
pogajajo za nova pravila svetovnega 
digitalnega gospodarstva;

Or. fr

Predlog spremembe 366
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. opozarja na svoje priporočilo o 
pogajanjih za novo partnerstvo z 
Združenim kraljestvom Velike Britanije in 
Severne Irske ter poudarja, da je varstvo 
podatkov pomembno kot temeljna pravica, 
pa tudi kot ključen element, ki omogoča 
digitalno gospodarstvo; opozarja, da mora 
Komisija v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije, da bi lahko okvir 
Združenega kraljestva za varstvo podatkov 
razglasila za primernega, dokazati, da 
Združeno kraljestvo zagotavlja raven 
varstva, ki je „v bistvenem enaka“ ravni, 
ki jo zagotavlja pravni okvir EU, tudi kar 
zadeva nadaljnje prenose tretjim državam;

Or. en

Predlog spremembe 367
Damian Boeselager
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poziva Evropsko komisijo, naj 
obdrži svoje horizontalno stališče iz 
leta 2018 glede čezmejnih tokov podatkov, 
zasebnosti in varstva podatkov ter naj ne 
pristane na trgovinska pravila, ki bi lahko 
omejila njeno zmožnost zakonskega 
urejanja, na primer na področjih umetne 
inteligence ali kibernetske varnosti;

Or. en


