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Tarkistus 1
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A.  ottaa huomioon, että 
”henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia 
tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 
luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja ja 
että tunnistettavissa olevana pidetään 
luonnollista henkilöä, joka voidaan 
suoraan tai epäsuorasti tunnistaa 
erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, 
henkilönumeron, sijaintitiedon, 
verkkotunnistetietojen, taikka yhden tai 
useamman hänelle tunnusomaisen 
fyysisen, fysiologisen, geneettisen, 
psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen 
tai sosiaalisen tekijän perusteella1 a,
_________________
1 a Luonnollisten henkilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 
4 artiklan 1 kohta.

Or. en

Tarkistus 2
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
 Johdanto-osan B kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että ”muilla kuin 
henkilötiedoilla” tarkoitetaan muita kuin 
asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 
1 kohdassa määriteltyjä henkilötietoja1 a,
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_________________
1 a Muiden kuin henkilötietojen vapaan 
liikkuvuuden kehyksestä Euroopan 
unionissa 14. marraskuuta 2018 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/1807 3 artiklan 
1 kohta.

Or. en

Tarkistus 3
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 
tietokokonaisuudet voivat koostua 
henkilötiedoista ja muista kuin 
henkilötiedoista ja että, kun henkilötiedot 
ja muut kuin henkilötiedot liittyvät 
erottamattomasti toisiinsa, sovelletaan 
asetusta (EU) 2016/6791 a,
_________________
1 a Muiden kuin henkilötietojen vapaan 
liikkuvuuden kehyksestä Euroopan 
unionissa 14. marraskuuta 2018 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/1807 2 artiklan 
2 kohta.

Or. en

Tarkistus 4
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus



AM\1221284FI.docx 5/58 PE660.437v03-00

FI

D. toteaa, että jäsenvaltioissa on 
käynnissä useampia verkkojättien 
määräävän aseman väärinkäyttöä 
koskevia rikostutkintoja; huomauttaa, että 
Googlen ja Amazonin sovelluksissaan 
keräämästä datasta on oltu erittäin 
huolissaan;

Or. fr

Tarkistus 5
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
 Johdanto-osan E kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. toteaa, että vain julkisen vallan 
haltijoilla on tarvittavat keinot aloittaa 
laajamittainen datatalouteen siirtyminen; 
toteaa, että kaikki digitaalialan tämän 
hetken johtavista toimijoista ovat saaneet 
tukea Yhdysvaltojen hallitukselta ja 
Kiinan valtiolta verovapautusten tai 
valtavien avustusten muodossa; toteaa, 
että eurooppalaiset arvot voivat auttaa 
julkisen vallan haltijoita 
suunnittelemaan, miten tämän siirtymän 
voi toteuttaa yritysten ja alueiden 
kannalta tasapuolisella ja 
uudelleenjakoon perustuvalla tavalla;

Or. fr

Tarkistus 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille 
komission tiedonannon Euroopan 

1. panee tyytyväisenä merkille 
komission tiedonannon Euroopan 
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datastrategiasta; korostaa, että unionin 
maailmanlaajuisen kilpailukyvyn, 
digitaalisen riippumattomuuden ja 
taloudellisen vaurauden varmistaminen 
edellyttää yhteisen eurooppalaisen data-
avaruuden luomista;

datastrategiasta; korostaa, että unionin ja 
sen jäsenvaltioiden maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn, digitaalisen 
riippumattomuuden ja taloudellisen 
vaurauden varmistaminen edellyttää 
yhteisen eurooppalaisen data-avaruuden 
luomista;

Or. fr

Tarkistus 7
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille 
komission tiedonannon Euroopan 
datastrategiasta; korostaa, että unionin 
maailmanlaajuisen kilpailukyvyn, 
digitaalisen riippumattomuuden ja 
taloudellisen vaurauden varmistaminen 
edellyttää yhteisen eurooppalaisen data-
avaruuden luomista;

1. panee tyytyväisenä merkille 
komission tiedonannon Euroopan 
datastrategiasta; korostaa, että unionin 
maailmanlaajuisen kilpailukyvyn, 
digitaalisen riippumattomuuden ja 
taloudellisen vaurauden varmistaminen 
edellyttää eurooppalaisen data-avaruuden 
luomista;

Or. en

Tarkistus 8
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että dataa koskevan 
yhteisen sääntelykehyksen säännökset 
mahdollistavat Euroopan unionille 
saatavilla olevan datan ja sen eri 
käyttömahdollisuuksien tehokkaan 
hyödyntämisen muun muassa 
tuottavuuden ja kilpailukyvyn 
parantamiseen, kansalaisten terveyden ja 
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hyvinvoinnin lisäämiseen, ympäristön 
suojelemiseen, hallinnon avoimuuden 
kasvattamiseen ja julkisten palvelujen 
tehostamiseen; painottaa, että datan 
sisämarkkinoiden perustaminen tukee 
EU:n pyrkimyksiä nousta johtavaan 
asemaan maailmanlaajuisessa 
tietovetoisessa taloudessa;

Or. ro

Tarkistus 9
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että digitalisaatiota 
koskevan EU:n lähestymistavan olisi 
oltava ihmiskeskeinen ja perustuttava 
arvoihin ja sosiaalisen markkinatalouden 
käsitteeseen; korostaa, että kolmannen 
tavan soveltaminen digitalisaation 
yhteydessä ei saisi merkitä sitä, että EU 
alkaa toimia protektionistisella tavalla; 
korostaa tämän vuoksi, että kaikkien EU:n 
ulkopuolisten toimijoiden olisi silti voitava 
hyödyntää yhteistä eurooppalaista data-
avaruutta edellyttäen, että ne noudattavat 
unionin eettisiä sekä teknologiaa, 
yksityisyyttä ja turvallisuutta koskevia 
normeja;

2. toteaa, että digitalisaatiota 
koskevan EU:n lähestymistavan olisi 
oltava ihmiskeskeinen ja perustuttava 
arvoihin ja sosiaalisen markkinatalouden 
käsitteeseen, jossa otetaan huomioon 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvät haasteet 
ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa; korostaa, että 
eurooppalaisen lähestymistavan 
soveltaminen digitalisaation yhteydessä ei 
saisi merkitä sitä, että EU alkaa toimia 
protektionistisella tavalla; korostaa tämän 
vuoksi, että kaikkien EU:n ulkopuolisten 
toimijoiden olisi silti voitava hyödyntää 
yhteistä eurooppalaista data-avaruutta 
edellyttäen, että ne noudattavat unionin 
eettisiä sekä teknologiaa, yksityisyyttä ja 
turvallisuutta koskevia normeja ja 
säännöksiä; korostaa, että EU:n olisi 
pyrittävä tiiviiseen yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa turvallisten 
yhteistyöalueiden luomiseksi 
kansainvälisellä tasolla;

Or. en
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Tarkistus 10
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että digitalisaatiota 
koskevan EU:n lähestymistavan olisi 
oltava ihmiskeskeinen ja perustuttava 
arvoihin ja sosiaalisen markkinatalouden 
käsitteeseen; korostaa, että kolmannen 
tavan soveltaminen digitalisaation 
yhteydessä ei saisi merkitä sitä, että EU 
alkaa toimia protektionistisella tavalla; 
korostaa tämän vuoksi, että kaikkien EU:n 
ulkopuolisten toimijoiden olisi silti voitava 
hyödyntää yhteistä eurooppalaista data-
avaruutta edellyttäen, että ne noudattavat 
unionin eettisiä sekä teknologiaa, 
yksityisyyttä ja turvallisuutta koskevia 
normeja;

2. toteaa, että digitalisaatiota 
koskevan EU:n lähestymistavan olisi 
oltava ihmiskeskeinen; korostaa, että 
kaikkien EU:n ulkopuolisten toimijoiden 
olisi silti voitava hyödyntää yhteistä 
eurooppalaista data-avaruutta edellyttäen, 
että ne noudattavat unionin eettisiä sekä 
teknologiaa, yksityisyyttä ja turvallisuutta 
koskevia normeja;

Or. fr

Tarkistus 11
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että digitalisaatiota 
koskevan EU:n lähestymistavan olisi 
oltava ihmiskeskeinen ja perustuttava 
arvoihin ja sosiaalisen markkinatalouden 
käsitteeseen; korostaa, että kolmannen 
tavan soveltaminen digitalisaation 
yhteydessä ei saisi merkitä sitä, että EU 
alkaa toimia protektionistisella tavalla; 
korostaa tämän vuoksi, että kaikkien EU:n 
ulkopuolisten toimijoiden olisi silti voitava 
hyödyntää yhteistä eurooppalaista data-

2. toteaa, että digitalisaatiota 
koskevan EU:n lähestymistavan olisi 
oltava ihmiskeskeinen ja perustuttava 
arvoihin ja sosiaalisen markkinatalouden 
käsitteeseen; korostaa, että oman 
lähestymistavan soveltaminen 
digitalisaation yhteydessä ei saisi merkitä 
sitä, että EU alkaa toimia 
protektionistisella tavalla; korostaa tämän 
vuoksi, että kaikkien EU:n ulkopuolisten 
toimijoiden olisi silti voitava hyödyntää 
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avaruutta edellyttäen, että ne noudattavat 
unionin eettisiä sekä teknologiaa, 
yksityisyyttä ja turvallisuutta koskevia 
normeja;

yhteistä eurooppalaista data-avaruutta 
edellyttäen, että ne noudattavat unionin 
teknologiaa, yksityisyyttä ja turvallisuutta 
koskevia sekä erityisesti eettisiä normeja, 
esimerkiksi niitä, jotka koskevat 
avoimuutta, vastuuvelvollisuutta, 
jäljitettävyyttä, syrjimättömyyttä, 
kestävyyttä, sosiaalista vastuuta ja hyvää 
hallintoa;

Or. en

Tarkistus 12
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että digitalisaatiota 
koskevan EU:n lähestymistavan olisi 
oltava ihmiskeskeinen ja perustuttava 
arvoihin ja sosiaalisen markkinatalouden 
käsitteeseen; korostaa, että kolmannen 
tavan soveltaminen digitalisaation 
yhteydessä ei saisi merkitä sitä, että EU 
alkaa toimia protektionistisella tavalla; 
korostaa tämän vuoksi, että kaikkien EU:n 
ulkopuolisten toimijoiden olisi silti voitava 
hyödyntää yhteistä eurooppalaista data-
avaruutta edellyttäen, että ne noudattavat 
unionin eettisiä sekä teknologiaa, 
yksityisyyttä ja turvallisuutta koskevia 
normeja;

2. toteaa, että digitalisaatiota 
koskevan EU:n lähestymistavan olisi 
oltava ihmiskeskeinen ja perustuttava 
arvoihin ja sosiaalisen markkinatalouden 
käsitteeseen; korostaa, että kolmannen 
tavan soveltaminen digitalisaation 
yhteydessä ei saisi merkitä sitä, että EU 
alkaa toimia protektionistisella tavalla; 
korostaa tämän vuoksi, että kaikkien EU:n 
ulkopuolisten toimijoiden olisi silti voitava 
hyödyntää yhteistä eurooppalaista data-
avaruutta edellyttäen, että ne noudattavat 
unionin lainsäädäntöä ja sen eettisiä sekä 
teknologiaa, yksityisyyttä ja turvallisuutta 
koskevia normeja, joista ei olisi joustettava 
EU:n ulkopuolisen sääntelyn perusteella;

Or. ro

Tarkistus 13
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että digitalisaatiota 
koskevan EU:n lähestymistavan olisi 
oltava ihmiskeskeinen ja perustuttava 
arvoihin ja sosiaalisen markkinatalouden 
käsitteeseen; korostaa, että kolmannen 
tavan soveltaminen digitalisaation 
yhteydessä ei saisi merkitä sitä, että EU 
alkaa toimia protektionistisella tavalla; 
korostaa tämän vuoksi, että kaikkien EU:n 
ulkopuolisten toimijoiden olisi silti voitava 
hyödyntää yhteistä eurooppalaista data-
avaruutta edellyttäen, että ne noudattavat 
unionin eettisiä sekä teknologiaa, 
yksityisyyttä ja turvallisuutta koskevia 
normeja;

2. toteaa, että digitalisaatiota 
koskevan EU:n lähestymistavan olisi 
oltava ihmiskeskeinen ja perustuttava 
arvoihin ja sosiaalisen markkinatalouden 
käsitteeseen tukematta kansallista 
protektionismia; korostaa tämän vuoksi, 
että kolmansien maiden 
markkinatoimijoiden olisi voitava 
hyödyntää yhteistä eurooppalaista data-
avaruutta edellyttäen, että ne noudattavat 
unionin eettisiä sekä teknologiaa, 
yksityisyyttä ja turvallisuutta koskevia 
normeja; korostaa tässä yhteydessä 
tarvetta luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset EU:n ja kolmansien 
maiden markkinatoimijoiden välille;

Or. en

Tarkistus 14
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että digitalisaatiota 
koskevan EU:n lähestymistavan olisi 
oltava ihmiskeskeinen ja perustuttava 
arvoihin ja sosiaalisen markkinatalouden 
käsitteeseen; korostaa, että kolmannen 
tavan soveltaminen digitalisaation 
yhteydessä ei saisi merkitä sitä, että EU 
alkaa toimia protektionistisella tavalla; 
korostaa tämän vuoksi, että kaikkien EU:n 
ulkopuolisten toimijoiden olisi silti voitava 
hyödyntää yhteistä eurooppalaista data-
avaruutta edellyttäen, että ne noudattavat 
unionin eettisiä sekä teknologiaa, 
yksityisyyttä ja turvallisuutta koskevia 
normeja;

2. toteaa, että digitalisaatiota 
koskevan EU:n lähestymistavan olisi 
oltava ihmiskeskeinen ja perustuttava 
arvoihin ja sosiaalisen markkinatalouden 
käsitteeseen; korostaa, että tällaisen 
humanistisen lähestymistavan 
soveltaminen digitalisaation yhteydessä ei 
saisi merkitä sitä, että EU vetäytyy omiin 
oloihinsa; korostaa tämän vuoksi, että 
kaikkien EU:n ulkopuolisten toimijoiden 
olisi silti voitava hyödyntää yhteistä 
eurooppalaista data-avaruutta edellyttäen, 
että ne noudattavat unionin eettisiä sekä 
teknologiaa, yksityisyyttä ja turvallisuutta 
koskevia normeja;

Or. fr
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Tarkistus 15
Axel Voss

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että datastrategian olisi 
myös autettava luomaan tarvittava 
oikeusvarmuus ja tekniset rakenteet ja 
kannustettava samalla Euroopan 
teollisuutta hyödyntämään paremmin 
saatavilla olevaa mutta käyttämätöntä 
dataa, mikä lisää talouskasvua, 
innovointia ja työpaikkoja kaikkialla 
Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 16
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa sisällyttämään julkisiin 
hankintamenettelyihin ja 
rahoitusohjelmiin datan saatavuutta ja 
yhteentoimivuutta koskevia vaatimuksia; 
suosittaa painokkaasti vahvistamaan 
”osta eurooppalaista” -säädöksen, joka 
velvoittaa noudattamaan julkisissa 
hankinnoissa eurooppalaisille 
digitaalisille sisällöille, laitteille tai 
palveluille määriteltyjä 
vähimmäiskiintiöitä;

Or. fr

Tarkistus 17
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Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että yksityisten ja 
julkisten yhteisöjen välisen datan vaihdon 
lisääminen on olennainen tekijä uusien 
tuotteiden ja palvelujen luomisessa, 
julkisten palvelujen laadun 
parantamisessa kaikilla aloilla ja 
eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn 
vahvistamisessa maailmanmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 18
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että erityisluonteensa ja 
äärimmäisen arkaluontoisuutensa vuoksi 
biometristen tietojen ja terveystietojen 
sekä niiden mahdollisen väärinkäytön 
olisi kuuluttava riskitasoluokituksen 
ylimpään kategoriaan;

Or. fr

Tarkistus 19
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että terveydenhuoltoalalla 
henkilötietojen käsittely on erityisen 
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arkaluontoista; katsoo, että tekoälyn 
käytöstä on tällä alalla epäilemättä tiettyjä 
yhteiskunnallisia hyötyjä, mutta samalla 
siihen sisältyy riskejä, jotka vaativat 
tarkkaa valvontaa ja sääntelyä; katsoo, 
että digitaalinen terveydenhuolto ei saisi 
epäinhimillistää hoitoa; katsoo lisäksi, 
että digitaalinen kahtiajako voi 
merkittävästi huonontaa terveyspalvelujen 
saatavuutta Euroopassa, jos sen 
ongelmiin ei puututa;

Or. fr

Tarkistus 20
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. katsoo, että henkilökohtaisten 
terveystietojen omistusoikeuden on 
kuuluttava potilaille; katsoo, että 
potilaiden terveystietoja ei pidä luovuttaa 
ilman heidän kokonaisvaltaista ja tietoon 
perustuvaa suostumustaan; katsoo, että 
henkilökohtaisia terveystietoja on niiden 
äärimmäisen arkaluonteisuuden vuoksi 
suojeltava tarkasti; katsoo, että näitä 
tietoverkkoja varten on laadittava 
vaatimustasoltaan mahdollisimman 
korkeat kyberturvallisuusnormit;

Or. fr

Tarkistus 21
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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2 d. painottaa terveydenhuoltoalan 
erityislaatuisuutta; katsoo, että 
kansalaisilla olisi oltava turvallinen pääsy 
kattavaan sähköiseen rekisteriin omista 
terveystiedoistaan ja että heidän olisi 
voitava valvoa terveystietojensa käyttöä ja 
jakaa niitä turvallisesti valtuutettujen 
tahojen kanssa, kun taas tietojen luvaton 
käyttö olisi tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti kiellettävä; toteaa lisäksi, että 
tietoja olisi säilytettävä paikallisilla 
palvelimilla ja että riippumattomien 
elinten olisi vastattava niiden käsittelystä;

Or. fr

Tarkistus 22
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. painottaa, että vakuutusyhtiöiden 
tai muiden palveluntarjoajien ei pitäisi 
saada käyttöönsä sähköisistä 
terveydenhuoltosovelluksista peräisin 
olevia tietoja, jotta ne eivät voi syrjiä 
asiakkaita hintojen määrittelyn 
yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 23
Axel Voss

Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. toteaa, että saatavuus, yhteiskäyttö 
ja uudelleenkäyttö sekä data-analytiikka 
ovat jo nyt olennaisen tärkeitä monille 
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datavetoisille tuotteille ja palveluille, 
mutta ne ovat ehdottoman tärkeitä 
nousevien teknologioiden, kuten tekoälyn, 
esineiden internetin, kuituteknologian, 
5G:n, 6G:n, kvantti- ja reunalaskennan, 
lohkoketjun ja suurteholaskennan, 
kehittämisen ja käyttöönoton kannalta;

Or. en

Tarkistus 24
Axel Voss

Lausuntoluonnos
2 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 g. korostaa, että covid-19-kriisi on 
viimeisin tapahtuma, joka korostaa datan 
saatavuuden, rajatylittävän datan vaihdon 
sekä datan laadun ja jäljitettävyyden 
merkitystä; huomauttaa, että yhteisten 
tietokantojen ja kansallisten järjestelmien 
välisen yhteentoimivuuden puute 
vaarantaa edelleen tehokkaan 
eurooppalaisen virustorjuntastrategian;

Or. en

Tarkistus 25
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
2 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 h. kehottaa kieltämään 
reaaliaikaisten 
kasvojentunnistusjärjestelmien 
käyttöönoton lainvalvonnassa sekä 
muiden inhimillisten ominaisuuksien, 
kuten kävelytyylin, sormenjälkien, 
DNA:n, äänen ja muiden biometristen ja 
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käyttäytymiseen liittyvien tunnusmerkkien 
automaattisen tunnistuksen käytön 
julkisissa tiloissa koko EU:n laajuisesti;

Or. fr

Tarkistus 26
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
2 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 i. korostaa, että 
taustatietoaineistoihin sisältyvillä 
ennakkoasenteilla on taipumus korostua 
vähitellen, mikä johtaa olemassa olevan 
syrjinnän lisääntymiseen erityisesti 
etnisiin vähemmistöihin tai 
rodullistettuihin yhteisöihin kuuluvien 
kohdalla; katsoo, että tällaista vaikutusta 
ei voida hyväksyä etenkään lainvalvonnan 
alalla;

Or. fr

Tarkistus 27
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
2 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 j. toteaa, että digitaalialan 
tämänhetkinen osuus maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä on 
4 prosenttia; toteaa, että 
kasvihuoneilmiön ja digipalvelujen 
käytön voimakkaan kasvun seurauksena 
tämän hiilijalanjäljen odotetaan 
kaksinkertaistuvan vuoteen 2025 
mennessä;
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Or. fr

Tarkistus 28
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
2 k kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 k. toteaa, että datan säilyttäminen 
Euroopan unionissa on tärkeä askel kohti 
strategista riippumattomuutta; toteaa, että 
datakeskusten siirtämistä Eurooppaan 
olisi edistettävä;

Or. fr

Tarkistus 29
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että uusi strategia olisi 
pantava täytäntöön sellaisen periaatteisiin 
perustuvan ja innovointia edistävän 
unionin oikeudellisen kehyksen avulla, 
jonka olisi oltava oikeasuhteinen ja jossa 
olisi vältettävä tarpeettoman hallinnollisen 
taakan aiheuttamista pienille ja 
keskisuurille yrityksille ja startup-
yrityksille ja joka olisi yhdistettävä 
konkreettisiin toimenpiteisiin, ohjaukseen, 
julkisen ja yksityisen sektorin 
käytännesääntöihin ja ohjelmiin, vahvoihin 
investointeihin sekä tarvittaessa uuteen 
alakohtaiseen lainsäädäntöön;

3. katsoo, että uusi strategia olisi 
pantava täytäntöön sellaisen periaatteisiin 
perustuvan ja innovointia edistävän 
unionin oikeudellisen kehyksen avulla, 
jonka olisi oltava oikeasuhteinen ja jossa 
olisi vältettävä tarpeettoman oikeudellisen 
ja hallinnollisen taakan aiheuttamista 
tutkimukselle, kansalaisyhteiskunnalle, 
pienille ja keskisuurille yrityksille ja 
startup-yrityksille ja joka olisi yhdistettävä 
konkreettisiin toimenpiteisiin, ohjaukseen, 
julkisen ja yksityisen sektorin 
käytännesääntöihin ja ohjelmiin, vahvoihin 
investointeihin sekä tarvittaessa uuteen 
alakohtaiseen lainsäädäntöön antaen myös 
yhteiskunnan hyötyä, erityisesti ottamalla 
kansalaisyhteiskunta mukaan 
täytäntöönpanoon ja hallintoon, ja 
päästäen data-avaruuksiin myös 
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hankkeet, jotka koskevat kansalaisten 
etua tekniikan alalla;

Or. en

Tarkistus 30
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että uusi strategia olisi 
pantava täytäntöön sellaisen periaatteisiin 
perustuvan ja innovointia edistävän 
unionin oikeudellisen kehyksen avulla, 
jonka olisi oltava oikeasuhteinen ja jossa 
olisi vältettävä tarpeettoman hallinnollisen 
taakan aiheuttamista pienille ja 
keskisuurille yrityksille ja startup-
yrityksille ja joka olisi yhdistettävä 
konkreettisiin toimenpiteisiin, ohjaukseen, 
julkisen ja yksityisen sektorin 
käytännesääntöihin ja ohjelmiin, vahvoihin 
investointeihin sekä tarvittaessa uuteen 
alakohtaiseen lainsäädäntöön;

3. katsoo, että uusi strategia olisi 
pantava täytäntöön sellaisen periaatteisiin 
perustuvan ja innovointia edistävän 
unionin oikeudellisen kehyksen avulla, 
jonka olisi oltava oikeasuhteinen turvaten 
unionin kansalaisten edut ja jossa olisi 
vältettävä tarpeettoman hallinnollisen 
taakan aiheuttamista pienille ja 
keskisuurille yrityksille ja startup-
yrityksille ja joka olisi yhdistettävä 
konkreettisiin toimenpiteisiin, ohjaukseen, 
julkisen ja yksityisen sektorin 
käytännesääntöihin ja ohjelmiin, vahvoihin 
investointeihin sekä tarvittaessa uuteen 
alakohtaiseen lainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 31
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että uusi strategia olisi 
pantava täytäntöön sellaisen periaatteisiin 
perustuvan ja innovointia edistävän 
unionin oikeudellisen kehyksen avulla, 
jonka olisi oltava oikeasuhteinen ja jossa 
olisi vältettävä tarpeettoman 

3. katsoo, että uusi strategia olisi 
pantava täytäntöön sellaisen periaatteisiin 
perustuvan ja innovointia edistävän 
unionin oikeudellisen kehyksen avulla, 
jonka olisi oltava oikeasuhteinen ja jossa 
olisi otettava huomioon pienten ja 



AM\1221284FI.docx 19/58 PE660.437v03-00

FI

hallinnollisen taakan aiheuttamista 
pienille ja keskisuurille yrityksille ja 
startup-yrityksille ja joka olisi yhdistettävä 
konkreettisiin toimenpiteisiin, ohjaukseen, 
julkisen ja yksityisen sektorin 
käytännesääntöihin ja ohjelmiin, vahvoihin 
investointeihin sekä tarvittaessa uuteen 
alakohtaiseen lainsäädäntöön;

keskisuurten yritysten ja startup-yritysten 
valmiudet ja joka olisi yhdistettävä 
konkreettisiin toimenpiteisiin, ohjaukseen, 
käytännesääntöihin, vahvoihin 
investointeihin sekä tarvittaessa uuteen 
alakohtaiseen lainsäädäntöön;

Or. fr

Tarkistus 32
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että uusi strategia olisi 
pantava täytäntöön sellaisen periaatteisiin 
perustuvan ja innovointia edistävän 
unionin oikeudellisen kehyksen avulla, 
jonka olisi oltava oikeasuhteinen ja jossa 
olisi vältettävä tarpeettoman 
hallinnollisen taakan aiheuttamista 
pienille ja keskisuurille yrityksille ja 
startup-yrityksille ja joka olisi yhdistettävä 
konkreettisiin toimenpiteisiin, ohjaukseen, 
julkisen ja yksityisen sektorin 
käytännesääntöihin ja ohjelmiin, vahvoihin 
investointeihin sekä tarvittaessa uuteen 
alakohtaiseen lainsäädäntöön;

3. katsoo, että uusi strategia olisi 
pantava täytäntöön sellaisen periaatteisiin 
perustuvan ja innovointia edistävän 
unionin oikeudellisen kehyksen avulla, 
jonka olisi oltava oikeasuhteinen ja jossa 
olisi pyrittävä vähentämään mahdollista 
tarpeetonta hallinnollista taakkaa pienille 
ja keskisuurille yrityksille ja startup-
yrityksille ja joka olisi yhdistettävä 
konkreettisiin toimenpiteisiin, ohjaukseen, 
julkisen ja yksityisen sektorin 
käytännesääntöihin ja ohjelmiin, vahvoihin 
investointeihin sekä tarvittaessa uuteen 
alakohtaiseen lainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 33
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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3 a. toteaa, että EU:n ensisijaisena 
tavoitteena olisi oltava tehokkaiden 
taloudellisten ja oikeudellisten 
kannustimien luominen yksityisille 
yhteisöille, jotta ne asettavat datansa 
saataville vapaaehtoisesti; korostaa, että 
velvoitetta asettaa data saataville olisi 
sovellettava vain tapauksissa, jotka 
voidaan perustella olennaisella yleisellä 
edulla;

Or. en

Tarkistus 34
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ennen 
aloitteiden laatimista tarkastelemaan ja 
kartoittamaan perusteellisesti nykyistä 
lainsäädäntöä ja arvioimaan tämän 
perusteella, tarvitseeko sitä mukauttaa tai 
siihen lisätä vaatimuksia, jotta voidaan 
tukea EU:n data-alaa, turvata kaikkien 
asiaankuuluvien toimijoiden reilu kilpailu 
ja välttää päällekkäisyydet mahdollisen 
tulevan datastrategian täytäntöönpanoa 
koskevan lainsäädännön kanssa;

4. korostaa, että on tärkeä ehkäistä 
sääntelyn pirstaloitumista, sillä se voi 
merkittävästi haitata yhteisen 
eurooppalaisen data-avaruuden luomista 
ja kehittämistä; toteaa, että tietyissä 
jäsenvaltioissa on jo otettu käyttöön datan 
käyttöä ja käsittelyä koskevia sääntöjä; 
kehottaa komissiota ennen aloitteiden 
laatimista tarkastelemaan ja kartoittamaan 
perusteellisesti nykyistä lainsäädäntöä sekä 
kansallisella että unionin tasolla ja 
arvioimaan tämän perusteella, tarvitseeko 
sitä mukauttaa tai siihen lisätä vaatimuksia, 
jotta voidaan tukea EU:n data-alaa, turvata 
kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden reilu 
kilpailu ja välttää päällekkäisyydet 
mahdollisen tulevan datastrategian 
täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön 
kanssa;

Or. ro

Tarkistus 35
Sergey Lagodinsky
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ennen 
aloitteiden laatimista tarkastelemaan ja 
kartoittamaan perusteellisesti nykyistä 
lainsäädäntöä ja arvioimaan tämän 
perusteella, tarvitseeko sitä mukauttaa tai 
siihen lisätä vaatimuksia, jotta voidaan 
tukea EU:n data-alaa, turvata kaikkien 
asiaankuuluvien toimijoiden reilu kilpailu 
ja välttää päällekkäisyydet mahdollisen 
tulevan datastrategian täytäntöönpanoa 
koskevan lainsäädännön kanssa;

4. kehottaa komissiota ennen 
aloitteiden laatimista tarkastelemaan ja 
kartoittamaan perusteellisesti nykyistä 
lainsäädäntöä ja arvioimaan tämän 
perusteella, tarvitseeko sitä mukauttaa tai 
siihen lisätä vaatimuksia, jotta voidaan 
tukea EU:n data-alaa mutta myös avointa 
datataloutta sekä ennakoitua 
teknologiasta ja säännöksistä johtuvaa 
ekologista jalanjälkeä, turvata kaikkien 
asiaankuuluvien toimijoiden reilu kilpailu 
ja välttää päällekkäisyydet mahdollisen 
tulevan datastrategian täytäntöönpanoa 
koskevan lainsäädännön kanssa;

Or. en

Tarkistus 36
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ennen 
aloitteiden laatimista tarkastelemaan ja 
kartoittamaan perusteellisesti nykyistä 
lainsäädäntöä ja arvioimaan tämän 
perusteella, tarvitseeko sitä mukauttaa tai 
siihen lisätä vaatimuksia, jotta voidaan 
tukea EU:n data-alaa, turvata kaikkien 
asiaankuuluvien toimijoiden reilu kilpailu 
ja välttää päällekkäisyydet mahdollisen 
tulevan datastrategian täytäntöönpanoa 
koskevan lainsäädännön kanssa;

4. kehottaa komissiota ennen 
lainsäädäntöaloitteiden laatimista 
tarkastelemaan ja kartoittamaan 
perusteellisesti nykyistä lainsäädäntöä ja 
arvioimaan tämän perusteella, tarvitseeko 
sitä mukauttaa tai siihen lisätä vaatimuksia, 
jotta voidaan tukea EU:n data-alaa, turvata 
kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden reilu 
kilpailu ja välttää päällekkäisyydet 
mahdollisen tulevan datastrategian 
täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön 
kanssa;

Or. en
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Tarkistus 37
Axel Voss

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että koska monilta 
kansalaisilta ja yhteisöiltä, kuten pk-
yrityksiltä ja startup-yrityksiltä, puuttuu 
usein tarvittava osaaminen, 
henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit, 
komission olisi kehitettävä edelleen datan 
yhteiskäytön tukikeskuksen kaltaisia 
aloitteita, joilla niitä autetaan toimimaan 
tehokkaasti datan saatavuuden, 
jakamisen ja käytön alalla;

Or. en

Tarkistus 38
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että ennen 
lainsäädäntöehdotuksia on toteutettava 
kuulemisia ja vaikutustenarviointeja, jotta 
voidaan selvittää markkinatoimijoille, 
erityisesti pk-yrityksille ja startup-
yrityksille, mahdollisesti aiheutuvat 
kielteiset seuraukset;

Or. en

Tarkistus 39
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. painottaa, että kunnianhimoisella 
sääntelykehyksellä, jossa määritellään 
selkeät rajat ja vaatimukset erityisesti pk-
yritysten osalta, voidaan lisätä innovointia 
tekoälyalalla;

Or. fr

Tarkistus 40
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että EU:n 
tietosuojasääntöjä olisi mukautettava 
niin, että niissä otetaan huomioon 
lääketieteellisten robottien, joita voidaan 
tarvita erittäin arkaluonteisten henkilö- ja 
terveystietojen käsittelyyn, lisääntyvä 
monimutkaisuus ja yhteenliitettävyys;

Or. fr

Tarkistus 41
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
3 alaotsikko

Lausuntoluonnos Tarkistus

Datan yhteiskäyttö ja oikeus käyttää dataa Datan saatavuus, datan yhteiskäyttö ja 
oikeus käyttää dataa

Or. en
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Tarkistus 42
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on erittäin tärkeää 
edistää EU:n yritysten ja erityisesti pk-
yritysten ja startup-yritysten 
datankäyttömahdollisuuksia; katsoo, että 
oikeudenmukaisiin ja avoimiin 
sopimusjärjestelyihin perustuva yritysten 
välinen vapaaehtoinen datan yhteiskäyttö, 
jota kannustettaisiin avustuksilla ja 
verohelpotuksilla, auttaisi kyseisen 
tavoitteen saavuttamisessa;

5. korostaa, että on erittäin tärkeää 
edistää EU:n yritysten ja erityisesti pk-
yritysten ja startup-yritysten 
datankäyttömahdollisuuksia sekä niiden 
maailmanlaajuista kilpailukykyä; katsoo, 
että yritysten välinen vapaaehtoinen datan 
yhteiskäyttö auttaisi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisessa; toteaa tältä osin, että 
vakaa lainsäädäntökehys on tärkeä 
luottamuksen varmistamiseksi ja yritysten 
kannustamiseksi asettamaan dataa 
muiden saataville, erityisesti rajojen yli;

Or. en

Tarkistus 43
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on erittäin tärkeää 
edistää EU:n yritysten ja erityisesti pk-
yritysten ja startup-yritysten 
datankäyttömahdollisuuksia; katsoo, että 
oikeudenmukaisiin ja avoimiin 
sopimusjärjestelyihin perustuva yritysten 
välinen vapaaehtoinen datan yhteiskäyttö, 
jota kannustettaisiin avustuksilla ja 
verohelpotuksilla, auttaisi kyseisen 
tavoitteen saavuttamisessa;

5. korostaa, että on erittäin tärkeää 
edistää EU:n yritysten ja erityisesti pk-
yritysten ja startup-yritysten 
datankäyttömahdollisuuksia; katsoo, että 
oikeudenmukaisiin ja avoimiin 
sopimusjärjestelyihin perustuva yritysten 
välinen vapaaehtoinen datan yhteiskäyttö 
auttaisi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisessa; katsoo, että uudella 
datastrategialla on pyrittävä lisäämään 
datan yhteiskäyttöä EU:ssa ja 
kannustamaan investointeja datan 
yhteiskäyttöhankkeisiin, muun muassa 
tasapainoisten julkisen ja yksityisen 
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sektorin kumppanuuksien avulla;

Or. en

Tarkistus 44
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on erittäin tärkeää 
edistää EU:n yritysten ja erityisesti pk-
yritysten ja startup-yritysten 
datankäyttömahdollisuuksia; katsoo, että 
oikeudenmukaisiin ja avoimiin 
sopimusjärjestelyihin perustuva yritysten 
välinen vapaaehtoinen datan yhteiskäyttö, 
jota kannustettaisiin avustuksilla ja 
verohelpotuksilla, auttaisi kyseisen 
tavoitteen saavuttamisessa;

5. korostaa, että on erittäin tärkeää 
edistää EU:n tutkijoiden, yritysten ja 
erityisesti pk-yritysten ja startup-yritysten 
sekä kansalaisyhteiskunnan muiden kuin 
henkilötietojen käyttömahdollisuuksia, 
myös rajojen yli; katsoo, että 
oikeudenmukaisiin ja avoimiin 
sopimusjärjestelyihin perustuva 
sidosryhmien välinen vapaaehtoinen datan 
yhteiskäyttö, jota kannustettaisiin 
erityisesti avustuksilla ja verohelpotuksilla, 
auttaisi kyseisen tavoitteen 
saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 45
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on erittäin tärkeää 
edistää EU:n yritysten ja erityisesti pk-
yritysten ja startup-yritysten 
datankäyttömahdollisuuksia; katsoo, että 
oikeudenmukaisiin ja avoimiin 
sopimusjärjestelyihin perustuva yritysten 
välinen vapaaehtoinen datan yhteiskäyttö, 
jota kannustettaisiin avustuksilla ja 
verohelpotuksilla, auttaisi kyseisen 

5. korostaa, että on erittäin tärkeää 
edistää EU:n yritysten ja erityisesti pk-
yritysten ja startup-yritysten 
datankäyttömahdollisuuksia; katsoo, että 
oikeudenmukaisiin ja avoimiin 
sopimusjärjestelyihin perustuva yritysten 
välinen vapaaehtoinen datan yhteiskäyttö 
auttaisi kyseisen tavoitteen 
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tavoitteen saavuttamisessa; saavuttamisessa;

Or. fr

Tarkistus 46
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että uusi datastrategia 
edistää avointa dataa koskevan direktiivin 
nopeaa täytäntöönpanoa, mikä 
mahdollistaa julkisen sektorin ja julkisesti 
rahoitetun datan uudelleenkäytön; 
katsoo, että tämän helpottamiseksi 
jäsenvaltioita olisi kannustettava 
viestimään parhaista käytännöistä 
keskenään;

Or. en

Tarkistus 47
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. pyytää komissiota arvioimaan, 
miten julkisesti rahoitetun tutkimusdatan 
avoimen saatavuuden edellyttäminen, 
erityisesti taloudellisen rasituksen 
lisääntyminen, vaikuttaa 
tutkimuslaitoksiin, sillä tärkeät avointa 
saatavuutta koskevat vaatimukset eivät 
saisi johtaa julkisesti rahoitetun 
tutkimuksen siirtymiseen pois 
Euroopasta;
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Or. en

Tarkistus 48
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että samaan 
toimitusketjuun kuuluvien ja eri aloilla 
toimivien yritysten väliset 
oikeudenmukaista, yksinkertaista, 
selkeää, turvallista, yhteentoimivaa ja 
kohtuuhintaista datan vapaaehtoista 
yhteiskäyttöä koskevat sopimukset, joissa 
muunnetaan rahaksi datan toimittajien 
osallistuminen tai mahdollistetaan 
molemminpuolisten myönnytysten 
järjestelyt, vauhdittavat edelleen EU:n 
datatalouden kehitystä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 49
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että samaan toimitusketjuun 
kuuluvien ja eri aloilla toimivien yritysten 
väliset oikeudenmukaista, yksinkertaista, 
selkeää, turvallista, yhteentoimivaa ja 
kohtuuhintaista datan vapaaehtoista 
yhteiskäyttöä koskevat sopimukset, joissa 
muunnetaan rahaksi datan toimittajien 
osallistuminen tai mahdollistetaan 
molemminpuolisten myönnytysten 
järjestelyt, vauhdittavat edelleen EU:n 
datatalouden kehitystä;

6. toteaa, että samaan toimitusketjuun 
kuuluvien ja eri aloilla toimivien yritysten 
välisten oikeudenmukaista, yksinkertaista, 
selkeää, turvallista, yhteentoimivaa ja 
kohtuuhintaista muiden kuin 
henkilötietojen vapaaehtoista yhteiskäyttöä 
koskevien sopimusten, joissa muunnetaan 
rahaksi muiden kuin henkilötietojen 
toimittajien osallistuminen tai 
mahdollistetaan molemminpuolisten 
myönnytysten järjestelyt, pitäisi 
vauhdittaa edelleen EU:n datatalouden 
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kehitystä; muistuttaa, että dataa voidaan 
vaihtaa vain tietosuojaan ja datan 
toimittajien perusoikeuksiin sovellettavan 
oikeudellisen kehyksen mukaisesti; 
katsoo, että yritysten due diligence 
-vaatimuksia ja -velvoitteita olisi 
edistettävä datan tuottamisen ja 
yhteiskäytön sekä säilyttämisen koko 
arvoketjussa;

Or. en

Tarkistus 50
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että samaan 
toimitusketjuun kuuluvien ja eri aloilla 
toimivien yritysten väliset 
oikeudenmukaista, yksinkertaista, 
selkeää, turvallista, yhteentoimivaa ja 
kohtuuhintaista datan vapaaehtoista 
yhteiskäyttöä koskevat sopimukset, joissa 
muunnetaan rahaksi datan toimittajien 
osallistuminen tai mahdollistetaan 
molemminpuolisten myönnytysten 
järjestelyt, vauhdittavat edelleen EU:n 
datatalouden kehitystä;

6. toteaa, että datan vapaaehtoista 
yhteiskäyttöä koskevat sopimukset 
vauhdittavat edelleen EU:n datatalouden 
kehitystä;

Or. fr

Tarkistus 51
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että samaan toimitusketjuun 6. toteaa, että samaan toimitusketjuun 
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kuuluvien ja eri aloilla toimivien yritysten 
väliset oikeudenmukaista, yksinkertaista, 
selkeää, turvallista, yhteentoimivaa ja 
kohtuuhintaista datan vapaaehtoista 
yhteiskäyttöä koskevat sopimukset, joissa 
muunnetaan rahaksi datan toimittajien 
osallistuminen tai mahdollistetaan 
molemminpuolisten myönnytysten 
järjestelyt, vauhdittavat edelleen EU:n 
datatalouden kehitystä;

kuuluvien ja eri aloilla toimivien yritysten 
väliset oikeudenmukaista, yksinkertaista, 
selkeää, turvallista, yhteentoimivaa ja 
kohtuuhintaista datan vapaaehtoista 
yhteiskäyttöä koskevat sopimukset, joissa 
muunnetaan rahaksi datan toimittajien 
osallistuminen tai mahdollistetaan 
molemminpuolisten myönnytysten 
järjestelyt, vauhdittavat edelleen EU:n 
datatalouden kehitystä; kehottaa 
komissiota pohtimaan edelleen datan 
arvon käsitettä sekä määrittelemään ja 
vahvistamaan ”data-altruismin” 
soveltamisalan entistä paremmin;

Or. en

Tarkistus 52
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että samaan toimitusketjuun 
kuuluvien ja eri aloilla toimivien yritysten 
väliset oikeudenmukaista, yksinkertaista, 
selkeää, turvallista, yhteentoimivaa ja 
kohtuuhintaista datan vapaaehtoista 
yhteiskäyttöä koskevat sopimukset, joissa 
muunnetaan rahaksi datan toimittajien 
osallistuminen tai mahdollistetaan 
molemminpuolisten myönnytysten 
järjestelyt, vauhdittavat edelleen EU:n 
datatalouden kehitystä;

6. toteaa, että samaan toimitusketjuun 
kuuluvien ja eri aloilla toimivien yritysten 
väliset kaikkia osapuolia hyödyttävät, 
oikeudenmukaista, yksinkertaista, selkeää, 
turvallista, yhteentoimivaa ja 
kohtuuhintaista datan vapaaehtoista 
yhteiskäyttöä koskevat sopimukset 
vauhdittavat edelleen EU:n datatalouden 
kehitystä;

Or. en

Tarkistus 53
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta määritellä 
oikeudenmukaiset sopimusehdot, jotta 
voidaan puuttua markkinavoiman 
epätasapainoon; korostaa, että yhteinen 
eurooppalainen data-avaruus edellyttää, 
että yrityksille annetaan mahdollisuus 
tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään, ja 
katsoo sen vuoksi, että tarvitaan safe 
harbour -säännöksiä ja ryhmäpoikkeuksia 
datan yhteiskäyttöä ja yhdistämistä 
koskevaa yhteistyötä varten ja että 
komission on annettava yrityksille 
enemmän kilpailulainsäädäntöä koskevaa 
neuvontaa;

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta määritellä 
oikeudenmukaiset sopimusehdot, jotta 
voidaan puuttua markkinavoiman 
epätasapainoon; korostaa, että yhteinen 
eurooppalainen data-avaruus edellyttää, 
että yrityksille annetaan mahdollisuus 
tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään, ja 
katsoo sen vuoksi, että tarvitaan safe 
harbour -säännöksiä ja ryhmäpoikkeuksia 
datan yhteiskäyttöä ja yhdistämistä 
koskevaa yhteistyötä varten ja että 
komission on annettava yrityksille 
enemmän kilpailulainsäädäntöä koskevaa 
neuvontaa; odottaa, että tulevassa 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettia koskevassa komission 
ehdotuksessa käsitellään näitä 
kysymyksiä; korostaa lisäksi, että 
komission on seurattava markkinoiden 
toimintapuutteita ja ryhdyttävä 
tarvittaessa asianmukaisiin toimiin ja 
harkittava myös velvoitetta asettaa data 
saataville niiden korjaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 54
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta määritellä 
oikeudenmukaiset sopimusehdot, jotta 
voidaan puuttua markkinavoiman 
epätasapainoon; korostaa, että yhteinen 
eurooppalainen data-avaruus edellyttää, 
että yrityksille annetaan mahdollisuus 
tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään, ja 
katsoo sen vuoksi, että tarvitaan safe 

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta määritellä 
oikeudenmukaiset sopimusehdot, jotta 
voidaan puuttua markkinavoiman 
epätasapainoon; korostaa, että 
eurooppalainen data-avaruus edellyttää, 
että sidosryhmille annetaan mahdollisuus 
tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään, ja 
katsoo sen vuoksi, että tarvitaan safe 
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harbour -säännöksiä ja ryhmäpoikkeuksia 
datan yhteiskäyttöä ja yhdistämistä 
koskevaa yhteistyötä varten ja että 
komission on annettava yrityksille 
enemmän kilpailulainsäädäntöä koskevaa 
neuvontaa;

harbour -säännöksiä ja poikkeuksia, joilla 
voidaan edistää datan yhteiskäyttöä ja 
yhdistämistä koskevaa saatavuutta ja 
yhteistyötä yksityisiä ja julkisia 
tarkoituksia varten, ja että komission on 
annettava yrityksille enemmän 
kilpailulainsäädäntöä koskevaa neuvontaa; 
muistuttaa, että on tärkeää säännellä 
avointa datataloutta avoimesta datasta ja 
julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 
2019/1024 pohjalta;

Or. en

Tarkistus 55
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta määritellä 
oikeudenmukaiset sopimusehdot, jotta 
voidaan puuttua markkinavoiman 
epätasapainoon; korostaa, että yhteinen 
eurooppalainen data-avaruus edellyttää, 
että yrityksille annetaan mahdollisuus 
tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään, ja 
katsoo sen vuoksi, että tarvitaan safe 
harbour -säännöksiä ja 
ryhmäpoikkeuksia datan yhteiskäyttöä ja 
yhdistämistä koskevaa yhteistyötä varten 
ja että komission on annettava yrityksille 
enemmän kilpailulainsäädäntöä koskevaa 
neuvontaa;

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta määritellä 
oikeudenmukaiset sopimusehdot, jotta 
voidaan puuttua markkinavoiman ja 
asianomaisten osapuolten väliseen 
epätasapainoon; korostaa, että yhteinen 
eurooppalainen data-avaruus edellyttää, 
että yrityksille annetaan mahdollisuus 
tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään;

Or. en

Tarkistus 56
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
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7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta määritellä 
oikeudenmukaiset sopimusehdot, jotta 
voidaan puuttua markkinavoiman 
epätasapainoon; korostaa, että yhteinen 
eurooppalainen data-avaruus edellyttää, 
että yrityksille annetaan mahdollisuus 
tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään, ja 
katsoo sen vuoksi, että tarvitaan safe 
harbour -säännöksiä ja ryhmäpoikkeuksia 
datan yhteiskäyttöä ja yhdistämistä 
koskevaa yhteistyötä varten ja että 
komission on annettava yrityksille 
enemmän kilpailulainsäädäntöä koskevaa 
neuvontaa;

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta määritellä 
oikeudenmukaiset sopimusehdot, jotta 
voidaan puuttua markkinavoiman 
epätasapainoon ja erityisesti datan 
saatavuuteen ja sen 
käyttömahdollisuuksiin pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä; korostaa, että 
yhteinen eurooppalainen data-avaruus 
edellyttää, että yrityksille annetaan 
mahdollisuus tehdä tiivistä yhteistyötä 
keskenään, ja katsoo sen vuoksi, että 
tarvitaan safe harbour -säännöksiä ja 
ryhmäpoikkeuksia datan yhteiskäyttöä ja 
yhdistämistä koskevaa yhteistyötä varten ja 
että komission on annettava yrityksille 
enemmän kilpailukykyä ja 
kilpailulainsäädäntöä koskevaa neuvontaa;

Or. ro

Tarkistus 57
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta määritellä 
oikeudenmukaiset sopimusehdot, jotta 
voidaan puuttua markkinavoiman 
epätasapainoon; korostaa, että yhteinen 
eurooppalainen data-avaruus edellyttää, 
että yrityksille annetaan mahdollisuus 
tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään, ja 
katsoo sen vuoksi, että tarvitaan safe 
harbour -säännöksiä ja ryhmäpoikkeuksia 
datan yhteiskäyttöä ja yhdistämistä 
koskevaa yhteistyötä varten ja että 
komission on annettava yrityksille 
enemmän kilpailulainsäädäntöä koskevaa 

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta määritellä tarvittavia 
normeja, jotta voidaan puuttua 
markkinavoiman epätasapainoon; korostaa, 
että yhteinen eurooppalainen data-avaruus 
edellyttää, että yrityksille annetaan 
mahdollisuus tehdä tiivistä yhteistyötä 
keskenään, ja katsoo sen vuoksi, että 
tarvitaan safe harbour -säännöksiä datan 
yhteiskäyttöä ja yhdistämistä koskevaa 
yhteistyötä varten ja että komission on 
annettava yrityksille enemmän 
kilpailulainsäädäntöä koskevaa neuvontaa;
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neuvontaa;

Or. fr

Tarkistus 58
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että datan omistajuuteen ja 
saatavuuden hallintaan liittyvät 
kysymykset ovat usein pk-yritysten 
ulottumattomissa, vaikka niillä on suuri 
taloudellinen vaikutus; korostaa, että 
tämän ongelman ratkaisemiseksi julkisilla 
ja yksityisillä toimijoilla olisi oltava pääsy 
alustaympäristöön, jossa ne voivat 
yhdistää datansa ehdoin, jotka datan 
toimittajat voivat hyväksyä; korostaa, että 
tällainen ympäristö vähentäisi datan 
yhteiskäyttöön ja yhdistämiseen liittyviä 
riskejä ja kustannuksia muun muassa 
vastaamalla oikeudellisiin ja teknisiin 
sekä turvallisuutta ja 
vaatimustenmukaisuutta koskeviin 
kysymyksiin liittyvistä kustannuksista 
keskitetyssä ympäristössä;

Or. en

Tarkistus 59
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. suhtautuu myönteisesti sen 
yhteistyön tuloksiin, jota komissio on 
tehnyt jäsenvaltioiden kanssa korkean 
lisäarvon data-aineistojen tarjonnan 
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lisäämiseksi yhteisessä eurooppalaisessa 
data-avaruudessa avointa dataa ja 
julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäyttöä käsittelevän komitean 
puitteissa; kannustaa komissiota 
laatimaan kustannus-hyötyanalyysin siitä, 
että data-aineistoluetteloa laajennettaisiin 
maksutta ja rajoituksetta uusille aloille, 
joilla on suurimmat mahdollisuudet 
käyttää innovatiivisia teknologioita, kuten 
tekoälyä;

Or. en

Tarkistus 60
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa vahvistamaan 
yhteentoimivuutta ja laatimaan 
yhteisymmärrykseen perustuvia 
toimialavetoisia yhteisiä normeja, jotta 
voidaan taata, että data liikkuu eri 
laitteiden ja tahojen välillä innovatiivisella 
tavalla;

8. kehottaa vahvistamaan 
yhteentoimivuutta ja laatimaan 
yhteisymmärrykseen perustuvia 
toimialavetoisia yhteisiä normeja, jotta 
voidaan taata, että data liikkuu eri 
laitteiden ja tahojen välillä innovatiivisella 
tavalla; korostaa tarvetta määritellä datan 
laatua, aitoutta ja eheyttä koskevia 
yhteisiä normeja, jotta näitä 
ominaisuuksia voidaan kunnolla 
hyödyntää erityisesti tekoälyn 
käyttöönotossa;

Or. ro

Tarkistus 61
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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8. kehottaa vahvistamaan 
yhteentoimivuutta ja laatimaan 
yhteisymmärrykseen perustuvia 
toimialavetoisia yhteisiä normeja, jotta 
voidaan taata, että data liikkuu eri 
laitteiden ja tahojen välillä innovatiivisella 
tavalla;

8. kehottaa vahvistamaan 
yhteentoimivuutta ja laatimaan 
yhteisymmärrykseen perustuvia 
toimialavetoisia yhteisiä monialaisia 
normeja, jotta voidaan taata, että data 
liikkuu eri laitteiden ja tahojen välillä 
innovatiivisella tavalla, jättämättä yhtään 
aukkoa, jonka eri aloilla toimivat 
talouden toimijat, joilla on merkittävä 
markkinavoima, täyttäisivät; korostaa, 
että avoimet normit, jotka eivät ole 
omistusoikeuden alaisia, ovat tärkeitä 
hyvän yhteentoimivuuden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 62
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa vahvistamaan 
yhteentoimivuutta ja laatimaan 
yhteisymmärrykseen perustuvia 
toimialavetoisia yhteisiä normeja, jotta 
voidaan taata, että data liikkuu eri 
laitteiden ja tahojen välillä innovatiivisella 
tavalla;

8. kehottaa vahvistamaan 
yhteentoimivuutta ja laatimaan 
yhteisymmärrykseen perustuvia 
toimialavetoisia yhteisiä normeja, jotta 
voidaan taata, että data liikkuu eri 
laitteiden ja tahojen välillä innovatiivisella 
tavalla; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan viranomaisten hallussa 
olevien julkisten tietojen ja laadukkaan 
datan saatavuuden, erityisesti 
oikeusalalla, rajoittamatta yleisen 
tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin 
soveltamista;

Or. en

Tarkistus 63
Sergey Lagodinsky



PE660.437v03-00 36/58 AM\1221284FI.docx

FI

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa vahvistamaan 
yhteentoimivuutta ja laatimaan 
yhteisymmärrykseen perustuvia 
toimialavetoisia yhteisiä normeja, jotta 
voidaan taata, että data liikkuu eri 
laitteiden ja tahojen välillä innovatiivisella 
tavalla;

8. kehottaa vahvistamaan 
yhteentoimivuutta ja laatimaan 
yhteisymmärrykseen perustuvia 
toimialavetoisia yhteisiä normeja, jotta 
voidaan taata, että data liikkuu eri 
laitteiden ja tahojen välillä innovatiivisella 
tavalla; katsoo, että näitä normeja olisi 
kehitettävä yhteistyössä 
kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien 
kanssa kansainvälisten voittoa 
tavoittelemattomien foorumien puitteissa;

Or. en

Tarkistus 64
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa vahvistamaan 
yhteentoimivuutta ja laatimaan 
yhteisymmärrykseen perustuvia 
toimialavetoisia yhteisiä normeja, jotta 
voidaan taata, että data liikkuu eri 
laitteiden ja tahojen välillä innovatiivisella 
tavalla;

8. kehottaa vahvistamaan 
yhteentoimivuutta ja laatimaan 
yhteisymmärrykseen perustuvia 
toimialavetoisia yhteisiä normeja, jotta 
voidaan taata, että data liikkuu eri 
laitteiden ja tahojen välillä innovatiivisella 
tavalla; kehottaa laatimaan yhteiset, 
yhtenäiset ja jäsennellyt eurooppalaiset 
suuntaviivat tietomuodoista, joiden olisi 
oltava koneluettavia ja perustuttava 
avoimiin tallennusstandardeihin;

Or. en

Tarkistus 65
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa vahvistamaan 
yhteentoimivuutta ja laatimaan 
yhteisymmärrykseen perustuvia 
toimialavetoisia yhteisiä normeja, jotta 
voidaan taata, että data liikkuu eri 
laitteiden ja tahojen välillä innovatiivisella 
tavalla;

8. kehottaa vahvistamaan 
yhteentoimivuutta ja laatimaan yhteisiä 
normeja, jotta voidaan taata, että data 
liikkuu eri laitteiden ja tahojen välillä 
innovatiivisella tavalla;

Or. fr

Tarkistus 66
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että avoimen lähdekoodin 
teknologia edistää yritysten välistä kaikkia 
osapuolia hyödyttävää yhteistyötä ja takaa 
samalla avoimuuden ja julkisen 
valvonnan ja siten korkean luottamuksen 
tason, jota datan yhteiskäyttö edellyttää; 
toteaa lisäksi, että avoimen lähdekoodin 
teknologialla voi olla merkittävä asema 
Euroopan digitaalisen suvereniteetin 
varmistamisessa; katsoo siksi, että 
komission olisi kannustettava aktiivisesti 
avoimen lähdekoodin teknologian 
käyttöönottoon ja edistettävä sitä, 
erityisesti tehokkaiden pysyvien 
rahoitusjärjestelyjen avulla;

Or. en

Tarkistus 67
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
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8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. toteaa, että laitteiden välinen 
viestintä on määriteltävä 
johdonmukaisesti, mikä on olennaisen 
tärkeää esineiden internetin teknologiaa 
hyödyntävien ratkaisujen levittämiseksi, 
toteuttamiseksi ja kehittämiseksi sekä 
reunalaskennan potentiaalin 
vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 68
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa, että henkilötietoja ja muita 
kuin henkilötietoja koskevien 
oikeudellisten järjestelmien välinen ero on 
olennaisen tärkeä, sillä yritykset voivat 
usein valita ainoastaan vaihtoehdon olla 
jakamatta mitään kaupallisia 
tietoaineistoja, koska nykyiset säännöt 
ovat monimutkaisia ja on olemassa 
merkittävä oikeudellinen epävarmuus 
siitä, onko henkilötiedoista erotettu 
tunnistamisen mahdollistavat tiedot 
riittävän hyvin; toteaa, että järjestelmien 
erottelu voi olla vaikeaa käytännössä, kun 
otetaan huomioon yhdistetty data, jota 
varten olisi otettava käyttöön erillisiä 
sääntöjä ja lähestymistapoja; katsoo, että 
on edistettävä anonymisointiin keskittyviä 
malleja, joita varten tarvitaan selkeä 
oikeusperusta ja perusteluettelo, sekä 
muita teknisiä 
yksityisyydenvarmistustapoja, kuten 
siirtymistä datan yhteiskäytöstä yhteiseen 
tietojenkäsittelyyn, sovellusrajapintoja 
(API), synteettistä dataa ja virtuaalisia 

9. toteaa, että henkilötietojen ja 
muiden kuin henkilötietojen välinen ero 
on olennaisen tärkeä, ja sitä säännellään 
yleisellä tietosuoja-asetuksella ja 
sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivillä; varoittaa 
mahdollisesta väärinkäytöstä, kun 
kyseessä ovat erittäin arkaluonteiset 
henkilötiedot, kuten yleisen tietosuoja-
asetuksen 9 artiklassa tarkoitetut erityiset 
tietoryhmät tai sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivin soveltamisalaan 
kuuluvat sähköisen viestinnän sisällöt ja 
metadata; korostaa, että yleisen 
tietosuoja-asetuksen 
käyttötarkoitussidonnaisuutta koskevan 
periaatteen mukaisesti tietojen 
yhteiskäyttö on rajoitettava koskemaan 
ainoastaan muita kuin henkilötietoja, 
esimerkiksi kaupallisia tai teollisia tietoja 
tai turvallisesti ja tehokkaasti 
anonymisoituja henkilötietoja, myös 
yhdistetyissä data-aineistoissa; katsoo, että 
komission olisi edistettävä 
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testausympäristöjä; anonymisointitekniikoiden lisätutkimusta 
ja kannustettava niiden käyttöönottoon; 
toteaa, että tällaisia tekniikoita ovat 
siirtyminen datan yhteiskäytöstä yhteiseen 
tietojenkäsittelyyn, samalla kun 
varmistetaan, että henkilötietoja tai 
henkilötietojen rekonstruktion 
mahdollistavia tietoja ei jaeta 
laskentatulosten kanssa, 
sovellusrajapinnat (API) henkilötietoihin 
pääsyn abstrahoimiseksi jakamatta niitä, 
synteettinen data, joka tarjoaa täydellisen 
data-aineiston ominaisuudet ilman 
todellisia henkilötietoja, ja erilliset 
virtuaaliset testausympäristöt, jotka 
toimivat erillisissä tietokannoissa 
sisältämättä todellisia henkilötietoja;

Or. en

Tarkistus 69
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa, että henkilötietoja ja muita 
kuin henkilötietoja koskevien 
oikeudellisten järjestelmien välinen ero on 
olennaisen tärkeä, sillä yritykset voivat 
usein valita ainoastaan vaihtoehdon olla 
jakamatta mitään kaupallisia 
tietoaineistoja, koska nykyiset säännöt 
ovat monimutkaisia ja on olemassa 
merkittävä oikeudellinen epävarmuus 
siitä, onko henkilötiedoista erotettu 
tunnistamisen mahdollistavat tiedot 
riittävän hyvin; toteaa, että järjestelmien 
erottelu voi olla vaikeaa käytännössä, kun 
otetaan huomioon yhdistetty data, jota 
varten olisi otettava käyttöön erillisiä 
sääntöjä ja lähestymistapoja; katsoo, että 
on edistettävä anonymisointiin keskittyviä 
malleja, joita varten tarvitaan selkeä 
oikeusperusta ja perusteluettelo, sekä muita 

9. toteaa, että henkilötietoja ja muita 
kuin henkilötietoja koskevien 
oikeudellisten järjestelmien välinen ero on 
olennaisen tärkeä; toteaa, että järjestelmien 
erottelu voi olla vaikeaa käytännössä, kun 
otetaan huomioon yhdistetty data, jota 
varten olisi otettava käyttöön erillisiä 
sääntöjä ja lähestymistapoja; katsoo, että 
on edistettävä anonymisointiin keskittyviä 
malleja, joita varten tarvitaan selkeä 
oikeusperusta ja perusteluettelo, sekä muita 
teknisiä yksityisyydenvarmistustapoja, 
kuten siirtymistä datan yhteiskäytöstä 
yhteiseen tietojenkäsittelyyn, 
sovellusrajapintoja (API), synteettistä dataa 
ja virtuaalisia testausympäristöjä;
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teknisiä yksityisyydenvarmistustapoja, 
kuten siirtymistä datan yhteiskäytöstä 
yhteiseen tietojenkäsittelyyn, 
sovellusrajapintoja (API), synteettistä dataa 
ja virtuaalisia testausympäristöjä;

Or. fr

Tarkistus 70
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa, että henkilötietoja ja muita 
kuin henkilötietoja koskevien 
oikeudellisten järjestelmien välinen ero on 
olennaisen tärkeä, sillä yritykset voivat 
usein valita ainoastaan vaihtoehdon olla 
jakamatta mitään kaupallisia 
tietoaineistoja, koska nykyiset säännöt ovat 
monimutkaisia ja on olemassa merkittävä 
oikeudellinen epävarmuus siitä, onko 
henkilötiedoista erotettu tunnistamisen 
mahdollistavat tiedot riittävän hyvin; 
toteaa, että järjestelmien erottelu voi olla 
vaikeaa käytännössä, kun otetaan 
huomioon yhdistetty data, jota varten olisi 
otettava käyttöön erillisiä sääntöjä ja 
lähestymistapoja; katsoo, että on 
edistettävä anonymisointiin keskittyviä 
malleja, joita varten tarvitaan selkeä 
oikeusperusta ja perusteluettelo, sekä muita 
teknisiä yksityisyydenvarmistustapoja, 
kuten siirtymistä datan yhteiskäytöstä 
yhteiseen tietojenkäsittelyyn, 
sovellusrajapintoja (API), synteettistä dataa 
ja virtuaalisia testausympäristöjä;

9. toteaa, että henkilötietoja ja muita 
kuin henkilötietoja koskevien 
oikeudellisten järjestelmien välinen ero on 
olennaisen tärkeä, sillä yritykset voivat 
usein valita ainoastaan vaihtoehdon olla 
jakamatta mitään kaupallisia 
tietoaineistoja, koska nykyiset säännöt ovat 
monimutkaisia ja on olemassa merkittävä 
oikeudellinen epävarmuus siitä, onko 
henkilötiedoista erotettu tunnistamisen 
mahdollistavat tiedot riittävän hyvin; 
toteaa, että järjestelmien erottelu voi olla 
vaikeaa käytännössä, kun otetaan 
huomioon yhdistetty data, josta unionin 
nykyisessä lainsäädännössä säädetään, 
että jos muut kuin henkilötiedot ja 
henkilötiedot liittyvät erottamattomasti 
toisiinsa, tietosuojaoikeuksia ja 
-velvoitteita sovelletaan täysimääräisesti 
koko yhdistettyyn data-aineistoon 
riippumatta siitä, kuinka paljon 
henkilötietoja on suhteessa muihin kuin 
henkilötietoihin; katsoo, että on edistettävä 
anonymisointiin keskittyviä malleja, joita 
varten tarvitaan selkeä oikeusperusta ja 
perusteluettelo, sekä muita teknisiä 
yksityisyydenvarmistustapoja, kuten 
siirtymistä datan yhteiskäytöstä yhteiseen 
tietojenkäsittelyyn, sovellusrajapintoja 
(API), synteettistä dataa ja virtuaalisia 
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testausympäristöjä;

Or. en

Tarkistus 71
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että tietosuoja-
asetuksessa todetaan, että tietosuojaa ei 
sovelleta anonyymeihin tietoihin eli 
tietoihin, jotka eivät liity tunnistettuun tai 
tunnistettavissa olevaan luonnolliseen 
henkilöön, tai henkilötietoihin, joiden 
tunnistettavuus on poistettu siten, ettei 
rekisteröidyn tunnistaminen ole tai ei ole 
enää mahdollista; toteaa, että tietosuoja-
asetus ei tämän vuoksi koske tällaisten 
anonyymien, muun muassa tilasto- tai 
tutkimustarkoituksia varten käytettävien 
tietojen käsittelyä; muistuttaa lisäksi, että 
yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 
1 kohdassa säädetään, että tiedot on 
anonymisoitava, jos henkilötietoja ei enää 
tarvita tarkoituksen täyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 72
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa lisäämään raakadatan ja 
anonymisoidun datan saatavuutta 
yritysten ja viranomaisten välisessä ja 
yritysten välisessä viestinnässä, erityisesti 
sellaisen datan tapauksessa, jota syntyy 
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yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä, joka koskee yleistä etua tai 
joka liittyy osittain julkisin varoin 
rahoitettujen tehtävien suorittamiseen; 
korostaa, että tällainen data olisi 
asetettava saataville ja 
uudelleenkäytettäväksi yleisen edun 
mukaisesti samalla kun noudatetaan 
henkilötietosuojan periaatteita, kun 
otetaan huomioon tällaisen datan 
merkitys ja suuri yhteiskunnallinen arvo;

Or. en

Tarkistus 73
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. korostaa, että julkisten toimijoiden 
välistä tietojenvaihtoa (G2G-
tietojenvaihtoa) on virtaviivaistettava ja 
säänneltävä rajat ylittävissä suhteissa; 
toteaa, että julkisten instituutioiden 
välisen tietojenvaihdon soveltamisalan ja 
kattavuuden asteittainen laajentaminen 
esimerkiksi oikeuden alalla voi lisätä 
rikollisuuden torjunnan ja rajat ylittävien 
riitojen käsittelyn tuloksellisuutta;

Or. en

Tarkistus 74
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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9 b. korostaa, että luotettavaa 
datahallintoa koskevien ehdotettujen 
uusien puitteiden toteuttaminen ja 
täytäntöönpano edellyttävät 
toimivaltaisten viranomaisten pääsyä 
koodeihin ja tietoihin sekä tiettyjen 
erittäin riskialttiiden tekniikoiden, kuten 
valtion viranomaisten käyttämien 
kansalaisia koskevien sovellusten, 
tapauksessa yleisön pääsyä; katsoo, että 
teollis- ja tekijänoikeudet eivät saa estää 
tällaista pääsyä;

Or. en

Tarkistus 75
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että on tärkeää selventää 
niiden yksilöiden ja yritysten 
sopimusperusteisia oikeuksia, jotka 
osallistuvat dataa käyttävien ja muiden 
laitteiden luomiseen;

10. korostaa, että on tärkeää selventää 
niiden yksilöiden ja yritysten 
sopimusperusteisia ja muita oikeuksia, 
jotka osallistuvat dataa käyttävien ja 
muiden laitteiden luomiseen, ottaen 
samalla asianmukaisesti huomioon 
vapaiden ohjelmistojen yhteisön 
mahdollisuus käyttää laillisesti dataa ja 
tuottaa ohjelmistoja yleisölle ilman, että 
niihin automaattisesti sovelletaan 
velvoitteita, jotka on tarkoitettu 
ammattimaisesti dataa tuottaville ja 
käyttäville yrityksille;

Or. en

Tarkistus 76
Axel Voss

Lausuntoluonnos
10 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että on tärkeää selventää 
niiden yksilöiden ja yritysten 
sopimusperusteisia oikeuksia, jotka 
osallistuvat dataa käyttävien ja muiden 
laitteiden luomiseen;

10. korostaa, että on tärkeää selventää 
niiden yksilöiden ja yritysten 
sopimusperusteisia oikeuksia, jotka 
osallistuvat dataa käyttävien ja muiden 
laitteiden luomiseen, ja erityisesti 
oikeuksia käyttää dataa, siirtää dataa, 
kehottaa toista osapuolta lopettamaan 
datan käyttö, korjaamaan sitä tai 
poistamaan se samalla kun määritetään 
sen haltijat ja määritellään tällaisten 
oikeuksien luonne;

Or. en

Tarkistus 77
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. korostaa pilvipalvelujen, jotka ovat 
keskeinen datan keruun ja käsittelyn 
väline, merkitystä digitaalitalouden 
potentiaalin täysimääräisessä 
hyödyntämisessä; korostaa, että uusilla 
säännöksillä olisi varmistettava tietojen 
siirrettävyys eri palveluntarjoajien välillä 
ja niissä olisi otettava huomioon ongelma, 
joka koskee tietojen turvaamista ja 
palauttamista pilvipalvelujen tarjoajalta, 
kun se lopettaa toimintansa;

Or. en

Tarkistus 78
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. muistuttaa nykyisestä yleisestä 
tietosuojajärjestelmästä, josta säädetään 
asetuksessa (EU) 2016/679 luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta; korostaa, että sähköisen 
viestinnän tietosuoja-asetuksen 
tarkistaminen on saatettava päätökseen, 
jotta EU:n yrityksille voidaan luoda 
tasapuoliset toimintaedellytykset datan 
keruussa ja käytössä sekä erityisesti sen 
siirtämisessä;

Or. en

Tarkistus 79
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. korostaa, että vaikka yleinen 
tietosuoja-asetus on ollut voimassa yli 
kaksi vuotta, käytettävissä ei ole vieläkään 
käytännön välineitä, joiden avulla yksilöt 
voisivat käyttää oikeuttaan siirtää 
henkilötietoja hallinnoijien välillä 
helposti ja käyttäjäystävällisesti; 
kiinnittää huomiota tarpeeseen luoda 
automatisoitu, turvallinen ja avoin 
järjestelmä, jolla pannaan täytäntöön 
yksilöiden oikeus hallita henkilötietojaan;

Or. en

Tarkistus 80
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Lausuntoluonnos
4 alaotsikko
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Lausuntoluonnos Tarkistus

Dataan liittyvä vastuu Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 81
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. katsoo, että nykyiset vastuuta 
koskevat periaatteet ja 
teknologianeutraalit vastuuta koskevat 
säännöt ovat jo valmiita digitaalitaloutta 
ja uusimpia kehitteillä olevia 
teknologioita varten; toteaa, että 
kuitenkin joissakin tapauksissa, kuten 
tekoälyjärjestelmien operaattoreiden 
tapauksissa, tarvitaan uusia vastuuta 
koskevia sääntöjä, jotta asianomaiset 
henkilöt saavat asianmukaisen 
korvauksen työstään;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 82
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. katsoo, että nykyiset vastuuta 
koskevat periaatteet ja teknologianeutraalit 
vastuuta koskevat säännöt ovat jo valmiita 
digitaalitaloutta ja uusimpia kehitteillä 
olevia teknologioita varten; toteaa, että 
kuitenkin joissakin tapauksissa, kuten 
tekoälyjärjestelmien operaattoreiden 
tapauksissa, tarvitaan uusia vastuuta 

11. katsoo, että nykyiset vastuuta 
koskevat periaatteet ja teknologianeutraalit 
vastuuta koskevat säännöt ovat jo valmiita 
digitaalitaloutta ja uusimpia kehitteillä 
olevia teknologioita varten; toteaa, että 
kuitenkin joissakin tapauksissa, kuten 
tekoälyjärjestelmien operaattoreiden 
tapauksissa ja tapauksissa, joissa tekoäly 
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koskevia sääntöjä, jotta asianomaiset 
henkilöt saavat asianmukaisen korvauksen 
työstään;

tai muu kuin tekoäly on aiheuttanut 
vahinkoja data-aineiston puutteiden tai 
epätarkkuuden takia, tarvitaan uusia 
vastuuta koskevia sääntöjä, jotta 
asianomaiset henkilöt saavat 
asianmukaisen korvauksen työstään;

Or. en

Tarkistus 83
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. katsoo, että nykyiset vastuuta 
koskevat periaatteet ja 
teknologianeutraalit vastuuta koskevat 
säännöt ovat jo valmiita digitaalitaloutta 
ja uusimpia kehitteillä olevia 
teknologioita varten; toteaa, että kuitenkin 
joissakin tapauksissa, kuten 
tekoälyjärjestelmien operaattoreiden 
tapauksissa, tarvitaan uusia vastuuta 
koskevia sääntöjä, jotta asianomaiset 
henkilöt saavat asianmukaisen 
korvauksen työstään;

11. katsoo, että vaikka nykyiset 
vastuujärjestelmät voivat yleisesti ottaen 
soveltua digiaikaan, on tiettyjä aloja, 
kuten tekoäly ja vastaavat teknologiat, 
joilla uudet tai täydentävät vastuuta 
koskevat säännöt voivat olla tarpeen 
oikeusvarmuuden parantamiseksi ja 
asianmukaisen korvausjärjestelmän 
luomiseksi tietojen laillista käyttöä varten;

Or. en

Tarkistus 84
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. muistuttaa, että data on tekoälyn 
kehittämisen keskeinen osatekijä ja että 
tekoälyjärjestelmät perustuvat suuriin 
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tietomääriin ja käsittelevät niitä ja että 
kyseisissä järjestelmissä käytetään usein 
rakenteista dataa; katsoo, että 
datastrategialla olisi pyrittävä lisäämään 
datan saatavuutta poistamalla nykyiset 
esteet ja edistämällä nykyaikaisten 
verkko- ja API-pohjaisten palvelujen 
käyttöä saatavilla olevan datan kätevää ja 
nopeaa hakemista, selaamista ja 
käsittelemistä varten;

Or. en

Tarkistus 85
Axel Voss

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota arvioimaan 
kattavasti vastaavia lainsäädännön 
aukkoja, jotka liittyvät dataa koskevaan 
vastuuseen, ja arvioimaan mahdollisia 
muutoksia nykyisiin vastuujärjestelmiin 
ennen uusien lainsäädäntöehdotusten 
laatimista;

Or. en

Tarkistus 86
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota arvioimaan, 
onko datan vastuullista käyttöä koskevia 
sääntöjä tarpeen selventää; painottaa, että 
on edistettävä periaatetta vapaaehtoisen 
datan yhteiskäytön helpottamisesta;
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Or. ro

Tarkistus 87
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. korostaa, että algoritmeja varten 
tarvitaan jäljitettävää ja julkisesti 
saatavilla olevaa opetusdataa; katsoo, että 
esimerkiksi terveyden alalla vastuun on 
viime kädessä oltava luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä;

Or. en

Tarkistus 88
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. korostaa, että Euroopan 
datastrategian täytäntöönpanossa on 
varmistettava tasapaino yhtäältä datan 
laajemman käytön ja yhteiskäytön 
edistämisen ja toisaalta teollis- ja 
tekijänoikeuksien, yksityisyyden ja 
liikesalaisuksien suojelun välillä;

12. korostaa, että Euroopan 
datastrategian täytäntöönpanossa on 
varmistettava tasapaino yhtäältä datan 
laajemman käytön ja yhteiskäytön 
edistämisen ja toisaalta teollis- ja 
tekijänoikeuksien, yksityisyyden ja 
liikesalaisuksien suojelun välillä; korostaa, 
että tekoälyalgoritmien opettamisessa 
käytettävä data perustuu joskus 
rakenteiseen dataan, kuten tietokantoihin, 
tekijänoikeuksin suojattuihin teoksiin ja 
muihin teollis- ja tekijänoikeuksin 
suojattuihin luomuksiin, joita ei yleensä 
pidetä datana;

Or. en
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Tarkistus 89
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. korostaa, että Euroopan 
datastrategian täytäntöönpanossa on 
varmistettava tasapaino yhtäältä datan 
laajemman käytön ja yhteiskäytön 
edistämisen ja toisaalta teollis- ja 
tekijänoikeuksien, yksityisyyden ja 
liikesalaisuksien suojelun välillä;

12. korostaa, että Euroopan 
datastrategian täytäntöönpanossa on 
varmistettava tasapaino yhtäältä datan 
laajemman käytön ja yhteiskäytön 
edistämisen ja toisaalta teollis- ja 
tekijänoikeuksien, yksityisyyden ja 
liikesalaisuksien suojelun välillä; katsoo 
lisäksi, että väärinkäytösten paljastajia 
koskevassa direktiivissä määriteltyjä 
suojatoimia olisi sovellettava myös 
seuraavaan Euroopan datastrategiaan;

Or. fr

Tarkistus 90
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. korostaa, että Euroopan 
datastrategian täytäntöönpanossa on 
varmistettava tasapaino yhtäältä datan 
laajemman käytön ja yhteiskäytön 
edistämisen ja toisaalta teollis- ja 
tekijänoikeuksien, yksityisyyden ja 
liikesalaisuksien suojelun välillä;

12. korostaa, että Euroopan 
datastrategian täytäntöönpanossa on 
varmistettava tasapaino yhtäältä datan 
laajemman käytön ja yhteiskäytön 
edistämisen ja toisaalta teollis- ja 
tekijänoikeuksien ja liikesalaisuksien 
mutta myös perusoikeuksien, kuten 
yksityisyyden, suojelun välillä;

Or. en

Tarkistus 91
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Lausuntoluonnos
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12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. korostaa, että Euroopan 
datastrategian täytäntöönpanossa on 
varmistettava tasapaino yhtäältä datan 
laajemman käytön ja yhteiskäytön 
edistämisen ja toisaalta teollis- ja 
tekijänoikeuksien, yksityisyyden ja 
liikesalaisuksien suojelun välillä;

12. korostaa, että Euroopan 
datastrategian täytäntöönpanossa on 
varmistettava tasapaino yhtäältä datan 
laajemman käytön ja yhteiskäytön 
edistämisen ja toisaalta teollis- ja 
tekijänoikeuksien ja liikesalaisuksien 
suojelun sekä yksityisyydensuojan 
ehdottoman kunnioittamisen välillä;

Or. fr

Tarkistus 92
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. korostaa, että digitaaliteknologian 
potentiaalin vapauttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa tarpeettomat 
oikeudelliset esteet, jotta ei haitata 
unionin kehittyvän datatalouden kasvua 
tai innovointia siellä;

Or. en

Tarkistus 93
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. katsoo, ettei datavetoinen 
digitaalitalous edellytä merkittäviä 
muutoksia nykyiseen teollis- ja 
tekijänoikeuskehykseen, ja toteaa siksi, 

13. katsoo, että datavetoisen 
digitaalitalouden keskeinen 
maailmanlaajuinen merkitys huomioon 
ottaen EU:n nykyisen teollis- ja 
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että komission olisi arvioitava tarkasti, 
mitkä lainsäädäntömuutokset ovat todella 
tarpeellisia; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission aikomusta tarkistaa 
tietokantadirektiiviä ja selventää 
liikesalaisuusdirektiivin soveltamista;

tekijänoikeuskehyksen ei pitäisi haitata 
innovointia, ja toteaa siksi, että komission 
olisi arvioitava tarkasti, mitkä 
lainsäädäntömuutokset ovat tarpeellisia; 
palauttaa mieliin, että 
tietokantadirektiivistä tehdyn 
ensimmäisen arvioinnin mukaan uuden 
sui generis -oikeuden sisällyttäminen on 
johtanut eurooppalaisen 
tietokantatuotannon vähenemiseen; pitää 
tässä yhteydessä myönteisenä komission 
aikomusta tarkistaa tietokantadirektiiviä ja 
selventää liikesalaisuusdirektiivin 
soveltamista;

Or. en

Tarkistus 94
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. katsoo, ettei datavetoinen 
digitaalitalous edellytä merkittäviä 
muutoksia nykyiseen teollis- ja 
tekijänoikeuskehykseen, ja toteaa siksi, että 
komission olisi arvioitava tarkasti, mitkä 
lainsäädäntömuutokset ovat todella 
tarpeellisia; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission aikomusta tarkistaa 
tietokantadirektiiviä ja selventää 
liikesalaisuusdirektiivin soveltamista;

13. katsoo, ettei datavetoinen 
digitaalitalous edellytä merkittäviä 
muutoksia nykyiseen teollis- ja 
tekijänoikeuskehykseen, ja toteaa siksi, että 
komission olisi arvioitava tarkasti, mitkä 
lainsäädäntömuutokset ovat todella 
tarpeellisia, jotta voidaan välttää 
mahdolliset säädösten päällekkäisyydet; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission aikomusta tarkistaa 
tietokantadirektiiviä ja selventää 
liikesalaisuusdirektiivin soveltamista;

Or. ro

Tarkistus 95
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Lausuntoluonnos
13 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

13. katsoo, ettei datavetoinen 
digitaalitalous edellytä merkittäviä 
muutoksia nykyiseen teollis- ja 
tekijänoikeuskehykseen, ja toteaa siksi, 
että komission olisi arvioitava tarkasti, 
mitkä lainsäädäntömuutokset ovat todella 
tarpeellisia; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission aikomusta tarkistaa 
tietokantadirektiiviä ja selventää 
liikesalaisuusdirektiivin soveltamista;

13. kehottaa komissiota tekemään 
vaikutustenarvioinnin siitä, edellyttääkö 
datavetoinen digitaalitalous merkittäviä 
muutoksia tai mukautuksia nykyiseen 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan 
säädöskehykseen; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission aikomusta tarkistaa 
tietokantadirektiiviä ja selventää 
liikesalaisuusdirektiivin soveltamista;

Or. en

Tarkistus 96
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. katsoo, ettei datavetoinen 
digitaalitalous edellytä merkittäviä 
muutoksia nykyiseen teollis- ja 
tekijänoikeuskehykseen, ja toteaa siksi, 
että komission olisi arvioitava tarkasti, 
mitkä lainsäädäntömuutokset ovat todella 
tarpeellisia; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission aikomusta tarkistaa 
tietokantadirektiiviä ja selventää 
liikesalaisuusdirektiivin soveltamista;

13. kehottaa tekemään vaikutusten 
ennakkoarviointeja uusien 
digitaaliteknologioiden yhteydessä ennen 
uusia lainsäädäntöehdotuksia tai 
nykyiseen lainsäädäntöön ehdotettuja 
muutoksia; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission aikomusta tarkistaa 
tietokantadirektiiviä ja selventää 
mahdollisesti edelleen liikesalaisuuksien 
suojaamista koskevan direktiivin 
soveltamista;

Or. en

Tarkistus 97
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. korostaa tarvetta puuttua jäljellä 
oleviin epävarmuustekijöihin, jotka 
liittyvät tekstin ja tiedon louhinnan 
lailliseen suorittamiseen ja joita datan 
käyttäjät ja tekoälyn kehittäjät voivat vielä 
kohdata direktiivin (EU) 2019/790 
antamisen jälkeen; kehottaa komissiota 
antamaan ohjeita siitä, kuinka oikeuksien 
varaaminen muilla kuin koneellisesti 
luettavilla keinoilla on julkistettava 
kaikille keskitetysti;

Or. en

Tarkistus 98
Axel Voss

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. toteaa, että tekijänoikeuksin 
suojatun sisällön käyttöä tietolähteenä on 
arvioitava nykyisten sääntöjen ja 
tekijänoikeusdirektiivissä säädetyn tekstin 
ja tiedon louhintaa koskevan poikkeuksen 
sekä digitaalisten sisämarkkinoiden 
lähioikeuksien perusteella ja että tältä 
osin ei pitäisi luoda uusia poikkeuksia;

Or. en

Tarkistus 99
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
6 alaotsikko

Lausuntoluonnos Tarkistus

Oikeudenkäyttöalue ja prosessioikeus Oikeudenkäyttöalue, sovellettava 
lainsäädäntö ja prosessioikeus
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Or. en

Tarkistus 100
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
13 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 b. korostaa, että muiden kuin 
henkilötietojen laillisella käytöllä, 
saatavuudella tai jakamisella yhdessä 
jäsenvaltiossa olisi oltava rajatylittävä 
vaikutus, jotta EU:ssa voidaan nopeuttaa 
sellaisten innovatiivisten data-
avaruuksien kehittämistä, jotka kykenevät 
kilpailemaan maailmanlaajuisesti; katsoo, 
että oikeudellisen joustavuuden 
”vastavuoroisella tunnustamisella” 
voidaan taata oikeusvarmuus EU:n 
innovoijille, pk-yritykset ja startup-
yritykset mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 101
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. kehottaa komissiota arvioimaan, 
missä määrin unionin ulkopuolisten 
oikeudenkäyttöalueiden lainsäädännön, 
kuten Yhdysvaltojen Cloud Act -lain, 
soveltaminen voi aiheuttaa oikeudellista 
epävarmuutta ja haittaa unionissa asuville 
henkilöille ja unioniin sijoittautuneille 
yrityksille ja tarvitseeko tämän vuoksi 
ryhtyä toimenpiteisiin.

14. kehottaa komissiota toteuttamaan 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
unionin ulkopuolisten 
oikeudenkäyttöalueiden lainsäädännön, 
kuten Yhdysvaltojen Cloud Act -lain, 
soveltaminen ei heikennä unionin 
kansalaisten perusoikeuksia tai aiheuta 
oikeudellista epävarmuutta ja haittaa 
unioniin sijoittautuneille yrityksille; panee 
merkille Euroopan unionin 
tuomioistuimen tähän liittyvän 
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viimeaikaisen oikeuskäytännön.

Or. en

Tarkistus 102
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. kehottaa komissiota arvioimaan, 
missä määrin unionin ulkopuolisten 
oikeudenkäyttöalueiden lainsäädännön, 
kuten Yhdysvaltojen Cloud Act -lain, 
soveltaminen voi aiheuttaa oikeudellista 
epävarmuutta ja haittaa unionissa asuville 
henkilöille ja unioniin sijoittautuneille 
yrityksille ja tarvitseeko tämän vuoksi 
ryhtyä toimenpiteisiin.

14. kehottaa komissiota arvioimaan, 
missä määrin unionin ulkopuolisten 
oikeudenkäyttöalueiden lainsäädännön, 
kuten Yhdysvaltojen Cloud Act -lain tai 
Kiinan kansallisen tiedustelulain, 
soveltaminen voi aiheuttaa oikeudellista 
epävarmuutta ja haittaa unionissa asuville 
henkilöille ja unioniin sijoittautuneille 
yrityksille ja tarvitseeko tämän vuoksi 
ryhtyä toimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 103
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. kehottaa komissiota arvioimaan, 
missä määrin unionin ulkopuolisten 
oikeudenkäyttöalueiden lainsäädännön, 
kuten Yhdysvaltojen Cloud Act -lain, 
soveltaminen voi aiheuttaa oikeudellista 
epävarmuutta ja haittaa unionissa asuville 
henkilöille ja unioniin sijoittautuneille 
yrityksille ja tarvitseeko tämän vuoksi 
ryhtyä toimenpiteisiin.

14. kehottaa komissiota arvioimaan, 
missä määrin unionin ulkopuolisten 
oikeudenkäyttöalueiden lainsäädännön, 
kuten Yhdysvaltojen Cloud Act -lain, 
soveltaminen aiheuttaa oikeudellista 
epävarmuutta ja haittaa unionissa asuville 
henkilöille ja unioniin sijoittautuneille 
yrityksille ja ehdottamaan tarvittavia 
toimenpiteitä tähän tilanteeseen 
puuttumiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 104
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. korostaa, että datatalouden 
potentiaalia on mahdotonta hyödyntää 
täysimääräisesti varmistamatta, että 
lainvalvontaviranomaisilla ja 
oikeushallinnon henkilöstöllä on riittävät 
tiedonhallintaa koskevat tiedot ja taidot; 
toteaa, että digitaaliset taidot ovat 
keskeisessä asemassa oikeusjärjestelmän 
digitalisointiprosessissa kaikissa 
jäsenvaltioissa; korostaa, että tässä 
prosessissa on monia esteitä, jotka liittyvät 
digitaalisen datan tehokkaaseen ja 
turvalliseen keräämiseen, käsittelyyn ja 
vaihtoon;

Or. en

Tarkistus 105
Axel Voss

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. toteaa, että komission olisi 
edelleen arvioitava siviilioikeudellisia 
menettelyjä koskevaan säädöskehykseen 
tehtäviä muutoksia, jotta voidaan 
vähentää yksityisten sijoittajien 
investointiesteitä; kehottaa komissiota 
noudattamaan tässä yhteydessä nopeasti 
ja asianmukaisesti Euroopan parlamentin 
päätöslauselmaa siviilioikeudellisia 
menettelyjä koskevista yhteisistä 
vähimmäisnormeista (2015/2084(INL));
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Or. en


