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Módosítás 1
Tilly Metz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a mesterséges 
intelligenciával (AI) és az adatokkal 
kapcsolatos, a Bizottság által a 2020. 
február 19-i közleményekben1megerősített 
törekvéseket;

1. üdvözli a mesterséges 
intelligenciával (AI) és az adatokkal 
kapcsolatos, a Bizottság által a 2020. 
február 19-i közleményekben1 megerősített 
törekvéseket; megjegyzi azonban, hogy a 
Bizottság nem foglalkozott a szellemi 
tulajdonjogok védelmének kérdésével a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztésével összefüggésben;

_________________ _________________
1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 és COM(2020)0067).

1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 és COM(2020)0067).

Or. en

Módosítás 2
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a mesterséges 
intelligenciával (AI) és az adatokkal 
kapcsolatos, a Bizottság által a 2020. 
február 19-i közleményekben1megerősített 
törekvéseket;

1. üdvözli a a Bizottság által a 
mesterséges intelligenciával (AI) és az 
adatokkal kapcsolatos 2020. február 19-i 
közleményekben ismertetett törekvéseket; 
reméli, hogy a Bizottság képes lesz 
teljesíteni a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos törekvéseit egy olyan európai 
adatstratégia választása révén, amely 
lehetővé teszi a teljes szuverenitást ezen a 
területen;

_________________
1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 és COM(2020)0067).
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Or. fr

Módosítás 3
Andor Deli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a mesterséges 
intelligenciával (AI) és az adatokkal 
kapcsolatos, a Bizottság által a 2020. 
február 19-i közleményekben1megerősített 
törekvéseket;

1. üdvözli a mesterséges 
intelligenciával (AI) és az adatokkal 
kapcsolatos, a Bizottság által a 2020. 
február 19-i közleményekben1, a Bizottság 
„A mesterséges intelligenciáról: a 
kiválóság és a bizalom európai 
megközelítése” című fehér könyvében, 
valamint az európai adatstratégiában 
megerősített törekvéseket;

_________________ _________________
1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 és COM(2020)0067).

1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 és COM(2020)0067).

Or. en

Módosítás 4
Andor Deli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése és alkalmazása szükségessé 
teszi a technikai, társadalmi, gazdasági, 
etikai és jogi kérdések tisztázását számos 
szakpolitikai területen, ideértve a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat is, valamint a 
válaszok és a szakpolitikák európai szintű 
kidolgozását;

Or. en
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Módosítás 5
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban a mesterségesintelligencia-
technológiák fejlesztése jelentős gazdasági, 
társadalmi, környezeti és biztonsági 
előnyökkel járhat;

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban a mesterségesintelligencia-
technológiák fejlesztése jelentős gazdasági, 
társadalmi, környezeti és biztonsági 
előnyökkel járhat; tudomásul veszi a 
vállalatok és a gazdasági régiók közötti 
globális versenyt a közlekedési ágazat 
mesterségesintelligencia-megoldásainak 
fejlesztése terén; hangsúlyozza, hogy meg 
kell erősíteni a közlekedési ágazatban 
működő európai vállalatok nemzetközi 
versenyképességét azáltal, hogy az EU-
ban a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos megoldások fejlesztése és 
alkalmazása számára kedvező környezet 
kerül kialakításra.

Or. en

Módosítás 6
Tilly Metz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban a mesterségesintelligencia-
technológiák fejlesztése jelentős gazdasági, 
társadalmi, környezeti és biztonsági 
előnyökkel járhat;

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban a mesterségesintelligencia-
technológiák fejlesztése – figyelembe véve 
a természeti környezetre és az emberi 
egészségre gyakorolt hatást – jelentős 
gazdasági, társadalmi, környezeti és 
biztonsági előnyökkel járhat valamennyi 
polgár és a társadalom javára, az 
életminőség javítása, új foglalkoztatási 
lehetőségek és fenntarthatóbb üzleti 
modellek kialakítása révén, és azt úgy kell 
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megtervezni, hogy széles körben 
megfizethető legyen;

Or. en

Módosítás 7
Andor Deli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban a mesterségesintelligencia-
technológiák fejlesztése jelentős gazdasági, 
társadalmi, környezeti és biztonsági 
előnyökkel járhat;

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban a mesterségesintelligencia-
technológiák fejlesztése jelentős gazdasági, 
társadalmi, környezeti és biztonsági 
előnyökkel járhat; hangsúlyozza továbbá, 
hogy a mesterséges intelligenciát 
valamennyi közlekedési mód esetében 
egyenlő mértékben kell alkalmazni, a 
városi és a vidéki területeken egyaránt, 
ezért holisztikus, technológiailag semleges 
és rugalmas megközelítésre van szükség a 
közlekedési és mobilitási ágazat 
valamennyi kihívásának megfelelő 
kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 8
István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban a mesterségesintelligencia-
technológiák fejlesztése jelentős gazdasági, 
társadalmi, környezeti és biztonsági 
előnyökkel járhat;

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
és a turisztikai ágazatban a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése jelentős gazdasági, társadalmi, 
környezeti és biztonsági előnyökkel járhat; 
a társadalmaknak fel kell készülniük a 
mesterséges intelligencia előnyeire és 
kihívásaira; elemezni kell, hogy a 
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mesterséges intelligenciát helyesen 
alkalmazzák, és nem okoz kárt az 
embereknek vagy a társadalomnak.

Or. en

Módosítás 9
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban a mesterségesintelligencia-
technológiák fejlesztése jelentős gazdasági, 
társadalmi, környezeti és biztonsági 
előnyökkel járhat;

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban a mesterségesintelligencia-
technológiák fejlesztése innovációval, 
kutatással, új munkahelyek teremtésével, 
a beruházások mobilizálásával, 
foglalkoztatással, gazdasági, társadalmi, 
környezeti és biztonsági előnyökkel jár, 
amelyek vonzóbbá tehetik az ágazatot az 
új generációk számára;

Or. en

Módosítás 10
Maria Grapini

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban a mesterségesintelligencia-
technológiák fejlesztése jelentős gazdasági, 
társadalmi, környezeti és biztonsági 
előnyökkel járhat;

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban a mesterségesintelligencia-
technológiák fejlesztése jelentős gazdasági, 
társadalmi, környezeti, közületi és 
biztonsági előnyökkel járhat;

Or. ro

Módosítás 11
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Tilly Metz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megerősíti, hogy a mesterséges 
intelligenciával és az összekapcsoltsággal 
kapcsolatos innovációkra, valamint az 
adatokhoz való hozzáférésre és az adatok 
biztonságára vonatkozó szellemi 
tulajdonjogok megfelelő jogi keretének 
meghatározása kulcsfontosságú lesz a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése, valamint a közlekedésben való 
zökkenőmentes és széles körű terjesztése 
szempontjából;

3. megerősíti, hogy a mesterséges 
intelligenciával és az összekapcsoltsággal 
kapcsolatos innovációkra, valamint az 
adatokhoz való hozzáférésre és az adatok 
biztonságára vonatkozó szellemi 
tulajdonjogok megfelelő jogi keretének 
meghatározása kulcsfontosságú lesz a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése, valamint a közlekedésben való 
zökkenőmentes, biztonságos és széles körű 
terjesztése szempontjából; hangsúlyozza, 
hogy biztosítani kell, hogy a szellemi 
tulajdonra vonatkozó uniós szabályok ne 
akadályozzák az adatokhoz való 
hozzáférést, és ezáltal a mesterséges 
intelligencia fejlesztését;

Or. en

Módosítás 12
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megerősíti, hogy a mesterséges 
intelligenciával és az összekapcsoltsággal 
kapcsolatos innovációkra, valamint az 
adatokhoz való hozzáférésre és az adatok 
biztonságára vonatkozó szellemi 
tulajdonjogok megfelelő jogi keretének 
meghatározása kulcsfontosságú lesz a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése, valamint a közlekedésben való 
zökkenőmentes és széles körű terjesztése 
szempontjából;

3. megerősíti, hogy a mesterséges 
intelligenciával és az összekapcsoltsággal 
kapcsolatos innovációkra, valamint az 
adatokhoz való hozzáférésre és az adatok 
biztonságára vonatkozó szellemi 
tulajdonjogok megfelelő jogi keretének 
meghatározása uniós szinten 
kulcsfontosságú lesz a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése, valamint a közlekedésben való 
zökkenőmentes és széles körű terjesztése, 
továbbá az ágazaton belüli bizalom és 
jogbiztonság megteremtése szempontjából;
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Or. en

Módosítás 13
Maria Grapini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megerősíti, hogy a mesterséges 
intelligenciával és az összekapcsoltsággal 
kapcsolatos innovációkra, valamint az 
adatokhoz való hozzáférésre és az adatok 
biztonságára vonatkozó szellemi 
tulajdonjogok megfelelő jogi keretének 
meghatározása kulcsfontosságú lesz a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése, valamint a közlekedésben való 
zökkenőmentes és széles körű terjesztése 
szempontjából;

3. megerősíti, hogy a mesterséges 
intelligenciával és az összekapcsoltsággal 
kapcsolatos innovációkra, valamint az 
adatokhoz való hozzáférésre és az adatok 
biztonságára vonatkozó szellemi 
tulajdonjogok megfelelő jogi keretének 
meghatározása kulcsfontosságú lesz a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése, valamint a közlekedésben való 
zökkenőmentes és széles körű terjesztése 
szempontjából, összhangban az általános 
adatvédelmi rendelettel;

Or. ro

Módosítás 14
István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megerősíti, hogy a mesterséges 
intelligenciával és az összekapcsoltsággal 
kapcsolatos innovációkra, valamint az 
adatokhoz való hozzáférésre és az adatok 
biztonságára vonatkozó szellemi 
tulajdonjogok megfelelő jogi keretének 
meghatározása kulcsfontosságú lesz a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése, valamint a közlekedésben való 
zökkenőmentes és széles körű terjesztése 
szempontjából;

3. megerősíti, hogy a mesterséges 
intelligenciával és az összekapcsoltsággal 
kapcsolatos innovációkra, valamint az 
adatokhoz való hozzáférésre és az adatok 
biztonságára vonatkozó szellemi 
tulajdonjogok megfelelő jogi keretének 
meghatározása kulcsfontosságú lesz a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése, valamint a közlekedésben és a 
turizmusban való zökkenőmentes és széles 
körű terjesztése szempontjából;

Or. en
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Módosítás 15
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a szellemitulajdon-
védelmi stratégiák a mesterséges 
intelligencia fejlődésével párhuzamosan 
folyamatosan fejlődnek, és hogy 
figyelembe kell venni az olyan kérdéseket, 
mint a rugalmas szerzői jog, a szabadalmi 
oltalom vagy akár az üzleti titokra 
vonatkozó szabályok, és meg kell 
vizsgálni, hogy az innovátorok milyen 
módon kapják meg a szellemi tulajdon 
védelmének legszélesebb körű és 
legmegbízhatóbb eszközeit;

4. úgy véli, hogy a szellemitulajdon-
védelmi stratégiák a mesterséges 
intelligencia fejlődésével párhuzamosan 
folyamatosan fejlődnek, és hogy 
figyelembe kell venni az olyan kérdéseket, 
mint a rugalmas szerzői jog, a szabadalmi 
oltalom vagy akár az üzleti titokra 
vonatkozó szabályok, és meg kell 
vizsgálni, hogy az innovátorok milyen 
módon kapják meg a szellemi tulajdon 
védelmének legszélesebb körű és 
legmegbízhatóbb eszközeit, amelyek a 
jogbiztonságot garantálása mellett 
ösztönzik a magánvállalkozásokba, 
egyetemekbe, kkv-kba és klaszterekbe 
történő új beruházásokat, a köz- és 
magánszféra együttműködése révén 
támogatva a kutatást és fejlesztést;

Or. en

Módosítás 16
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a szellemitulajdon-
védelmi stratégiák a mesterséges 
intelligencia fejlődésével párhuzamosan 
folyamatosan fejlődnek, és hogy 
figyelembe kell venni az olyan kérdéseket, 
mint a rugalmas szerzői jog, a szabadalmi 
oltalom vagy akár az üzleti titokra 
vonatkozó szabályok, és meg kell 

4. úgy véli, hogy a szellemitulajdon-
védelmi stratégiák a mesterséges 
intelligencia fejlődésével párhuzamosan 
folyamatosan fejlődnek, és hogy 
figyelembe kell venni az olyan kérdéseket, 
mint a rugalmas szerzői jog, a szabadalmi 
oltalom vagy akár az üzleti titokra 
vonatkozó szabályok, és meg kell 
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vizsgálni, hogy az innovátorok milyen 
módon kapják meg a szellemi tulajdon 
védelmének legszélesebb körű és 
legmegbízhatóbb eszközeit;

vizsgálni, hogy az innovátorok milyen 
módon kapják meg a szellemi tulajdon 
védelmének legszélesebb körű és 
legmegbízhatóbb eszközeit, egyúttal teljes 
védelmet nyújtva a visszaélést bejelenő 
személyek számára;

Or. fr

Módosítás 17
Andor Deli

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a szellemitulajdon-
védelmi stratégiák a mesterséges 
intelligencia fejlődésével párhuzamosan 
folyamatosan fejlődnek, és hogy 
figyelembe kell venni az olyan kérdéseket, 
mint a rugalmas szerzői jog, a szabadalmi 
oltalom vagy akár az üzleti titokra 
vonatkozó szabályok, és meg kell 
vizsgálni, hogy az innovátorok milyen 
módon kapják meg a szellemi tulajdon 
védelmének legszélesebb körű és 
legmegbízhatóbb eszközeit;

4. úgy véli, hogy a szellemitulajdon-
védelmi stratégiák a mesterséges 
intelligencia fejlődésével párhuzamosan 
folyamatosan fejlődnek, és hogy 
figyelembe kell venni az olyan kérdéseket, 
mint a rugalmas szerzői jog és a 
szomszédos jogok, a szabadalmi oltalom és 
a formatervezési minták oltalma, vagy 
akár az üzleti titokra és a know-howra 
vonatkozó szabályok, és meg kell 
vizsgálni, hogy az innovátorok milyen 
módon kapják meg a szellemi tulajdon 
védelmének legszélesebb körű és 
legmegbízhatóbb eszközeit;

Or. en

Módosítás 18
Tilly Metz

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a szellemitulajdon-
védelmi stratégiák a mesterséges 
intelligencia fejlődésével párhuzamosan 
folyamatosan fejlődnek, és hogy 

4. úgy véli, hogy a szellemitulajdon-
védelmi stratégiák a mesterséges 
intelligencia fejlődésével párhuzamosan 
folyamatosan fognak fejlődni, és hogy 
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figyelembe kell venni az olyan kérdéseket, 
mint a rugalmas szerzői jog, a szabadalmi 
oltalom vagy akár az üzleti titokra 
vonatkozó szabályok, és meg kell 
vizsgálni, hogy az innovátorok milyen 
módon kapják meg a szellemi tulajdon 
védelmének legszélesebb körű és 
legmegbízhatóbb eszközeit;

szükséges lesz alkalmazkodni e változó 
környezethez a szerzői jog, a szabadalmi 
oltalom vagy akár az üzleti titokra 
vonatkozó szabályok révén, valamint 
figyelembe venni e környezetet annak 
vizsgálata során, hogy az innovátorok 
milyen módon kapják meg a szellemi 
tulajdon védelmének legszélesebb körű és 
legmegbízhatóbb eszközeit, előmozdítva 
ezzel a kreativitást és az innovációt;

Or. en

Módosítás 19
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy a 
figyelmeztetés és a tájékoztatás 
szabadságának elsőbbséget kell élveznie 
az üzleti titoktartással szemben;

Or. fr

Módosítás 20
Andor Deli

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy a 
mesterséges intelligenciával foglalkozó 
valamennyi jogszabályban vegye 
figyelembe a magas szintű szakértői 
csoport iránymutatásaiban meghatározott 
hét kulcsfontosságú követelményt, amit a 
2019. április 8-i közleményében2üdvözölt;

5. felhívja a Bizottságot, hogy a 
mesterséges intelligenciával foglalkozó 
valamennyi jogszabályban vegye 
figyelembe és megfelelően ültesse át a 
magas szintű szakértői csoport 
iránymutatásaiban meghatározott hét 
kulcsfontosságú követelményt, amit a 
2019. április 8-i közleményében2 üdvözölt;

_________________ _________________
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2 „Az emberközpontú mesterséges 
intelligencia iránti bizalom növelése 
(COM(2019)0168)”.

2 „Az emberközpontú mesterséges 
intelligencia iránti bizalom növelése 
(COM(2019)0168)”.

Or. en

Módosítás 21
István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a távoli vagy 
biometrikus azonosítási technológiákban 
– például a közlekedési és idegenforgalmi 
ágazatban alkalmazott nyomon követési 
alkalmazásokban – egyre nagyobb 
szükség van a mesterségesintelligencia-
technológiákra, amelyek a Covid19-válság 
és az esetleges jövőbeli egészségügyi és 
közegészségügyi válságok kezelésének új 
módjával szolgálhatnak, szem előtt tartva 
az alapvető jogok, a magánélet és a 
személyes adatok védelmének 
szükségességét;

Or. en

Módosítás 22
Andor Deli

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a 
szellemitulajdon-jogok jelenlegi 
széttöredezett jogi kerete akadályozza a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztését a közlekedésben; felhívja ezért 
a Bizottságot, hogy értékelje a szellemi 
tulajdonra vonatkozó rendszerének a 
mesterségesintelligencia-technológiák 

6. megjegyzi, hogy a 
szellemitulajdon-jogok jelenlegi 
széttöredezett jogi kerete akadályozza a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztését a közlekedésben; felhívja ezért 
a Bizottságot, hogy értékelje a szellemi 
tulajdonra vonatkozó rendszerének a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
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fejlesztése tekintetében való alkalmasságát, 
és terjessze elő az általa szükségesnek ítélt 
jogalkotási javaslatokat;

fejlesztése tekintetében való alkalmasságát, 
és terjessze elő azon jogalkotási 
javaslatokat, amelyeket a jogbiztonság 
biztosítása és az e technológiákba történő 
beruházások ösztönzése érdekében 
szükségesnek tart;

Or. en

Módosítás 23
Maria Grapini

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a 
szellemitulajdon-jogok jelenlegi 
széttöredezett jogi kerete akadályozza a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztését a közlekedésben; felhívja ezért 
a Bizottságot, hogy értékelje a szellemi 
tulajdonra vonatkozó rendszerének a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése tekintetében való 
alkalmasságát, és terjessze elő az általa 
szükségesnek ítélt jogalkotási javaslatokat;

6. megjegyzi, hogy a 
szellemitulajdon-jogok jelenlegi 
széttöredezett jogi kerete akadályozza a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztését a közlekedésben; felhívja ezért 
a Bizottságot, hogy értékelje, mennyiben 
alkalmas a szellemi tulajdonra vonatkozó 
rendszere a közúti biztonságra vonatkozó 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztésének vonatkozásában, és 
terjessze elő az általa szükségesnek ítélt 
jogalkotási javaslatokat;

Or. ro

Módosítás 24
Tilly Metz

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a 
szellemitulajdon-jogok jelenlegi 
széttöredezett jogi kerete akadályozza a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztését a közlekedésben; felhívja ezért 
a Bizottságot, hogy értékelje a szellemi 

6. megjegyzi, hogy a 
szellemitulajdon-jogok jelenlegi 
széttöredezett jogi kerete és a rájuk 
vonatkozó jogbizonytalanság akadályozza 
a mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztését a közlekedésben; felhívja ezért 
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tulajdonra vonatkozó rendszerének a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése tekintetében való alkalmasságát, 
és terjessze elő az általa szükségesnek ítélt 
jogalkotási javaslatokat;

a Bizottságot, hogy értékelje a szellemi 
tulajdonra vonatkozó rendszerének a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése tekintetében való alkalmasságát, 
és terjessze elő az általa szükségesnek ítélt 
jogalkotási javaslatokat;

Or. en

Módosítás 25
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a 
szellemitulajdon-jogok jelenlegi 
széttöredezett jogi kerete akadályozza a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztését a közlekedésben; felhívja ezért 
a Bizottságot, hogy értékelje a szellemi 
tulajdonra vonatkozó rendszerének a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése tekintetében való 
alkalmasságát, és terjessze elő az általa 
szükségesnek ítélt jogalkotási javaslatokat;

6. megjegyzi, hogy a 
szellemitulajdon-jogok jelenlegi 
széttöredezett jogi kerete akadályozza a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztését a közlekedésben; felhívja ezért 
a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 
jelenlegi jogszabályokat, és terjessze elő az 
általa szükségesnek ítélt jogalkotási 
javaslatokat, amelyeket szükségesnek tart 
egy átláthatóbb rendszer kialakításához és 
az európai szintű széttöredezettség 
elkerüléséhez, amely veszélyeztetné a 
belső piacot; 

Or. en

Módosítás 26
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a 
szellemitulajdon-jogok jelenlegi 
széttöredezett jogi kerete akadályozza a 
mesterségesintelligencia-technológiák 

6. megjegyzi, hogy a 
szellemitulajdon-jogok jogi kerete hatással 
bír a mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztésére a közlekedésben; felhívja 
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fejlesztését a közlekedésben; felhívja ezért 
a Bizottságot, hogy értékelje a szellemi 
tulajdonra vonatkozó rendszerének a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése tekintetében való alkalmasságát, 
és terjessze elő az általa szükségesnek ítélt 
jogalkotási javaslatokat;

ezért a Bizottságot, hogy értékelje a 
szellemi tulajdonra vonatkozó 
rendszerének a mesterségesintelligencia-
technológiák fejlesztése tekintetében való 
alkalmasságát, és terjessze elő az általa 
szükségesnek ítélt jogalkotási javaslatokat;

Or. en

Módosítás 27
Tilly Metz

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi hogy az MI-technológia, 
bár lehetővé teszi a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos nagy mennyiségű 
adat feldolgozását, nem helyettesítheti az 
ember általi ellenőrzést a 
szellemitulajdon-jogok odaítélése, 
valamint a szellemitulajdon-jogok 
megsértése esetén a felelősség 
meghatározása terén;

Or. en

Módosítás 28
Tilly Metz

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. megállapítja, hogy az adatok MI 
általi felhasználása tekintetében a szerzői 
jog által védett adatok felhasználását a 
szöveg- és adatbányászatra vonatkozó 
azon kivételek fényében kell megítélni, 
amelyeket a digitális egységes piacon a 
szerzői és szomszédos jogokról szóló 
irányelv tartalmaz, valamint a 
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szellemitulajdon-jogok védelmével 
kapcsolatos korlátozások és kivételek 
hatálya alá tartozó valamennyi 
felhasználás fényében;

Or. en

Módosítás 29
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje annak lehetőségét és a 
vállalkozások számára való relevanciáját, 
hogy szoftvereken vagy algoritmusokon 
alapuló szabadalmakat szerezzenek annak 
érdekében, hogy biztosítsák mind az 
innováció védelmét, mind a megbízható 
mesterséges intelligenciához szükséges 
átláthatóságot;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje annak lehetőségét és a 
vállalkozások számára való relevanciáját, 
hogy szoftvereken vagy algoritmusokon 
alapuló szabadalmakat szerezzenek annak 
érdekében, hogy biztosítsák mind az 
innováció védelmét, mind a megbízható 
mesterséges intelligenciához szükséges 
átláthatóságot; hangsúlyozza az e 
vállalatok közötti egyenlő 
versenyfeltételek fenntartásának 
szükségességét, valamint a versenyjoggal 
való összhang biztosításának fontosságát; 
hangsúlyozza a mesterséges intelligencia 
és a szellemi tulajdon kezelésének 
fontosságát a közlekedési ágazatban, a 
technológiai semlegesség elvének teljes 
körű tiszteletben tartása mellett;

Or. en

Módosítás 30
Tilly Metz

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 7. felhívja a Bizottságot, hogy 
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értékelje annak lehetőségét és a 
vállalkozások számára való relevanciáját, 
hogy szoftvereken vagy algoritmusokon 
alapuló szabadalmakat szerezzenek annak 
érdekében, hogy biztosítsák mind az 
innováció védelmét, mind a megbízható 
mesterséges intelligenciához szükséges 
átláthatóságot;

biztosítsa mind az innováció védelmét, 
mind a megbízható mesterséges 
intelligenciához szükséges átláthatóságot;

Or. en

Módosítás 31
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje annak lehetőségét és a 
vállalkozások számára való relevanciáját, 
hogy szoftvereken vagy algoritmusokon 
alapuló szabadalmakat szerezzenek annak 
érdekében, hogy biztosítsák mind az 
innováció védelmét, mind a megbízható 
mesterséges intelligenciához szükséges 
átláthatóságot;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje annak lehetőségét és a 
vállalkozások számára való relevanciáját, 
hogy szoftvereken vagy algoritmusokon 
alapuló szabadalmakat szerezzenek annak 
érdekében, hogy biztosítsák mind az 
innováció védelmét, mind a megbízható 
mesterséges intelligenciához szükséges 
átláthatóságot, valamint a közületi célokra 
használt algoritmusok nyilvános 
hozzáférhetőségét;

Or. fr

Módosítás 32
Maria Grapini

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje annak lehetőségét és a 
vállalkozások számára való relevanciáját, 
hogy szoftvereken vagy algoritmusokon 
alapuló szabadalmakat szerezzenek annak 

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje annak lehetőségét és a 
vállalkozások – beleértve a kkv-ket – 
számára való relevanciáját, hogy 
szoftvereken vagy algoritmusokon alapuló 
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érdekében, hogy biztosítsák mind az 
innováció védelmét, mind a megbízható 
mesterséges intelligenciához szükséges 
átláthatóságot;

szabadalmakat szerezzenek annak 
érdekében, hogy biztosítsák mind az 
innováció védelmét, mind a megbízható 
mesterséges intelligenciához szükséges 
átláthatóságot;

Or. ro

Módosítás 33
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. teljes mértékben tudatában van 
annak, hogy a mesterséges intelligencia 
terén való fejlődést össze kell kapcsolni az 
összeköttetések jelentős mértékű 
javításával, hogy az előnyöket teljes 
mértékben ki lehessen aknázni; tudomásul 
veszi a közlekedési ágazatban a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatban 
folyó intenzív szabadalmi tevékenységet; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez 
tömeges jogvitákhoz vezethet, amelyek 
ártani fognak az ágazat egészének;

8. teljes mértékben tudatában van 
annak, hogy a mesterséges intelligencia 
terén való fejlődést össze kell kapcsolni az 
infrastruktúra és a digitális készségek 
oktatása terén tett állami beruházásokkal, 
az összeköttetések jelentős mértékű 
javításával, hogy az előnyöket teljes 
mértékben ki lehessen aknázni; tudomásul 
veszi a közlekedési ágazatban a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatban 
folyó intenzív szabadalmi tevékenységet; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez 
tömeges jogvitákhoz vezethet, amelyek 
ártani fognak az ágazat egészének, 
amennyiben nem kerül sor sürgősen 
jogszabály kidolgozására európai szinten;

Or. en

Módosítás 34
Andor Deli

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. teljes mértékben tudatában van 
annak, hogy a mesterséges intelligencia 

8. Teljes mértékben tudatában van 
annak, hogy a mesterséges intelligencia 
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terén való fejlődést össze kell kapcsolni az 
összeköttetések jelentős mértékű 
javításával, hogy az előnyöket teljes 
mértékben ki lehessen aknázni; tudomásul 
veszi a közlekedési ágazatban a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatban 
folyó intenzív szabadalmi tevékenységet; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez 
tömeges jogvitákhoz vezethet, amelyek 
ártani fognak az ágazat egészének;

terén elért előrehaladást az 
összekapcsoltság jelentős javításával kell 
összekapcsolni ahhoz, hogy teljes 
mértékben megvalósuljon, ezért kiemeli az 
5G hálózatok fontosságát a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
teljes körű alkalmazása szempontjából; 
tudomásul veszi a közlekedési ágazatban a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatban 
folyó intenzív szabadalmi tevékenységet; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez 
tömeges jogvitákhoz vezethet, amelyek 
ártani fognak az ágazat egészének;

Or. en

Módosítás 35
Tilly Metz

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. teljes mértékben tudatában van 
annak, hogy a mesterséges intelligencia 
terén való fejlődést össze kell kapcsolni az 
összeköttetések jelentős mértékű 
javításával, hogy az előnyöket teljes 
mértékben ki lehessen aknázni; tudomásul 
veszi a közlekedési ágazatban a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatban 
folyó intenzív szabadalmi tevékenységet; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez 
tömeges jogvitákhoz vezethet, amelyek 
ártani fognak az ágazat egészének;

8. teljes mértékben tudatában van 
annak, hogy a mesterséges intelligencia 
terén való fejlődést össze kell kapcsolni az 
összeköttetések és az interoperabilitás 
jelentős mértékű javításával, hogy az 
előnyöket teljes mértékben ki lehessen 
aknázni; tudomásul veszi a közlekedési 
ágazatban a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatban folyó intenzív szabadalmi 
tevékenységet; aggodalmát fejezi ki a 
vegyes forgalom (amelyben mind a 
hagyományos, mind az önvezető járművek 
közlekednek) már amúgy is magas 
biztonsági kockázataira gyakorolt hatások 
miatt;

Or. en

Módosítás 36
Andor Deli

Véleménytervezet
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9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a szabványhoz 
nélkülözhetetlen szabadalmak 
kulcsszerepet játszanak az új 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztésében és terjesztésében, valamint 
az interoperabilitás biztosításában; felhívja 
a Bizottságot, hogy ösztönözze az 
ágazatközi szabványok kialakítását és a 
hivatalos szabványosítást; e tekintetben 
emlékeztet a szabványhoz nélkülözhetetlen 
szabadalmak engedélyezéséről szóló, 2017. 
november 29-i bizottsági közleményre és a 
szabványhoz nélkülözhetetlen szabadalmak 
átláthatóságára vonatkozóan abban 
meghatározott alapelvekre, nevezetesen a 
tisztességes, észszerű és 
megkülönböztetésmentes (FRAND) 
engedélyezésre és végrehajtásra; külön 
felhívja a figyelmet azokra a szabványhoz 
nélkülözhetetlen szabadalmakra, amelyek 
javíthatják a közlekedést igénybe vevők 
biztonságát;

9. hangsúlyozza, hogy a szabványhoz 
nélkülözhetetlen szabadalmak 
kulcsszerepet játszanak az új 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztésében és terjesztésében, valamint 
az interoperabilitás biztosításában; felhívja 
a Bizottságot, hogy ösztönözze az 
ágazatközi szabványok kialakítását és a 
hivatalos szabványosítást; e tekintetben 
emlékeztet a szabványhoz nélkülözhetetlen 
szabadalmak engedélyezéséről szóló, 2017. 
november 29-i bizottsági közleményre és a 
szabványhoz nélkülözhetetlen szabadalmak 
átláthatóságára vonatkozóan abban 
meghatározott alapelvekre, nevezetesen a 
tisztességes, észszerű és 
megkülönböztetésmentes (FRAND) 
engedélyezésre és végrehajtásra; külön 
felhívja a figyelmet azokra a szabványhoz 
nélkülözhetetlen szabadalmakra, amelyek 
javíthatják a közúti közlekedés és más 
közlekedési módok biztonságát, valamint a 
közlekedést igénybe vevők biztonságát;

Or. en

Módosítás 37
Tilly Metz

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a szabványhoz 
nélkülözhetetlen szabadalmak 
kulcsszerepet játszanak az új 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztésében és terjesztésében, valamint 
az interoperabilitás biztosításában; felhívja 
a Bizottságot, hogy ösztönözze az 
ágazatközi szabványok kialakítását és a 
hivatalos szabványosítást; e tekintetben 
emlékeztet a szabványhoz nélkülözhetetlen 

9. hangsúlyozza, hogy a szabványhoz 
nélkülözhetetlen szabadalmak 
kulcsszerepet játszanak az új 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztésében és terjesztésében, valamint 
az interoperabilitás biztosításában; felhívja 
a Bizottságot, hogy ösztönözze az 
ágazatközi szabványok kialakítását és a 
hivatalos szabványosítást; e tekintetben 
emlékeztet a szabványhoz nélkülözhetetlen 
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szabadalmak engedélyezéséről szóló, 2017. 
november 29-i bizottsági közleményre és a 
szabványhoz nélkülözhetetlen szabadalmak 
átláthatóságára vonatkozóan abban 
meghatározott alapelvekre, nevezetesen a 
tisztességes, észszerű és 
megkülönböztetésmentes (FRAND) 
engedélyezésre és végrehajtásra; külön 
felhívja a figyelmet azokra a szabványhoz 
nélkülözhetetlen szabadalmakra, amelyek 
javíthatják a közlekedést igénybe vevők 
biztonságát;

szabadalmak engedélyezéséről szóló, 2017. 
november 29-i bizottsági közleményre és a 
szabványhoz nélkülözhetetlen szabadalmak 
átláthatóságára vonatkozóan abban 
meghatározott alapelvekre, nevezetesen a 
tisztességes, észszerű és 
megkülönböztetésmentes (FRAND) 
engedélyezésre és végrehajtásra; külön 
felhívja a figyelmet azokra a szabványhoz 
nélkülözhetetlen szabadalmakra, amelyek 
javíthatják a közlekedést igénybe vevők 
biztonságát, védelmét és a közlekedési 
eszközök akadálymentességét;

Or. en

Módosítás 38
Andor Deli

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. üdvözli, hogy a Bizottság kész 
biztosítani azt, hogy az adatok gyűjtése és 
felhasználása az EU szigorú adatvédelmi 
szabályainak teljes körű betartásával 
történjen;

10. üdvözli, hogy a Bizottság kész 
biztosítani azt, hogy az adatok gyűjtése és 
felhasználása az EU szigorú adatvédelmi 
szabályainak teljes körű betartásával 
történjen; ugyanakkor megfelelő 
egyensúlyra van szükség az adatvédelem 
és a szellemi tulajdonra vonatkozó 
szabályok között, így biztosítva a 
szükséges rugalmasságot a 
mesterségesintelligencia-innovátorok 
számára a személyes adatok és a 
magánélet tiszteletben tartása mellett;

Or. en

Módosítás 39
Sara Cerdas

Véleménytervezet
10 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

10. üdvözli, hogy a Bizottság kész 
biztosítani azt, hogy az adatok gyűjtése és 
felhasználása az EU szigorú adatvédelmi 
szabályainak teljes körű betartásával 
történjen;

10. üdvözli, hogy a Bizottság kész 
biztosítani azt, hogy az adatok gyűjtése és 
felhasználása az EU szigorú szabályainak 
teljes körű betartásával történjen; 
hangsúlyozza, hogy továbbra is 
védelmezni kell az európai polgárok 
adatait, és hogy ezen a területen 
folyamatosan javításra és rendszeres 
felülvizsgálatokra van szükség;

Or. pt

Módosítás 40
Tilly Metz

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. üdvözli, hogy a Bizottság kész 
biztosítani azt, hogy az adatok gyűjtése és 
felhasználása az EU szigorú adatvédelmi 
szabályainak teljes körű betartásával 
történjen;

10. üdvözli, hogy a Bizottság kész 
biztosítani azt, hogy az adatok gyűjtése és 
felhasználása az EU szigorú adatvédelmi 
szabályainak teljes körű betartásával 
történjen;

Or. en

Módosítás 41
Maria Grapini

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. üdvözli a Bizottság azon célját, 
hogy közös európai adattér jöjjön létre a 
szabványokba, az eszközökbe és az 
infrastruktúrába történő befektetés mellett; 
különösen támogatja egy közös európai 
mobilitási adattér létrehozását;

11. üdvözli a Bizottság azon célját, 
hogy közös európai adattér jöjjön létre a 
szabványokba, az eszközökbe és az 
infrastruktúrába történő befektetés mellett; 
különösen támogatja egy közös európai 
mobilitási adattér létrehozását az általános 
adatvédelmi irányelv rendelkezéseivel 
összhangban;
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Or. ro

Módosítás 42
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. üdvözli a Bizottság azon célját, 
hogy közös európai adattér jöjjön létre a 
szabványokba, az eszközökbe és az 
infrastruktúrába történő befektetés mellett; 
különösen támogatja egy közös európai 
mobilitási adattér létrehozását;

11. üdvözli a Bizottság azon célját, 
hogy közös európai adattér jöjjön létre a 
szabványokba, az eszközökbe és az 
infrastruktúrába történő befektetés mellett; 
különösen támogatja egy közös európai 
mobilitási adattér létrehozását, amely 
szigorúan megfelel az általános 
adatvédelmi rendelet szabályainak;

Or. fr

Módosítás 43
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. felhívja a Bizottságot, hogy 
foglalkozzon az adatok és a szellemi 
tulajdon védelmének kérdésével;

12. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
lépéseket a személyes adatok védelme, 
valamint a szellemi tulajdon és a 
visszaélést bejelentő személyek védelme 
érdekében; hangsúlyozza, hogy az adatok 
áthelyezésére vonatkozóan ambiciózus 
politikát kell megvalósítani Európában;

Or. fr

Módosítás 44
Andor Deli

Véleménytervezet
12 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

12. felhívja a Bizottságot, hogy 
foglalkozzon az adatok és a szellemi 
tulajdon védelmének kérdésével;

12. felhívja a Bizottságot, hogy 
megfelelő módon foglalkozzon az adatok 
és a szellemi tulajdon védelmének 
kérdésével, kellő rugalmassággal és 
tekintettel a technológiai semlegességre, 
ugyanakkor biztosítva a megfelelő szintű 
jogbiztonságot;

Or. en

Módosítás 45
Sara Cerdas

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. felhívja a Bizottságot, hogy 
foglalkozzon az adatok és a szellemi 
tulajdon védelmének kérdésével;

12. felhívja a Bizottságot, hogy 
foglalkozzon az adatok és a szellemi 
tulajdon védelmének kérdésével, 
kezdeményezéseket dolgozva ki a bevált 
gyakorlatok cseréjére és a beruházásra az 
e területen folytatott kutatásba;

Or. pt

Módosítás 46
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. felhívja a Bizottságot, hogy 
foglalkozzon az adatok és a szellemi 
tulajdon védelmének kérdésével;

12. felhívja a Bizottságot, hogy 
sürgősen foglalkozzon az adatok és a 
szellemi tulajdon védelmére vonatkozó 
jogalkotási javaslatokkal;

Or. en
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Módosítás 47
Tilly Metz

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. üdvözli a közös európai adatterek 
irányítására vonatkozó támogató és 
rugalmas jogi keret jövőbeli létrehozását, 
valamint a Bizottság azon szándékát, hogy 
előmozdítsa a vállalkozások és a 
kormányzat közötti, valamint a 
vállalkozások közötti adatmegosztást, és 
hogy az adatokhoz való kötelező 
hozzáférést tisztességes, észszerű és 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
azokra az esetekre korlátozza, amikor az 
egyedi körülmények ezt szükségessé 
teszik;

13. üdvözli a közös európai adatterek 
irányítására vonatkozó támogató és 
rugalmas jogi keret jövőbeli létrehozását, 
valamint a Bizottság azon szándékát, hogy 
előmozdítsa a vállalkozások és a 
kormányzat közötti, valamint a 
vállalkozások közötti adatmegosztást;

Or. en

Módosítás 48
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. üdvözli a közös európai adatterek 
irányítására vonatkozó támogató és 
rugalmas jogi keret jövőbeli létrehozását, 
valamint a Bizottság azon szándékát, hogy 
előmozdítsa a vállalkozások és a 
kormányzat közötti, valamint a 
vállalkozások közötti adatmegosztást, és 
hogy az adatokhoz való kötelező 
hozzáférést tisztességes, észszerű és 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
azokra az esetekre korlátozza, amikor az 
egyedi körülmények ezt szükségessé 
teszik;

13. üdvözli a közös európai adatterek 
irányítására vonatkozó támogató és 
rugalmas jogi keret jövőbeli létrehozását, 
valamint a Bizottság azon szándékát, hogy 
előmozdítsa a vállalkozások és a 
kormányzat közötti, valamint a 
vállalkozások közötti adatmegosztást, 
amelynek anonimizált adatokkal kell 
történnie, és hogy az adatokhoz való 
kötelező hozzáférést tisztességes, észszerű 
és megkülönböztetésmentes feltételek 
mellett azokra az esetekre korlátozza, 
amikor az egyedi körülmények ezt 
szükségessé teszik;

Or. fr
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Módosítás 49
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. felhívja a Bizottságot, hogy 
fordítson megkülönböztetett figyelmet a 
kkv-k adatokhoz való hozzáférésére, mivel 
ez fellendítheti tevékenységüket;

14. felhívja a Bizottságot, hogy 
fordítson különös figyelmet a kkv-k 
hozzáférésére az anonimizált, az általános 
adatvédelmi rendeletnek megfelelő 
adatokhoz, amelyek fellendíthetik 
tevékenységüket; hozzáteszi, hogy ezt a 
hozzáférést azokra az ágazatokra kell 
korlátozni, amelyekben működnek;

Or. fr

Módosítás 50
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. felhívja a Bizottságot, hogy 
fordítson megkülönböztetett figyelmet a 
kkv-k adatokhoz való hozzáférésére, mivel 
ez fellendítheti tevékenységüket;

14. felhívja a Bizottságot, hogy 
fordítson megkülönböztetett figyelmet a 
kkv-k és klaszterek olyan adatokhoz való 
hozzáférésére, amelyek fellendíthetik 
tevékenységüket, valamint a technológiai 
központokra és egyetemekre azok kutatási 
programjainak előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 51
Maria Grapini

Véleménytervezet
14 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

14. felhívja a Bizottságot, hogy 
fordítson megkülönböztetett figyelmet a 
kkv-k adatokhoz való hozzáférésére, mivel 
ez fellendítheti tevékenységüket;

14. felhívja a Bizottságot, hogy 
fordítson különös figyelmet a kkv-k olyan 
adatokhoz való hozzáférésére, amelyek 
fellendíthetik tevékenységüket, és a belső 
piacon szilárdabb pozícióhoz segíthetik 
őket;

Or. ro

Módosítás 52
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. támogatja a Bizottság arra irányuló 
szándékát, hogy  felkérje a feldolgozóipar 
kulcsfontosságú szereplőit – a közlekedés 
területén tevékenykedő gyártókat, a 
mesterséges intelligencia és a hálózatok 
tekintetében innovátorokat – arra, hogy 
állapodjanak meg arról, hogy milyen 
feltételek mellett készek megosztani 
adataikat.

15. támogatja a Bizottság arra irányuló 
szándékát, hogy felkérje a feldolgozóipar 
kulcsfontosságú szereplőit – a közlekedés 
területén tevékenykedő gyártókat, a 
mesterséges intelligencia és a hálózatok 
tekintetében innovátorokat – arra, hogy 
állapodjanak meg arról, hogy milyen 
feltételek mellett készek megosztani 
adataikat. hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy a mobilitásban érdekelt 
valamennyi fél hozzáférjen a járművek 
által generált adatokhoz az innovatív, 
adatközpontú szolgáltatások fejlesztésének 
előmozdítása érdekében.

Or. en

Módosítás 53
István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. támogatja a Bizottság arra irányuló 
szándékát, hogy  felkérje a feldolgozóipar 

15. Támogatja a Bizottság arra irányuló 
szándékát, hogy felkérje a feldolgozóipar 
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kulcsfontosságú szereplőit – a közlekedés 
területén tevékenykedő gyártókat, a 
mesterséges intelligencia és a hálózatok 
tekintetében innovátorokat – arra, hogy 
állapodjanak meg arról, hogy milyen 
feltételek mellett készek megosztani 
adataikat.

kulcsfontosságú szereplőit – a közlekedés 
területén tevékenykedő gyártókat, az 
idegenforgalmi ágazat szolgáltatóit, a 
gépjárműipari értéklánc harmadik 
szereplőit, a mesterséges intelligencia és a 
hálózatok tekintetében innovátorokat – 
arra, hogy állapodjanak meg arról, hogy 
milyen feltételek mellett készek 
megosztani adataikat.

Or. en


