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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000021/2016 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Jerzy Buzek 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Przedmiot: Ku gospodarce opartej na danych 

Kieruję do Komisji poniższe pytania dotyczące komunikatu pt. „Ku gospodarce opartej na danych”. 

1. Jednolity rynek cyfrowy to jeden z kluczowych priorytetów aktualnego programu prac Komisji 
Europejskiej. W tym kontekście gospodarka oparta na danych jest rosnącym w siłę sektorem, 
który powinien umożliwić rozwój świata cyfrowego, który potrzebuje z kolei, oprócz łączności, 
wspólnych standardów, interoperacyjności, łatwo dostępnych platform, ultraszybkiej sieci i 
wysokowydajnej infrastruktury obliczeniowej. Jak Komisja zamierza wspierać rozwój infrastruktury 
szerokopasmowej, chmury obliczeniowej, innowacji w zakresie standardów i stabilnych ram 
prawnych jako najważniejszych priorytetów w promowaniu gospodarki opartej na danych? 

2. Zważywszy na możliwości rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności w tym 
obszarze oraz z myślą o ochronie danych, bezpieczeństwu i trwałości ochrony prywatności, jak 
Komisja zamierza zagwarantować, że ramy gospodarki opartej na danych będą prawnie 
uregulowane, z poszanowaniem standardów ochrony danych, ale jednocześnie elastyczne na 
tyle, aby dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji na rynkach cyfrowych i pozwolić na 
osiąganie jak największych korzyści z gospodarki opartej na danych? 

3. Obecnie w Europie to MŚP korzystają z technologii i innowacji oraz promują ich stosowanie w 
gospodarce opartej na danych. Jakie kroki podejmie Komisja, aby stworzyć równe szanse: a) 
pozwalające MŚP na aktywne umieszczanie własnych zasobów danych w opartych na danych 
łańcuchach wartości i rywalizowanie jako światowi liderzy w ramach opartej na danych 
gospodarki? b) udostępniając MŚP, na równych warunkach i z poszanowaniem zasad 
bezpieczeństwa i ochrony prywatności, zarządzane publicznie repozytoria danych, co pozwoli na 
uwolnienie ich powszechnie znanej dynamiki i kreatywności w tworzeniu dużej wartości aplikacji, 
produktów i usług? c) zachęcając państwa członkowskie do udziału w badaniach, rozwoju i 
innowacji oraz działalności finansowej w celu ułatwienia wprowadzenia konkurencyjnej 
gospodarki opartej na danych? 

4. Koncentracja na danych będących własnością firm i danych wytwarzających wartość dodaną w 
połączeniu z otwartymi danymi jest niezbędna w celu wykorzystania możliwości oferowanych 
przez gospodarkę opartą na danych. Jak Komisja zamierza przystąpić do opartej na zasadach 
rynkowych standaryzacji norm i opracowania rozwiązań interoperacyjnych, a także zachęcać do 
dzielenia się danymi, w sposób respektujący różnice między otwartymi i prywatnymi danymi, a 
także standardy ochrony danych? 

5. Mimo że inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe należą do prerogatyw państw członkowskich, jak 
Komisja zamierza zachęcać i wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu inicjatyw 
szkoleniowych związanych z obsługą danych i rozwijających niezbędne umiejętności? 

Przedłożone: 3.2.2016 
Przekazane: 5.2.2016 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 12.2.2016 


