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B8-0308/2016 

Ψήθιζμα ηου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζχεηικά με ηη μεηάβαζη ζε μια ακμάζουζα 

οικονομία βαζιζόμενη ζηα δεδομένα 

(2015/2612(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 2αο Ινπιίνπ 2014, κε ηίηιν «Πξνο 

κηα αθκάδνπζα νηθνλνκία βαζηδφκελε ζηα δεδνκέλα» (COM(2014)0442), 

– έρνληαο ππφςε ηελ εξψηεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή κε ζέκα 'Πξνο κηα αθκάδνπζα 

νηθνλνκία βαζηδφκελε ζηα δεδνκέλα' (O-000021/2016 – B8-0116/2016), 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ςεθίζκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη 

Δλέξγεηαο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 8 ηνπ Χάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ θαη ην 

άξζξν 16 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ζηελ Δπξψπε
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2015, κε ηίηιν 

«Σηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά ηεο Δπξψπεο» (COM(2015)0192), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 128 παξάγξαθνο 5 θαη ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Καλνληζκνχ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη έσο ην 2017 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο καδηθψλ 

δεδνκέλσλ ζα είλαη έμη θνξέο ηαρχηεξνο ζπγθξηηηθά κε ηνλ αληίζηνηρν ηεο ζπλνιηθήο 

αγνξάο ΤΠΔ, θαη, ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Γεδνκέλσλ (IDC) 

γηα ηηο παγθφζκηεο ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο καδηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πεξίνδν 

2013-2017, ζα θηάζεη ζπλνιηθά ηα 50 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα 

νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία 3,75 εθαηνκκπξίσλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο έσο ην 2017 

ζχκθσλα κε Δπξσπατθή εηαηξηθή ζρέζε αμίαο ησλ καδηθψλ δεδνκέλσλ· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ απμάλεηαη κε πξσηνθαλή ξπζκφ ζε 

βαζκφ πνπ, έσο ην 2020, αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα 16 ηξηζεθαηνκκχξηα gigabyte, 

αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε ξπζκφ εηήζηαο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο δεδνκέλσλ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 236 %· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε γλψζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

απφ ηα καδηθά δεδνκέλα ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη φηη ηα νθέιε κίαο βαζηδφκελεο ζηα 

δεδνκέλα νηθνλνκίαο ζα επηθέξνπλ, έσο ην 2020, επηπιένλ κεγέζπλζε ηεο ηάμεο ηνπ 

1,9% ηνπ ΑΔγρΠ · 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0535. 
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Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλάπηπμε καδηθψλ δεδνκέλσλ ζπληζηά αλαπφζπαζην κέξνο 

κηαο λέαο ςεθηαθήο αγνξάο θαη φηη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

θαη αληαγσληζηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνηχπσλ θαη, ηαπηφρξνλα, λα ππάξρεη 

ζπκκφξθσζε πξνο ην πιαίζην ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, θαζφηη 

ηα καδηθά δεδνκέλα ελδέρεηαη λα ελέρνπλ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο θαη πξνθιήζεηο ηδίσο 

γηα ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ γηα ηδησηηθή δσή 

θαη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ), θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλάπηπμε απηή έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνθαιεί άδηθεο δηαθξίζεηο πνπ απνξξένπλ απφ κεξνιεπηηθά 

ζπκπεξάζκαηα βαζηζκέλα πεξηζζφηεξν ζε ζπζρεηίζεηο παξά ζηελ αηηηψδε ζπλάθεηα· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κειινληηθή αθκάδνπζα νηθνλνκία βαζηδφκελε ζηα δεδνκέλα 

κπνξεί λα ζπληζηά κία επθαηξία αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο δηεπθνιχλνληαο, ζπλ ηνηο 

άιινηο ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα επηηεπρζεί θαιή 

ηζνξξνπία πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν πιαίζην γηα νηθνλνκηθή αχμεζε 

ψζηε λα δηαηεξεζεί ε εκπηζηνζχλε θαη, ηαπηφρξνλα, λα δηαζθαιίδνληαη θαη λα γίλνληαη 

ζεβαζηά ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ, 

αμηνινγήζεσλ θαη θαηάιιεισλ απαληήζεσλ, θαηά πεξίπησζε, κε λνκνζεηηθά κέζα· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα καδηθά δεδνκέλα παξέρνπλ επίζεο επθαηξίεο θαη 

δπλαηφηεηεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο (π.ρ. επθνιία, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

εμνηθνλφκεζε), γηα ηηο επηρεηξήζεηο (Βηνκεραλία 4.0) θαη γηα ηελ θπβέξλεζε 

(ειεθηξνληθή δεκφζηα δηνίθεζε), θαζψο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο ζηέγαζεο (έμππλεο 

πφιεηο), ηεο επηζηήκεο, ηεο ηαηξηθήο («θηλεηή» πγεία - "mHealth"), ηεο αληηκεηψπηζεο 

θαηαζηξνθψλ θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ εγθιήκαηνο· 

Ο ρόιος κηας οηθολοκίας βαζηδόκελες ζηα δεδοκέλα ζηο πιαίζηο ηες ζηραηεγηθής γηα κηα 

Ψεθηαθή Έλωζε 

1. αλακέλεη φηη ηα νθέιε κηαο νηθνλνκίαο βαζηδφκελεο ζηα δεδνκέλα ζε εζληθφ θαη 

επξσπατθφ επίπεδν ζα έρνπλ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία θαη ζε θάζε ηχπν επηρείξεζεο ζε 

φια ηα επίπεδα ηεο αιπζίδαο αμίαο· ζεσξεί φηη ε δεκηνπξγία κηαο νηθνλνκίαο 

βαζηδφκελεο ζηα δεδνκέλα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηαθή 

εληαία αγνξά, θαη εθηηκά ην δπλακηθφ ηεο λα βνεζήζεη ηελ Δπξψπε λα αλαθηήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ζε ηνκείο αηρκήο θαη λα επηηαρχλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςή 

ηεο, ηε κεγέζπλζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ θαηλνηνκία ζε φινπο ηνπο ηνκείο· ην 

δπλακηθφ απηφ ζα αμηνπνηεζεί κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ ην ζσζηφ επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηα κέζα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη 

εθφζνλ νη ηερλνινγίεο ζπκκνξθψλνληαη πξνο ην λνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, νχησο ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη θίλδπλνη θαη νη 

πξνθιήζεηο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ δεδνκέλσλ· 

2. ηνλίδεη φηη ε βαζηδφκελε ζηα δεδνκέλα νηθνλνκία απαηηεί πξνεγκέλεο δεμηφηεηεο θαη 

αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε ηα 

επφκελα ρξφληα· 

3. αλαγλσξίδεη ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιεξσκέλε 

ρξήζε δεδνκέλσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο θαη ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο επξσπατθήο έξεπλαο, θαη ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηαθάλεηαο φζνλ 
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αθνξά ηελ αμία θαη ηε ρξήζε ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο 

δηαρείξηζεο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ· ηνλίδεη φηη ηα κεκνλσκέλα άηνκα ζα πξέπεη λα 

έρνπλ επηθαηξνπνηεκέλα, νπζηαζηηθά δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ελεκέξσζεο ζρεηηθά 

κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ· ππνγξακκίδεη, ζε απηφ ην πιαίζην, ηελ αλάγθε γηα ηε 

ζπιινγή επαθξηβψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ πνιηηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο· ππνγξακκίδεη φηη ε 

ςεθηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο απνηειεί ζεκαληηθή θηλεηήξην δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ καδηθψλ δεδνκέλσλ θαη, επνκέλσο, απαηηείηαη λα πηνζεηεζεί κηα νξηδφληηα 

πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί ε νηθνλνκία ησλ δεδνκέλσλ· 

4. πηζηεχεη φηη ηα δεδνκέλα απνηεινχλ πνιχηηκν θεθάιαην γηα ηηο εηαηξείεο, ε αμία ηνπ 

νπνίνπ ζα κπνξνχζε λα απμεζεί ζεκαληηθά κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ θαη 

έμππλσλ ηξφπσλ γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε ελζσκάησζε δεδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

εηαηξείεο κε αλνηθηά δεδνκέλα· δεηεί λα αλαιεθζνχλ πξσηνβνπιίεο επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ ΜΜΔ φζνλ αθνξά ηελ αμία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

κνληέισλ πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε αλάπηπμε θαη λα θαζηεξσζνχλ νη ΜΜΔ σο 

βαζηθφο παξάγνληαο ζηνλ ηνκέα ησλ καδηθψλ δεδνκέλσλ· 

5. ηνλίδεη φηη ε επεμεξγαζία νξηζκέλσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ, ηδίσο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ· δεηεί, ζην πιαίζην απηφ, ηελ ηαρεία έγθξηζε ηεο δέζκεο κέηξσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ· 

6.  ηνλίδεη φηη ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ νινθιεξσκέλε ρξήζε δεδνκέλσλ δελ αιιειναπνθιείνληαη θαζφηη 

ε έμππλε ρξήζε ησλ επθαηξηψλ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκβαηφηεηα κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ· ζεσξεί φηη ε εμαζθάιηζε εκπηζηνζχλεο ζηηο ηερλνινγίεο 

απηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζην επίθεληξν ηφζν ησλ πξνηχπσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο φζν θαη 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνηχπσλ, δεδνκέλνπ φηη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κπνξεί λα είλαη 

ηδηαίηεξα επηδήκηα γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ θαηλνηνκία ζηελ ςεθηαθφ 

ηνκέα· πηζηεχεη φηη είλαη απνιχησο απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί έλα κειινληηθά 

βηψζηκν εληαίν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ λα 

πξνσζεζεί ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ε θαηλνηνκία θαη λα αλαγλσξηζηεί ν αλνηθηφο 

θαη παγθφζκηνο ραξαθηήξαο ηνπ Γηαδηθηχνπ· αλαγλσξίδεη φηη ε λνκνζεζία γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξε θαη ήδε εθαξκφδεηαη πιήξσο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο καδηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ ΔΔ θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ πξέπεη λα γίλεηαη πιήξσο ζεβαζηή· δεηεί λα ζπκπεξηιάβεη ε δεκφζηα 

πνιηηηθή ηελ ελζσκαησκέλε θαη ε εμ νξηζκνχ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ 

θχθιν παξαγσγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, αμηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα θάζε επθαηξία 

γηα αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ησλ καδηθψλ δεδνκέλσλ·  

7. ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαίν λα αλαπηπρζεί έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε κηα νηθνλνκία βαζηδφκελε ζηα δεδνκέλα, φπσο είλαη ε πξνζπέιαζε, ν 

έιεγρνο θαη ε θπξηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, θαη ηδίσο ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ· ζεσξεί 

φηη ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ ζεκειηψδε βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο βηνκεραλίαο πνπ βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα· ηνλίδεη φηη ε 
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εμεχξεζε ζπλέξγεηαο αλάκεζα ζηα καδηθά δεδνκέλα, ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, 

ζηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηα αλνηθηά δεδνκέλα απνηειεί ηελ βάζε γηα κία 

λέα ςεθηαθή αθεηεξία ζηελ Δπξψπε· δεηεί λα αληηκεησπηζηνχλ νη αθφινπζεο 

πξνθιήζεηο: θπξηφηεηα, θαηνρή, δηαρείξηζε, πξνζπέιαζε θαη αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, πεξηνξηζκφο θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ, πεξηνξηζκνί ζηε 

ρξήζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, εκπφδηα ζηελ 

θαηλνηνκία γηα ην δηαλνεηηθφ θεθάιαην, πξνζβαζηκφηεηα θαη ππνδνκέο, δηαθαλείο 

θαλφλεο κεηαθνξάο, δηαζπλνξηαθνί κεραληζκνί θαη, θαηά πεξίπησζε, δεκηνπξγία, 

δηάδνζε  θαη πξνζπέιαζε αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, θαη δηάζεζή ηνπο  ζε δεκφζηεο αξρέο 

θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ· 

Επέλδσζε ζε κηα οηθολοκία βαζηδόκελε ζηα δεδοκέλα (σποδοκές θαη Ε&Α) 

8. ζεκεηψλεη φηη ε επηηπρία κηαο βαζηδφκελεο ζηα δεδνκέλα νηθνλνκίαο εμαξηάηαη απφ έλα 

επξχηεξν νηθνζχζηεκα ΤΠΔ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ 

(IoT), επξπδσληθά δίθηπα πςειήο ηαρχηεηαο γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ θαη ην 

ππνινγηζηηθφ λέθνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, εηδηθεπκέλνπο εξγαδνκέλνπο, 

πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα· ηνλίδεη φηη ν ηνκέαο απηφο απαηηεί 

ηεξάζηηεο επελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, ζηνπο ππεξππνινγηζηέο 

θαη ηηο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο, πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα κηα επηηπρεκέλε 

ςεθηαθή νηθνλνκία· δεηεί έλα θαιχηεξν θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη πεξηβάιινλ ην νπνίν 

λα δηέπεη ηφζν ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα· ππελζπκίδεη φηη νη επελδχζεηο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο ππνδνκέο δηθηχσλ εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ πξσηαξρηθή 

ζεκαζία   ελζαξξχλεη, ζην πιαίζην απηφ, ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνάγνπλ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηηο ππνδνκέο δηθηχσλ κέζσ ελφο ζεηηθνχ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη λα ζπλερίζνπλ λα ζηεξίδνπλ ηελ επξπδσληθή ππνδνκή κέζσ 

πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ φπσο είλαη ν ρξεκαηνδνηηθφο κεραληζκφο "Σπλδένληαο 

ηελ Δπξψπε", ην Δπξσπατθφ Τακείν Σηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΤΣΔ) θαη ην Τακείν 

Σπλνρήο, αιιά κφλν ζε ηνκείο κε απνδεδεηγκέλεο απνηπρίεο ηεο αγνξάο· 

9. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλφο φηη ην ςεθηαθφ ράζκα, νη αλεπαξθείο επελδχζεηο θαη 

ε έιιεηςε ηερληθήο ηππνπνίεζεο θαη βηψζηκεο κειινληηθά λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ελδέρεηαη λα θέξνπλ ηελ Δπξψπε ζε κεηνλεθηηθή ζέζε  απφ 

ηερλνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο άπνςεο ζηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο βαζηζκέλεο ζηα 

δεδνκέλα· 

10. αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ πξνηχπσλ γηα ηελ ηφλσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ ΤΠΔ, θαη ηνπ πξννξαηηθνχ ξφινπ ηεο 

Δπηηξνπήο λα αλαζέηεη εληνιέο ζηνπο θνξείο ηππνπνίεζεο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα 

αλαπηχμεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηα πξφηππα ησλ καδηθψλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ θελψλ ζηα πξφηππα ηνπ επξσπατθνχ θιάδνπ καδηθψλ δεδνκέλσλ, 

πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο ΜΜΔ θαη θνκβηθνχο επξσπατθνχο ηνκείο· ππνζηεξίδεη ηελ 

αλάπηπμε πξνηχπσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ αγνξά ηα νπνία λα εθαξκφδνληαη επί  

εζεινχζηαο βάζεο, λα είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξα, δηαθαλή, δηεζλψο ζπκβαηά θαη λα 

αθνξνχλ ηελ αγνξά·  

11. ζεσξεί φηη ην πξφγξακκα ISA
2
 πξνζθέξεη κηα επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ καδηθψλ δεδνκέλσλ εληφο ησλ δεκφζησλ 

δηνηθήζεσλ θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο· 
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12. ραηξεηίδεη ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο λα αλαπηχμεη κία πξσηνβνπιία γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ· ραηξεηίδεη ηελ εμαγγειία κηαο επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο 

γηα ηελ 'ειεχζεξε ξνή δεδνκέλσλ', ε νπνία ζα πξέπεη λα άξεη ηα πθηζηάκελα εκπφδηα 

ζηελ εληαία αγνξά δεδνκέλσλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εθπνλήζεη εθηελή θαη δηαθαλή 

αλαζθφπεζε ηνπ φινπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία κηαο νηθνλνκίαο βαζηδφκελεο 

ζηα δεδνκέλα, κε ζηφρν λα πξνβιέςεη ηηο απαηηνχκελεο ηερλνινγίεο θαη λα εμαιείςεη 

ηνπο θξαγκνχο πνπ ηίζεληαη ζηελ θαηλνηνκία ζηελ Δπξψπε· δεηεί λα αληηκεησπηζηνχλ 

νη αθφινπζεο πξνθιήζεηο: αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, δηαιεηηνπξγηθφηεηα, θπξηφηεηα, 

πεξηνξηζκφο θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε θαη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, δηαθαλείο θαλφλεο 

κεηαθνξάο, δηαζπλνξηαθνί κεραληζκνί θαη αληαιιαγή αλνηθηψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ· 

13. ζεκεηψλεη φηη ε επηηπρία ησλ καδηθψλ δεδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ έλα επξχηεξν 

νηθνζχζηεκα ΤΠΔ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα, ηα επξπδσληθά δίθηπα γηα ηε κεηαθνξά θαη ην ππνινγηζηηθφ λέθνο γηα ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ· 

14. πηζηεχεη φηη ε ΔΔ πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξνρή επηρνξεγήζεσλ 

θαη λα απμήζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νινθιεξσκέλε ρξήζε 

δεδνκέλσλ, ηελ ςεθηαθή θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ζε ηνκείο γηα ηνπο 

νπνίνπο έρεη δηαπηζησζεί φηη, αθελφο, απνθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο πνιίηεο, 

ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ νηθνλνκία θαη φηη, αθεηέξνπ, πξνσζνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

εηζδνρή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά· ζεσξεί φηη πξέπεη λα 

θαηαξηηζηεί έλαο θνηλφο επξσπατθφο ράξηεο πνξείαο γηα ηα θξάηε κέιε θαη ηελ ΔΔ κε 

κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα θαη λα ζπλδπαζηεί κε έλα ζηαζεξφ 

ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξφνδνο πξνο ηελ 

ειεθηξνληθή έξεπλα· ζεσξεί φηη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ· 

15. αλαγλσξίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκηνπξγία ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΣΓΙΤ) ζεκειησκέλσλ ζηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο 

βαζηδφκελεο ζηα δεδνκέλα, θαζφηη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ εκπνδίσλ ζηελ αλάπηπμε 

ησλ αλαγθαίσλ ηερλνινγηψλ· αλαγλσξίδεη φηη ε Δπηηξνπή θαη ν επξσπατθφο θιάδνο ησλ 

δεδνκέλσλ έρνπλ δεζκεπηεί λα επελδχζνπλ 2,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε κηα ζχκπξαμε 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα εληζρχζεη ηνλ ηνκέα ησλ δεδνκέλσλ θαη ζα θέξεη 

ηελ Δπξψπε ζηελ εκπξνζζνθπιαθή ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ 

δεδνκέλσλ κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο· ηνλίδεη φηη ε 

πξφζβαζε ζε πχιεο αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαη ειεθηξνληθέο ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ έξεπλα απνηειεί έλαλ πηζαλφ ηξφπν γηα ηε κείσζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ 

ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ νη εξεπλεηέο θαη νη ΜΜΔ πνπ εδξεχνπλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηθέξεηεο· 

16. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία ρψξσλ θαηλνηνκίαο ζηνπο νπνίνπο 

πξνυπάξρεη ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη κπνξεί λα απμεζεί, 

επηηξέπνληαο ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεδνκέλα ζην 

πιαίζην θαηλνηφκσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ παξάγνπλ νηθνζπζηήκαηα θαη 

δηαηνκεαθά έξγα βηνκεραληθήο πιαηθφξκαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηθηχσζεο ηεο 
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πξαγκαηηθήο θαη ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο· ππνγξακκίδεη φηη νη ρψξνη απηνί ζα πξέπεη 

λα ιεηηνπξγνχλ σο εθθνιαπηήξηα επηρεηξήζεσλ, παξέρνληαο θαηάξηηζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα κεηαηξέπνπλ ηε ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζε επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

δηεζλνπνίεζε ησλ ΜΜΔ θαη ησλ θαηλνηφκσλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ· δεηεί λα 

ζπλαθζνχλ ζηελφηεξεο εηαηξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, παλεπηζηεκίσλ θαη 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ κε ζθνπφ λα εληζρπζεί ε θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ησλ καδηθψλ 

δεδνκέλσλ· επηζεκαίλεη, ζην πιαίζην απηφ, ηηο επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζε 

πξσηνβνπιίεο φπσο ν «Μεγάινο Σπλαζπηζκφο γηα ηελ Ψεθηαθή Απαζρφιεζε» θαη ε 

Δπξσπατθή Δβδνκάδα Ηιεθηξνληθψλ Γεμηνηήησλ· 

17. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε αθελφο λα ζεζπίζνπλ έλα ζχγρξνλν θαη 

βηψζηκν κειινληηθά θαλνληζηηθφ πιαίζην, ην νπνίν λα ηνλψλεη θαη λα πξνάγεη ηηο 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο ππνδνκέο δηθηχσλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ κειινληηθψλ απαηηήζεσλ ηεο ζπλδεδεκέλεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη 

αθεηέξνπ λα εγθξίλνπλ πνιηηηθέο πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

ησλ Πξαγκάησλ, θαη λα εμαζθαιίζνπλ επαξθείο δπλαηφηεηεο δεδνκέλσλ θαη ηαρχηεηεο 

επεθηείλνληαο ηελ ηερλνινγία θηλεηψλ επηθνηλσληψλ θαη ελζαξξχλνληαο ηελ αλάπηπμε 

ηνπ IPv6· 

18. ηνλίδεη φηη απαηηείηαη κεγαιχηεξνο ζπληνληζκφο γηα λα απνθηήζνπλ αλνηθηφ ραξαθηήξα 

ηα πξφηππα θαη δηαιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα ηα ζπζηήκαηα θαη νη πιαηθφξκεο 

ζπλεξγαζίαο· 

19. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εγθξίλεη πνιηηηθέο πνπ αίξνπλ ηα ππεξβνιηθά εκπφδηα ζε 

θαηλνηφκνπο ηνκείο, λα παξάζρεη θίλεηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηελ 

Δ&Α θαη ζηελ επξσπατθή ηππνπνίεζε, θαη λα αληηκεησπίζεη ην πθηζηάκελν πξφβιεκα 

ησλ παξαβηάζεσλ ζηα εληαία δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο νπζηψδνπο ζεκαζίαο· ζεσξεί φηη 

απαηηείηαη λα επηηεπρζεί θαηάιιειε ηζνξξνπία αλάκεζα ζε απηνχο πνπ επελδχνπλ ζηελ 

έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ζε απηνχο πνπ επσθεινχληαη απφ ηελ χπαξμή 

ηνπο· ηνλίδεη φηη ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο νπζηψδνπο ζεκαζίαο ζπληζηνχλ 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηππνπνίεζεο ελψ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πξνηχπνπ 

ελφο κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ΤΠΔ· δεηεί λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε 

δηαηήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο ηππνπνίεζεο πςειήο πνηφηεηαο ζε ζέζε λα πξνζειθχεη ηηο 

θαιχηεξεο εηζξνέο ηερλνινγίαο, λα πξνζθέξεη δηαιεηηνπξγηθέο θαη θαηλνηφκεο 

ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο θαη λα επηηξέπεη ζπκθσλίεο εθρψξεζεο αδεηψλ 

εθκεηάιιεπζεο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ππφ δίθαηνπο, εχινγνπο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

φξνπο (FRAND)· ζεσξεί, σζηφζν, αλαγθαίν λα θαηαβάιεη πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο 

φζνλ αθνξά ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηελ άξζε ησλ ςεθηαθψλ εκπνδίσλ γηα 

ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο· 

20.  ζεσξεί φηη, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξα νθέιε θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

καδηθψλ δεδνκέλσλ, ε αξρή ηεο «ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο» ηεο πξσηνβνπιίαο 

«Οξίδνληαο 2020» ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηνλ εληνπηζκφ επθαηξηψλ πνπ επηηαρχλνπλ ηελ 

είζνδν ζηελ αγνξά, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ· 

21. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη επελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο θαη κηα κειινληηθά 

βηψζηκε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ζηελ Δπξψπε, βειηηψλνληαο 
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ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο θάζε 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, παξέρνληαο εγγπήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε θνηλψλ κέηξσλ 

αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, επηηξέπνληαο ηε δηαζπλνξηαθή ξνή 

δεδνκέλσλ, θαη πξνσζψληαο ην ζσζηφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε 

κηαο απνδνηηθήο, αλνηθηήο θαη παγθφζκηαο αγνξάο· 

Δεκηοσργία κηας οηθολοκίας βαζηδόκελες ζηα δεδοκέλα γηα ηελ αγορά ηες ΕΕ· 

22. είλαη ηεο γλψκεο φηη ηα καδηθά δεδνκέλα δηαζέηνπλ ην δπλακηθφ γηα λα απμήζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή παξαγσγηθφηεηα, θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο θαηαλαισηψλ θαη ηηο 

θξαηηθέο ππεξεζίεο· αλαγλσξίδεη φηη, εθφζνλ νη θπβεξλήζεηο θαη νη ελδηαθεξφκελνη 

θνξείο ζπλεξγαζηνχλ κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν, ηα καδηθά δεδνκέλα ελδέρεηαη λα 

νδεγήζνπλ ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη ζε απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα 

γλψζεσλ θαη θεθαιαίσλ· ηνλίδεη, σζηφζν, φηη ε ζεκεξηλή θαηαθεξκαηηζκέλε εληαία 

αγνξά ππνλνκεχεη ηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο βαζηδφκελεο ζηα δεδνκέλα, ησλ 

καδηθψλ δεδνκέλσλ, ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, ηνπ Γηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ θαη 

άιισλ ηερλνινγηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα· 

23. πηζηεχεη φηη ζηα θχξηα ηερλνινγηθά εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο 

βαζηδφκελεο ζηα δεδνκέλα πεξηιακβάλνληαη θαη ε έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ δηεπαθήο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία δεδνκέλσλ αηζζεηήξα 

θαη κεραλήο θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ εηθνληθφ θαη ηνλ πιηθφ θφζκν, 

θαζψο θαη ε αλεπαξθήο δηαζεζηκφηεηα αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαη ε έιιεηςε ζπλζεθψλ 

ηεο αγνξάο πνπ ζα επέηξεπαλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα θαηλνηνκνχλ θαη λα αλαπηχζζνληαη· 

δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη ηελ θνηλή έξεπλα κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηνχλ 

απηά ηα δεηήκαηα· 

24. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη θαη λα πξναγάγεη ηελ θνηλή έξεπλα γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ δηεπαθήο κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ επηθαιχςεσλ ζε 

πξφηππα θαη ηελ εμαζθάιηζε ηερληθήο θαη ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζεί κία δηαδηθαζία ζέζπηζεο πξνηχπσλ κε βάζε ηηο αλάγθεο 

ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ· 

25. ραηξεηίδεη ηελ εμαγγειία κηαο επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ «ειεχζεξε ξνή 

δεδνκέλσλ», ε νπνία ζα πξέπεη λα άξεη ηα πθηζηάκελα εκπφδηα ζηελ εληαία αγνξά 

δεδνκέλσλ· 

26. δεηεί λα δεκηνπξγεζεί έλα βηψζηκν κειινληηθά πεξηβάιινλ πνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζηε 

κεηαβαιιφκελε θχζε ηνπ ηνκέα, λα είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξν, λα ελζαξξχλεη ηε 

δεκηνπξγία λενθπψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά λέσλ επηρεηξήζεσλ, λα 

δηαζθαιίδεη ηζφηηκνπο φξνπο θαη ζεκηηφ αληαγσληζκφ απνηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

ππεξβνιηθή δηνηθεηηθή επηβάξπλζε θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα 

πξφηππα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο· εθθξάδεη, ζην πιαίζην 

απηφ, ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηα ζρέδηα ηεο Δπηηξνπήο λα επαλεμεηάζεη ηελ νδεγία γηα 

ηελ πξνζηαζία ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο· ζεκεηψλεη φηη ε 

θαλνληζηηθή δξάζε ζα πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη απφ ηελ αγνξά· πηζηεχεη φηη νη ηζφηηκνη 

φξνη αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ην πεξηβάιινλ πνπ ζα δηεπθνιχλεη φιεο 

ηηο επηρεηξήζεηο, κηθξέο θαη κεγάιεο, λα επελδχνπλ, λα θαηλνηνκνχλ θαη λα 

αληαγσλίδνληαη πξνο φθεινο ησλ Δπξσπαίσλ ηειηθψλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ηελ 

επηινγή θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα· 
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27. ζεκεηψλεη ηε ζεκαζία ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ σο πξψηεο χιεο πςειήο πνηφηεηαο γηα 

ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαη πξντφλησλ κε πξνζηηζέκελε αμία· ηνλίδεη 

φηη ηα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο θαη επξσπατθά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ δεκφζηνπο πφξνπο φπσο ηα Copernicus θαη 

Galileo ζα πξέπεη λα θαηαζηνχλ δηαζέζηκα ζηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο, ζην πιαίζην ελφο 

πξνηχπνπ αλνηθηήο πξφζβαζεο, θαη λα είλαη πξνζπειάζηκα απφ ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο 

θαη ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο ζεβφκελεο παξάιιεια ηα ηζρχνληα δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο· 

28. επηζεκαίλεη φηη, γηα κηα πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή θαη θαηεπζπλφκελε απφ ηα 

δεδνκέλα νηθνλνκία, ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα πην πνιιά δεδνκέλα θαη  ζα πξέπεη 

ζπλεπψο λα παξέρνληαη θίλεηξα ζηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο κε ζθνπφ λα 

ειεπζεξψλνπλ ηα ζχλνια δεδνκέλσλ ηνπο σο αλνηθηά δεδνκέλα ζε αλσλπκνπνηεκέλε 

θαη ζπγθεληξσηηθή κνξθή, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνπο θαλφλεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ· 

29. πηζηεχεη φηη πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο φζνλ αθνξά ηελ 

αλσλπκνπνίεζε θαη ηελ ςεπδσλπκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη απηέο 

απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγηθή θαηλνηνκία δεδνκέλσλ θαη ζεκαληηθφ βήκα 

γηα ηε κείσζε ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ θαη ΜΜΔ ζηελ αγνξά· 

πηζηεχεη φηη ε πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ, φπσο ε εμφξπμε θεηκέλσλ θαη δεδνκέλσλ, ζα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα φζνλ αθνξά ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηα ζχλνια αλνηθηψλ δεδνκέλσλ· ηνλίδεη, σζηφζν, φηη πξέπεη λα γίλεη ζαθήο 

δηάθξηζε κεηαμχ ηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη άιισλ ηχπσλ 

δεδνκέλσλ, θαη λα επηλνεζνχλ ηερλνινγηθέο ιχζεηο πνπ λα εληζρχνπλ ην ηδησηηθφ εθ 

θαηαζθεπήο απφξξεην·  

30. ηνλίδεη φηη φιεο νη αξρέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ, φπσο ε δηθαηνζχλε θαη ε λνκηκφηεηα, ε νξηνζέηεζε ηνπ ζθνπνχ, ε 

αθξίβεηα θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ πεξηφδσλ δηαηήξεζεο δεδνκέλσλ, πξέπεη λα γίλνληαη 

ζεβαζηέο απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ καδηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα· ππελζπκίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηε γλψκε ηνπ 

Δπξσπαίνπ Δπφπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ επνρή ησλ καδηθψλ δεδνκέλσλ· 

Προώζεζε ηωλ λεοθσώλ επητεηρήζεωλ θαη ηωλ ΜΜΕ ζε κηα οηθολοκία βαζηδόκελε ζηα 

δεδοκέλα 

31. αλαγλσξίδεη φηη απαηηείηαη λα αλαπηπρζεί κηα ηζρπξή βάζε παξφρσλ ππεξεζηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ ηα νθέιε θαη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο νινθιεξσκέλεο 

ρξήζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία θαη λα ηνλσζεί ε εκπηζηνζχλε 

ησλ ΜΜΔ ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καδηθά δεδνκέλα· αλαγλσξίδεη ηελ 

αλάγθε λα ππνζηεξηρζεί ε επξεία εθαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ καδηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε 

λέσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ· δεηεί λα ζπζηαζνχλ κνλναπεπζπληηθέο ζπξίδεο κε ζθνπφ λα 

παξέρνπλ βνήζεηα ζηηο ΜΜΔ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξα ηφζν ηα δηθά ηνπο φζν θαη ηα 

δεκφζηα δεδνκέλα, ηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ· 
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32. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη πνιιέο ηδέεο θαη επθαηξίεο ράλνληαη ή 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο Δπξψπεο ιφγσ πξνβιεκάησλ επεθηαζηκφηεηαο πνπ 

νθείινληαη ζε εκπφδηα φπσο νη δηνηθεηηθέο επηβαξχλζεηο θαη ε πιεκκειήο δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε, εκπφδηα ηα νπνία επεξεάδνπλ δπζκελψο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο· δεηεί λα δηεπθνιχλεηαη ε αγνξά ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ 

κέζσ ηεο πξφβιεςεο ησλ θαηάιιεισλ θηλήηξσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνζπαζεηψλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

εζληθέο, δηνηθεηηθέο, ξπζκηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο·  δεηεί λα ηνλσζεί ε 

αλάπηπμε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ θέξλεη ζε επαθή ηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

θνξείο παξνρήο ηερλνινγίαο θαη ηηο ππνδνκέο κε λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ 

ηδέεο γηα εθαξκνγέο· 

33. ππελζπκίδεη φηη κφλν ην 1,7 % ησλ εηαηξεηψλ αμηνπνηεί πιήξσο ηηο πξνεγκέλεο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο παξά ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθέξνπλ ηα ςεθηαθά εξγαιεία 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο· παξνηξχλεη ζπλεπψο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα δξνκνινγήζνπλ κηα ςεθηαθή ζηξαηεγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο· 

34. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δεκηνπξγήζνπλ επξσπατθά θέληξα 

ςεθηαθήο νηθνλνκίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε καδηθψλ δεδνκέλσλ θαη άιισλ 

ηερλνινγηψλ ζρεηηθψλ κε δεδνκέλα απφ επηρεηξεκαηίεο, ΜΜΔ θαη θαηλνηφκεο 

εηαηξείεο, θαη έρνπλ επαθέο κε εξεπλεηέο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο· δεηεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηε δεκηνπξγία ρψξσλ θαηλνηνκίαο θαη 

ζπκπιεγκάησλ θνξέσλ γηα ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηε δεκηνπξγία 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηνλ ρψξν ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ, θαη ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξννπηηθψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ ηερλνινγηψλ γηα ηα 

καδηθά δεδνκέλα· 

35. δεηεί απφ ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα βειηηψζνπλ ηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηέο 

ηνπο ζηηο ζρνιηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, έηζη ψζηε νη ΤΠΔ λα κεηαηξαπνχλ 

ζε ειθπζηηθφ πεδίν επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηδίσο γηα γπλαίθεο θαη θνξίηζηα, 

θαη πηζηεχεη φηη απηέο νη πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ 

πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο, θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ καδηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο 

ίδξπζεο θαηλνχξγησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα ψζηε λα  

δεκηνπξγεζνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο· ηνλίδεη φηη 

είλαη ζεκαληηθφ λα πηνζεηεζεί κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα νκαδηθνχ πλεχκαηνο· 

36. δεηεί λα δξνκνινγεζνχλ πξσηνβνπιίεο θαη λα πξνηαζνχλ ρξεκαηνδνηηθά πξφηππα πνπ 

πξνσζνχλ ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηε ιήςε εμαηνκηθεπκέλσλ κέηξσλ γηα φινπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειηθησκέλσλ, θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζηελ εθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηε δηεχξπλζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζηηο ΤΠΔ 

θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, κε απψηεξν ζθνπφ λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ 

επαγγεικαηηψλ κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο· δεηεί λα δνζεί, ζην πιαίζην ηεο ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο, κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη λα θαηαξηηζηνχλ πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε εηαηξεηψλ θαη ηνπο αλσηέξνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο· 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθίλεζε εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζε 

νιφθιεξε ηελ ΔΔ θαη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο 
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δεμηνηήησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηαιέλησλ· 

37. ππνζηεξίδεη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα εζληθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζπγγξαθή θσδίθσλ θαη ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ· ηνλίδεη ηα πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα ησλ 

ειεχζεξσλ ινγηζκηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε, θαη δεηεί λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

εμαζθάιηζε φηη ηα λέα καζήκαηα ζα πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε 

ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

επηζηήκε θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ· 

38. ππελζπκίδεη φηη ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ζα πξέπεη λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο γηα λα απνηξέςνπλ ηε δηαξξνή εγθεθάισλ πςειήο κφξθσζεο θαη εμεηδηθεπκέλσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ ζε άιιεο πεξηνρέο εθηφο Δπξψπεο· 

39. δεηεί λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε εξγαιείσλ εκπξνζζνθπιαθήο (front end tools) έηζη 

ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφ ζηνπο απινχο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ ΜΜΔ λα αλαπηχζζνπλ 

λέα επηρεηξεκαηηθά πξφηππα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηα δεδνκέλα· 

Σσκκεηοτή ηες θοηλωλίας 

40. δεηεί λα εληζρπζνχλ νη πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο απμάλνπλ ηελ επίγλσζε ηνπ θνηλνχ θαη 

ελζαξξχλνπλ ηνλ δεκφζην δηάινγν ζηα θξάηε κέιε θαζψο θαη ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν ζην ζέκα ζρεηηθά κε ηα νθέιε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ αμία ηνπο, 

ηδίσο κεηαμχ ησλ νκάδσλ εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε πξφζβαζε ζηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο ή δελ έρνπλ αθφκε εμνηθεησζεί κε απηέο· δεηεί λα αλαιεθζνχλ 

πξσηνβνπιίεο γηα λα δνζεί, αθελφο, δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα αμηνπνηήζνπλ ηα 

δεδνκέλα ηνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη λα 

απμεζεί, αθεηέξνπ, ε επίγλσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ηελ αμία πνπ έρνπλ 

ηα καδηθά δεδνκέλα γηα ηελ θνηλσλία· 

41. ηνλίδεη φηη ε αλάιπζε ησλ καδηθψλ δεδνκέλσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηαρχλεη 

ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ βαζηδφκελσλ ζηε ρξήζε 

αλνηθηψλ θξαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα· εθθξάδεη, σο εθ ηνχηνπ, ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο επθαηξίεο πνπ 

επηθέξνπλ νη ςεθηαθέο ππνδνκέο θαη ε νινθιεξσκέλε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ φζνλ 

αθνξά ηελ αχμεζε ηεο ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη εκπινθήο, κέζσ κνξθψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο· 

42. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εληείλνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο· αλαγλσξίδεη ηδίσο ηελ αμία ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ (IoT) θαη δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ζπληνλίζεη ην πιαίζην 

γηα κηα ςεθηαθή εληαία αγνξά κε ηνπο πθηζηάκελνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020»· ηνλίδεη επίζεο ηελ αλάγθε λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο θνηλήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ρσξίο απνθιεηζκνχο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ πνιηηψλ· 

43. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή. 


