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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Европейска стратегия за данните
(2020/xxxx(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), който се отнася до конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и 
се позовава, наред с другото, на действия, насочени към насърчаване на по-
доброто използване на промишления потенциал на иновациите и технологичното 
развитие,

– като взе предвид член 114 от ДФЕС,

– като взе предвид членове 2 и 16 от ДФЕС,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 февруари 2020 г., озаглавено 
„Европейска стратегия за данните“ (COM (2020) 0066), и окончателния доклад на 
експертната група на високо равнище относно споделянето на данни между 
предприятия и правителства, озаглавен „Към европейска стратегия за обмен на 
данни между предприятия и правителства в полза на обществения интерес“, 

– като взе предвид първоначалната оценка на въздействието, изготвена от 
Комисията на 2 юли 2020 г. и озаглавена „Законодателна рамка за управление на 
общите европейски пространства за данни“,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2020 г., озаглавено 
„Насоки за мобилните приложения, които подпомагат борбата с пандемията от 
COVID-19, във връзка със защитата на данните“1,

– като взе предвид препоръка на Комисията (ЕС) 2020/518 от 8 април 2020 г. 
относно общ инструментариум на Съюза за използване на технологии и данни за 
борба с кризата, породена от COVID-19, и за нейното преодоляване, и по-
специално относно мобилните приложения и използването на анонимизирани 
данни за мобилността2,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното 
използване на информацията от обществения сектор3,

– като взе предвид предложението на Комисията от 6 юни 2018 г. за създаване на 
програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г. (COM(2018)0434),

1 ОВ C 124I, 17.4.2020 г., стр. 1.
2 ОВ L 114, 14.4.2020 г., стр. 7.
3 OВ L 172, 26.6.2019 г., стр. 56.
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– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 април 2018 г., озаглавено „Към 
общо европейско пространство на данни“ (COM(2018)0232), и придружаващия го 
работен документ на службите на Комисията (SWD(2018)0125),

– като взе предвид препоръка на Комисията (ЕС) 2018/790 от 25 април 2018 г. 
относно достъпа до научна информация и нейното съхранение4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 май 2017 г., озаглавено 
„Междинен преглед на изпълнението на стратегията за цифров единен пазар: 
свързан с интернет цифров единен пазар за всички (COM(2017)0228), и 
придружаващия го работен документ на службите на Комисията 
(SWD(2017)0155),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 януари 2017 г., озаглавено 
„Изграждане на основана на данни европейска икономика“ (COM(2017)0009), и 
придружаващия го работен документ на службите на Комисията 
(SWD(2017)0002),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено 
„Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар – към 
европейско общество на гигабитов интернет“ (COM(2016)0587), и 
придружаващия го работен документ на службите на Комисията 
(SWD(2016)0300),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено: 
„Цифровизиране на европейската промишленост: оползотворяване в пълна степен 
на предимствата на цифровия единен пазар“ (COM(2016)0180), и придружаващия 
го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0110),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено 
„Европейска инициатива за компютърни услуги в облак – изграждане на 
конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания“ 
(COM(2016)0178), и придружаващите го работни документи на службите на 
Комисията (SWD(2016)0106) и (SWD(2016)0107),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено 
„Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192) и 
придружаващия го работен документ на службите на Комисията 
(SWD(2015)0100),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Към 
просперираща икономика, основана на данни“ (COM(2014)0442), и 
придружаващия го работен документ на службите на Комисията 
(SWD(2014)0214),

– като взе предвид Съвместната европейска пътна карта за вдигане на 
противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 от 15 април 2020 г.,

4 OВ L 134, 31.5.2018 г., стр. 12.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
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– като взе предвид заключенията на Съвета от 9 юни 2020 г. относно изграждането 
на цифровото бъдеще на Европа5,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 7 юни 2019 г. отноно „Бъдещето на 
високо цифровизирана Европа след 2020 г.: стимулиране на цифровата и 
икономическата конкурентоспособност в Съюза и цифровото сближаване“,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 17 април 2020 г. 
относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и 
последиците от нея6,

– като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 2019 г.  относно всеобхватната 
европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и 
роботиката7,

– като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на 
европейската промишленост8,

– като взе предвид своята резолюция от 10 март 2016 г., озаглавена „Към 
просперираща икономика, основана на данни“9,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
относно съобщението на Комисията, озаглавено „Изграждане на основана на 
данни европейска икономика“ (TEN/630-EESC-2017),

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че цифровизацията преобрази икономиката, обществото и 
ежедневието на гражданите, и като има предвид, че данните, които се удвояват на 
всеки 18 месеца, са в центъра на тази трансформация;

Б. като има предвид, че данните са основен ресурс за икономическия растеж, 
създаването на работни места и напредъка на обществото и са ключов фактор за 
прехода към екологосъобразни и неутрални по отношение на климата общества;

В. като има предвид, че Съюзът трябва спешно да предприеме действия, за да се 
възползва от данните, като изгради етично, устойчиво, ориентирано към човека, 
надеждно и сигурно, основано на данни общество, което зачита правата на човека 
и демокрацията;

Г. като има предвид, че всяко използване на лични данни следва да бъде в 
съответствие с Общия регламент относно защитата на данните и Директивата за 

5 ОВ C 202 I, 16.6.2020 г., стр. 1.
6 Приети текстове, P9_TA(2020)0054.
7 Приети текстове, P8_TA(2019)0081.
8 ОВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 163.
9 ОВ C 50, 9.2.2018 г., стр. 50.
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правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации;

Д. като има предвид, че Съюзът следва да бъде активен участник на световната 
сцена, като определя правила, основаващи се на своите ценности;

Общи разпоредби

1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска стратегия за 
данните“; счита, че то е предпоставка за жизнеспособността на европейската 
промишленост и зараждащия се изкуствен интелект, както и важна стъпка към 
изграждането на демократично, основано на данни общество, което ще осигури 
по-добри услуги, растеж и работни места;

2. отбелязва, че кризата, породена от COVID-19, изтъкна значението на данните в 
реално време;

Ценности и принципи

3. счита, че целта на Съюза трябва да бъде управлявано от ЕС, ориентирано към 
човека и основано на данните общество, което се гради на доверие и на 
ценностите на неприкосновеността на личния живот, прозрачността и основните 
права;

4. отбелязва, че добре изграденото, основано на данни общество е от полза за 
всички, оправомощава работниците, вместо да влошава условията им на труд, и 
не води до неравенство или цифрово разделение;

5. подчертава, че нарастващият обем, разработване, съхранение и обработка на 
промишлени и публични данни в Съюза са източник на растеж и иновации, който 
следва да бъде използван; счита, че този растеж може да бъде засилен чрез 
равнопоставени условия на конкуренция и силна и справедлива пазарна 
икономика с множество участници;

6. подчертава, че стратегията на Съюза в областта на данните трябва да подкрепя 
устойчивостта, Зеления пакт и целите на Съюза в областта на климата;

Управление и пространства на данни 

7. подкрепя създаването на рамка за управление на данни за общи европейски 
пространства за данни, която да обхваща оперативната съвместимост, обмена, 
достъпа и преносимостта на данни, за да се подобри потокът и повторната 
употреба на промишлени и публични данни;

8. настоява моделът за управление на данните да се основава на децентрализирана 
оперативна среда;

9. призовава да бъде създаден ръководен от Комисията орган, който да определи 
общи за Съюза насоки за управление на данните; призовава за това гражданите, 
гражданското общество и предприятията да бъдат адекватно представени в 
управлението на пространствата за данни;

10. настоятелно призовава Комисията да изгради оперативно съвместими секторни 
пространства на данни, които да следват общи насоки, за да се избегне 
образуването на изолирани практики и пречки за междусекторните иновации;
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11. насърчава Комисията да използва пространствата за данни, за да засили 
доверието, да създаде общи стандарти, да изгради добре замислени приложно-
програмни интерфейси (ППИ) и да обмисли използването на предварително 
договорени тестови среди за изпитване на иновациите;

12. отбелязва необходимостта да се помогне на участниците от частния и публичния 
сектор в идентифицирането, каталогизирането и по-лесното намиране на 
притежаваните от тях данни, за да могат да се поддържат пространствата за 
данни; призовава Комисията да финансира инициативи за подобряване на 
възможността за намиране на метаданни в пространствата за данни;

13. приветства плановете на Комисията за класифициране/сертифициране на 
посредници с цел създаване на оперативно съвместими екосистеми и пазари на 
данните;

14. припомня, че личните и промишлените данни невинаги могат да бъдат разделени; 
настоятелно призовава Комисията да определи насоки и практики за използването 
на групи от смесени данни в промишлената среда, като същевременно осигури 
правила за поверителността на личните данни; призовава Комисията да разгледа 
възможността за създаване на хоризонтално и междусекторно пространство за 
лични данни едновременно с другите пространства за данни, за да се отговори на 
предизвикателството, свързано с групите от смесени данни, и да се овластят 
гражданите – например чрез надеждни посредници като оператори от типа 
„MyData“, които съхраняват данни със съгласието на собствениците;

Закон относно данните, достъп и оперативна съвместимост

15. настоятелно призовава Комисията да представи закон относно данните, за да 
насърчи и позволи увеличаване на потока от данни във всички сектори между 
предприятията (B2B), между предприятия и публични органи – двустранно (B2G, 
G2B), както и между правителствени структури (G2G);

16. насърчава Комисията да улесни доброволните схеми за обмен на данни;

17. отбелязва, че са налице специфични обстоятелства като системното неравновесие 
между веригите за създаване на стойност B2B, при които достъпът до данни 
следва да бъде задължителен – например чрез добре замислени ППИ; 

18. призовава Комисията да проучи правата на страните на достъп до данни, в чието 
генериране тези страни са участвали;

19. призовава Комисията и държавите членки да дават пример и да предоставят 
услуги в реално време и политика, основана на данни в реално време;

20. призовава за повишено и по-добро вторично използване на анонимизираните 
лични данни, особено при обмени G2B/G2G, за да се стимулират иновациите, 
научните изследвания и услугите;

21. подчертава, че е необходимо да се избегнат свързаните с технологията или 
доставчика на услуги препятствия за публично събираните данни; призовава за 
това процедурите за възлагане на обществени поръчки и програмите за 
финансиране да включват изисквания за достъп до данни и за оперативна 
съвместимост;

22. припомня на Комисията и на държавите членки при договарянето на акта за 
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изпълнение относно наборите от данни с висока стойност да спазват целите на 
Директивата относно отворените данни; призовава тези набори от данни да 
включват, наред с другото, списък на дружествените и търговските регистри;

Инфраструктура

23. призовава Комисията и държавите членки, с цел укрепване на технологичния 
суверенитет на Съюза, да работят по технологии, които улесняват обмена и 
анализа на данни, и да инвестират в изграждането на капацитет и в проекти с 
голямо въздействие за насърчаване на научните изследвания, иновациите и 
внедряването на цифровите технологии;

24. припомня, че успехът на стратегиите на Съюза в областта на данните и ИИ зависи 
от по-широката екосистема на ИКТ, от преодоляването на цифровото разделение, 
както и от развитието на интернет на предметите, оптичните влакна, 5G, 6G, 
квантовите изчисления, „edge computing“, блоковите вериги и високоскоростните 
изчисления;

25. призовава Комисията да насърчава конкурентни пазари в подкрепа на 
разработването на европейски предложения за изчисления в облак, например 
„Gaia-x“;

26. призовава Комисията да разработи „правилник за изчисленията в облак“, който, 
наред с другото, да задължава доставчиците на услуги да разкриват къде се 
съхраняват данните и да гарантират на ползвателите суверенитет върху 
собствените си данни;

27. подчертава, че доверието и киберсигурността са важни за стабилността на 
икономиката, основана на данни; настоятелно призовава Комисията да представи 
решения, подходящи за участниците на пазара от всякакъв размер;

Научни изследвания, знания и умения

28. признава потенциала на достъпа до данни за ускоряване на научните изследвания; 
приветства работата на Комисията за предоставяне на възможности за споделяне 
на данни за целите на научните изследвания;

29. призовава Комисията да насърчава софтуерния инженеринг, привличането на 
таланти в областта на ИКТ, заетостта на жените в сферата на технологиите и 
уменията за грамотност в областта на данните за всички;

30. призовава за публично и частно финансиране за МСП, за да се извлече 
максимална полза от потенциала на икономиката, основана на данни;

31. призовава социалните партньори да проучат потенциала на цифровизацията, 
данните и ИИ за нарастване на производителността, подобряване на 
благосъстоянието на работната сила и инвестиране в повишаване на 
квалификацията;

Глобални правила

32. счита, че глобалните правила, уреждащи използването на данните, са 
неподходящи; призовава Комисията да работи с единомислещи трети държави за 
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постигане на съгласие относно нови международни стандарти за управление на 
използването на нови технологии като ИИ;

33. призовава за свободното движение на данни между Съюза и трети държави, като 
се гарантира зачитането на неприкосновеността на личния живот, сигурността и 
други легитимни интереси на обществения ред; призовава Комисията да 
преговаря за нови правила за глобалната цифрова икономика, включително за 
забрана на неоправдани изисквания за локализиране на данни;

°

° °

34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст и общи съображения

Животът ни и настоящите общества ще бъдат коренно променени от бързо развиващите 
се цифрови технологии, свръхбързите връзки и огромното количество данни, 
произвеждано от тези нови възможности. В световен мащаб общият обем на данните се 
удвоява на всеки 18 месеца, което създава неподозирани възможности. За кого ще бъде 
от полза тази тенденция? Данните ще създадат ли възможности за предприятията с 
всякакви форми и размери или ще бъдат съсредоточени в ръцете на няколко 
технологични гиганта? В бъдеще новите групи от данни ще допринесат ли за 
ориентирано към човека цифрово общество и ще дадат ли възможност на гражданите 
да контролират своите данни? Данните ще бъдат ли действително на разположение за 
подобряване на обществените услуги?

Настоящата криза, породена от COVID-19, допълнително изтъкна значението на 
цифровизацията и цифровата инфраструктура, инструменти и умения. Ясно е, че е 
необходимо Европа да използва всички възможни инструменти в помощ на своето 
възстановяване. Пандемията също така показа, че политическите решения, основаващи 
се на традиционни статистически данни, могат да бъдат непоправимо неефикасни. 
Нововъзникващият капацитет за събиране, анализиране и използване на данни по по-
усъвършенстван начин може да помогне на политиците да вземат решения въз основа 
на данни в реално време. Разработването на „услуги в реално време“ може да означава 
и по-малко бюрократични тежести, спестяване на време и пари, както и нови 
възможности за гражданите и предприятията, по-специално за МСП. 

Основният въпрос е защо в момента данните не се движат в цяла Европа. Докладчикът 
счита, че отговорът се крие в липсата на разбиране, доверие и оперативна 
съвместимост. 

Докладчикът подчертава, че този доклад следва да се разглежда като отправна точка в 
обширното разискване, което ще бъде необходимо за изграждане на европейски подход 
към основаната на данни икономика. Докладчикът очаква да получи секторна 
информация от други комисии на ЕП, които работят по този въпрос. 

Докладчикът счита, че Европа трябва да създаде свой собствен път към икономика и 
общество на данните, изграден върху европейските ценности. 

2. Основни проблеми и позиция на докладчика

2.1. Ценности и принципи 

Докладчикът счита, че европейската стратегия за данните трябва да има за цел да 
направи основаната на данни икономика прозрачна, надеждна и ориентирана към 
човека – да зачита правата на човека и демокрацията и да създава нови възможности за 
гражданите да използват и извличат ползи от своите данни, а не тези данни да служат 
само като суровина. 
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Също така докладчикът счита, че цифровизацията не трябва да увеличава или създава 
нови социални неравенства. Стратегията за данните трябва да бъде интегрирана в по-
широка промишлена стратегия, която да гарантира социална и екологична устойчивост. 
Новите модели на работа в основаната на данни икономика трябва да водят до 
овластяване на работниците, а не до надпревара за достигане на най-ниски равнища. 

Докладчикът също така подчертава, че способността за събиране и обработване на 
данни ще има значителна роля за подпомагането на ЕС да постигне своите цели в 
областта на климата. Въпреки това докладчикът отбелязва също така, че според 
оценките текущият екологичен отпечатък на сектора на ИКТ е между 5 и 9% от общото 
потребление на електроенергия в света и възлиза на повече от 2% от всички емисии, 
като голяма част от тях се дължи на центровете за данни, услугите в облак и 
свързаността. ЕС трябва да предприеме мерки, за да гарантира прозрачност на 
емисиите на CO2 и минимално разхищаване, както и за да насърчава екологосъобразни 
техники за съхранение на данни.

2.2. Управление и пространства на данни

Докладчикът счита, че за да се постигне успех в обмена на данни в цялата икономика, 
Европа спешно се нуждае от законодателна рамка за управление на обмена на данни. 
Докладчикът е съгласен с Комисията, че секторните пространства на данни са добра 
отправна точка за създаване на доверие, общоевропейски оперативно съвместими 
стандарти и добре замислени приложно-програмни интерфейси (ППИ) с 
машинночетим достъп, които правят възможно движението на потока на данни в целия 
ЕС и различни структури в публичния и частния сектор. 

Докладчикът обаче подчертава значението на междусекторното споделяне на данни, 
което има ключова роля за иновациите и създаването на нова стойност. Докладчикът 
силно препоръчва на Комисията да изгради европейски пространства за данни с крайна 
цел да се гарантира безпроблемното споделяне на данни не само в рамките на 
отделните сектори, но и между самите тях. 

По принцип все още съществува огромна необходимост организациите, предприятията 
и публичният сектор да идентифицират и разберат по-добре данните, които 
притежават. Докладчикът поставя акцент върху необходимостта от лесно намиране на 
метаданните – информацията относно данните – в машинночетима форма.

Докладчикът подкрепя инициативата на ЕК за създаване на управителен орган, 
ръководен от Комисията, който да управлява създаването на тази европейска рамка за 
управление на данните, и счита, че този модел за управление на данните следва да се 
основава на децентрализирана оперативна среда. 

Докладчикът счита, че „посредниците на данни“ ще играят ключова роля за бъдещото 
управление на данните в екосистемите на данните, като прехвърлят данни между 
участниците чрез добре замислени ППИ, без сами да ги обработват. Докладчикът 
приветства инициативата на Комисията за създаване на конкретна схема за 
класифициране/сертифициране на тези посредници. В този контекст докладчикът също 
така подкрепя разработването на надеждни инициативи с участието на множество 
заинтересовани страни, например операторите от типа „MyData“ или други съответни 
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посредници на данни. 

Докладчикът счита, че в стратегията за данните би било погрешно да се говори 
единствено за промишлени „нелични“ данни. В обобщените масиви от данни 
съществува голяма вероятност да се съдържат лични или нелични данни, от които 
могат да се извлекат или генерират лични данни, ако се комбинират с други данни. 
Според докладчика личните и неличните данни невинаги могат да бъдат разделени и 
Комисията следва допълнително да определи насоки и практики за начина, по който да 
се управляват и използват групите от смесени данни, включително в промишлената 
среда. Ако този въпрос не се приеме сериозно, огромно количество данни ще остане 
неизползвано от Европа.

В този контекст докладчикът предлага на Комисията да създаде хоризонтално и 
междусекторно пространство за лични данни едновременно с вече установените 
секторни пространства на данни. Изцяло изградено върху зачитането на защитата на 
данните и неприкосновеността на личния живот, това междусекторно пространство за 
лични данни би могло да се използва за овластяване на гражданите и по-добро 
използване на личните данни. Движението на данни в рамките на пространството за 
данни би могло да се осъществи например чрез надеждни посредници като операторите 
от типа „MyData“, които управляват лични данни с пълното съгласие на лицата.

2.3. Достъп до данни, оперативна съвместимост, преносимост и собственост 
B2B, G2B, B2G, G2G

Обмен на данни B2B

Докладчикът счита, че подкрепата и предоставянето на възможност за доброволно 
споделяне на данни следва да бъде отправна точка за споделяне на данни B2B. Въпреки 
това докладчикът счита, че в днешния цифров свят не съществуват еднакви условия на 
конкуренция. Големите гиганти в областта на технологиите, повечето от които не са в 
Европа, имат значително по-добри възможности за използване на данните, тъй като в 
действителност нямат нужда да споделят данни с други дружества. По-малките 
оператори и МСП не са в състояние да преговарят с тях. Ето защо докладчикът счита, 
че Европа има нужда от регулиране на задължителния достъп до данни, когато е 
необходимо, приложимо по-специално за онези вериги за създаване на стойност и 
екосистеми на данните, при които по-малки оператори са участвали в създаването на 
набори от данни, без обаче да имат достъп до тези данни. 

Обмен на данни G2B и B2G

Докладчикът подчертава, че първата стъпка е да се отворят за използване набори от 
публични данни – задача, над която ЕС вече работи, например чрез Директивата 
относно отворените данни. Необходими са обаче по-нататъшни действия. Публично 
събираните данни следва да се използват за общото благо и в крайна сметка за услугите 
в реално време. Например договорите за възлагане на обществени поръчки трябва да 
бъдат проектирани по начин, който не позволява на публичните участници да станат 
зависими от един-единствен частен участник. За да се използват по-добре наборите от 
публични данни, докладчикът призовава Комисията да проучи начини за подобряване 
на вторичното използване на анонимизираните лични данни.



PR\1212999BG.docx 13/16 PE657.163v03-00

BG

Докладчикът също така отбелязва, че както при B2B, налице са специални 
обстоятелства, при които за общото благо обменът на данни B2G също трябва да е 
задължителен.

Що се отнася до предстоящия акт за изпълнение относно „наборите от данни с висока 
стойност“, докладчикът настоятелно призовава Комисията и държавите членки да не 
подкопават духа на Директивата относно отворените данни и да гарантират, че 
наборите от данни с висока стойност включват дружествените и търговските регистри 
и че са предприети достатъчно действия, за да бъдат тези регистри действително 
достъпни. 

G2G

ЕС вече започна да подобрява сътрудничеството между публичните служби на 
държавите членки, но в бъдеще това със сигурност ще зависи и от осигуряването на 
достатъчен поток от данни. Докладчикът счита, че целта следва да бъде изграждането 
на европейски вътрешен пазар, в който услугите се предоставят в реално време и 
където изготвянето на политиките се ръководи от изчерпателни, представителни от 
географска гледна точка данни в реално време.

2.4. Инфраструктура и киберсигурност

Стратегията за данните е част от пъзела на развитието на цифровото бъдеще на ЕС. 
Нейният успех ще зависи и от актуалното състояние на по-широката екосистема на 
ИКТ, например широколентовите мрежи, 5G, 6G, решенията в облак, интернета на 
нещата, квантовите изчисления, блоковите вериги и високоскоростните изчисления.

По отношение на доставчиците на услуги за изчисления в облак докладчикът призовава 
Комисията да изисква от доставчиците на услуги, в рамките на бъдещия „правилник за 
услугите в облак“, да съобщават къде съхраняват данните. Освен това докладчикът 
счита, че доставчиците на услуги „в облак“ не следва да имат достъп до данните, 
съхранявани на техните сървъри, освен ако не е налице отделно споразумение между 
страните.

Докладчикът подчертава, че високото равнище на киберсигурността е предпоставка за 
стабилността на икономиката, основана на данни. Цифровата независимост в Европа 
зависи от сигурността и надеждността на мрежата и не можем да си позволим да бъдем 
наивни. Например високото равнище на киберсигурността следва да бъде изискване за 
всички посредници на данни.

2.5. Образование, знание и умения

Докладчикът припомня, че Европа е един от световните лидери в областта на научните 
изследвания и стартиращите предприятия, но е изправен пред предизвикателства, що се 
отнася до превръщането на този капацитет в процъфтяващи дружества. Поради това 
докладчикът призовава в Европа да бъде поставен акцент върху софтуерния 
инженеринг на високо равнище, който е от решаващо значение за създаването на 
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стойност за сектора на данните и привличането на таланти. 

Докладчикът също така призовава социалните партньори – на равнището на 
предприятията и на други подходящи равнища – активно да проучват потенциалните 
цифрови технологии, данни и ИИ, за да се увеличи производителността на 
предприятията и благосъстоянието на работната сила; призовава тези социални 
партньори също така да предприемат достатъчно мерки за повишаване на 
квалификацията, преквалификация и обучение през целия живот, така че работниците 
да могат да се прехвърлят към нови работни места или да се приспособят към 
променени работни места, включително в рамките на същото предприятие. Комисията 
следва също така да продължи работата за утвърждаване на участието на жените в 
сектора на технологиите. 

Докладчикът призовава Комисията да инвестира в преобразуването на традиционните 
предприятия, по-специално МСП, за да се приспособят към ерата на данните. 

2.6. Съображения от международен характер

В глобален контекст докладчикът счита, че не можем да приемаме за даденост, че 
защитата на данните, зачитането на правата на човека и лоялната конкуренция, наред с 
другото, ще бъдат насоките за основаното на данните икономическо развитие. 
Докладчикът счита, че глобалните правила за използване на данните са неподходящи, и 
призовава ЕС да приеме нови основни правила за световната икономика, основана на 
данни, заедно с държавите – членки на СТО, участващи в Съвместното изявление 
относно инициативата за електронна търговия и в двустранните търговски преговори.

Важно е европейските граждани, потребители и дружества да могат да предават данни 
към и от трети държави – при наличието на достатъчно предпазни мерки. Единствено 
по този начин може да бъде реализиран действителният потенциал на основаната на 
данни икономика. 

В тясно сътрудничество с единомислещи трети държави, ЕС следва ра ръководи 
работата за постигане, в съответствие със своите ценности и интереси, на съгласие 
относно нови международни стандарти за управление на използването на нови 
технологии като ИИ; В противен случай международният цифров пазар и 
международното взаимодействие между хората рискуват да станат по-фрагментирани 
от необходимото.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО 
ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната 
отговорност на докладчика. Докладчикът е получил информация от следните субекти 
или лица при подготовката на проектодоклада:

Субект и/или лице
A new governance („Ново управление“)
Университет Аалто
ACEA (Асоциация на европейските автомобилни производители)
Amazon (Амазон)
BEUC (Европейско бюро на съюзите на потребителите)
Business Finland
CEPS (Център за европейски политически изследвания)
Digital Europe (Цифрова Европа)
EDIMA (Европейска асоциация на цифровите медии)
ETLA (Финландски икономически научноизследователски институт)
ETNO
Европейска комисия
Eurocommerce (Еврокомерс)
European Games Developer Federation (Европейска федерация за разработване на игри)
FEPS Europe (Фондация за европейски прогресивни изследвания)
Finanssiala ry
Finnish Centre for AI (Финландски център за ИИ)
Finnish Confederation of Professionals (Финландска конфедерация на 
професионалистите)
Finnish Innovation fund SITRA (Финландски фонд за иновации)
Finnish Technology Industries (Финландски технологични индустрии)
Германско председателство на Съвета
GSMA
Huawei
IBM
Italian National Innovation Fund (Италиански национален фонд за иновации)
Министерство на транспорта и съобщенията на Финландия
Министерство на финансите на Финландия Експертна група по въпросите на 
изкуствения интелект и цифровизацията 
MyData Global
Nokia
Open Science Foundation (Фондация „Отворена наука“)
Open Data Institute (Институт за отворени данни)
Постоянно представителство на Финландия в ЕС
Reaktor
SMEunited
Swedish Transport Administration (Шведска транспортна администрация)
Университет в Хелзинки
Университет във Вааса
Vodafone
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Работна група относно Confederation Syndicate European Trade Union („Европейска 
конфедерация на профсъюзите“), Business Europe, SMEunited и CEEP (Рамково 
споразумение на европейските социални партньори относно цифровизацията)


