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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en europæisk datastrategi
(2020/xxxx(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), som vedrører EU-industriens konkurrenceevne, og som bl.a. henviser til 
foranstaltninger, der har til formål at fremme en bedre udnyttelse af det industrielle 
potentiale for innovation og teknologisk udvikling,

– der henviser til artikel 114 i TEUF,

– der henviser til artikel 2 og 16 i TEUF,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. februar 2020 med titlen "En 
europæisk strategi for data" (COM (2020)0066) og den endelige rapport fra 
ekspertgruppen på højt plan om dataudveksling på højt plan med titlen "På vej mod en 
europæisk strategi for dataudveksling mellem virksomheder og myndighederne af 
hensyn til almenvellet", 

– der henviser til Kommissionens indledende konsekvensanalyse af 2. juli 2020 med titlen 
"Lovgivningsmæssige rammer for forvaltningen af fælles europæiske dataområder",

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. april 2020 med titlen "Vejledning om 
apps til støtte for bekæmpelse af covid-19-pandemien i forbindelse med 
databeskyttelse"1,

– der henviser til Kommissionens henstilling (EU) 2020/518 om en fælles EU-
værktøjskasse med henblik på at udnytte teknik og data til at bekæmpe og overvinde 
covid-19-krisen, navnlig hvad angår mobilapplikationer og brug af anonymiserede 
mobilitetsdata2;

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1024 af 20. juni 
2019 om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer3,

– der henviser til Kommissionens forslag af 6. juni 2018 om programmet for et digitalt 
Europa for perioden 2021-2027,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. april 2018 om "Om et fælles 
europæisk dataområde" (COM(2018)0232) og det ledsagende arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene (SWD(2018)0125),

1 EUT C 124I , 17.4.2020, s. 1.
2 EUT L 114 af 24.4.2020, s. 7.
3 EUT L 172 af 26.6.2019, s. 56.



PE657.163v03-00 4/15 PR\1212999DA.docx

DA

– der henviser til Kommissionens henstilling (EU) 2018/790 af 25. april 2018 angående 
adgang til og bevaring af videnskabelig information4,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. maj 2017 med titlen 
"Midtvejsevaluering af gennemførelsen af strategien for det digitale indre marked: Et 
forbundet digitalt indre marked for alle" (KOM(2017)0228) og det ledsagende 
arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2017)0155),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. januar 2017 med titlen: "Opbygning 
af en europæisk dataøkonomi" (COM(2017)0009) og det ledsagende arbejdsdokument 
fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2017)0002),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. september 2016 med titlen 
"Konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – På vej 
mod et europæisk gigabitsamfund" (COM(2016)0587) og det ledsagende 
arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2016)0300),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. april 2016 med titlen: "Digitalisering 
af EU's industri – Fuldt udbytte af det digitale indre marked" (COM(2016)0180) og det 
ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2016)0110),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. april 2016 med titlen: "Det 
europæiske cloudinitiativ – Opbygning af en konkurrencedygtig data- og 
vidensøkonomi i Europa" (COM(2016)0178) og de ledsagende arbejdsdokumenter fra 
Kommissionens tjenestegrene (SWD(2016)0106) og (SWD(2016)0107),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015 med titlen "En strategi for et 
digitalt indre marked i EU" (COM(2015)0192) og det ledsagende arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene (SWD(2015)0100),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2014 med titlen: "Hen imod en 
blomstrende datadreven økonomi" (COM(2014)0442) og det ledsagende 
arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2014)0214),

– der henviser til den fælles europæiske køreplan for ophævelse af covid-19-
inddæmningsforanstaltningerne af 15. april 2020,

– der henviser til Rådets konklusioner af 9. juni 2020 om Europas digitale fremtid i 
støbeskeen5,

– der henviser til Rådets konklusioner af 7. juni 2019 om fremtiden for et højdigitaliseret 
Europa efter 2020: Fremme af den digitale og økonomiske konkurrenceevne i hele 
Unionen og digital samhørighed

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret 
indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser6,

4 EUT L 134, 31.5.2018, s. 12.
5 EUT C 202 I, 16.6.2020, s. 1.
6 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0054.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=EN&type_doc=COMfinal&an_doc=2015&nu_doc=0192
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– der henviser til sin beslutning af 12. februar 2019 om en omfattende europæisk 
industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi7,

– der henviser til sin beslutning af 1. juni 2017 om digitalisering af den europæiske 
industri8,

– der henviser til sin beslutning af 10. marts 2016 med titlen "Hen imod en blomstrende 
datadreven økonomi"9,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om 
Kommissionens meddelelse med titlen "Opbygning af en europæisk dataøkonomi" 
(TEN/630-EESC-2017),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
(A9-0000/2020),

A. der henviser til, at digitalisering har ændret dagligdagen, samfundet og borgernes 
dagligdag, og at data, der overlapper hver 18. måned, er kernen i denne omstilling;

B. der henviser til, at data er en væsentlig ressource for økonomisk vækst, jobskabelse og 
samfundsmæssige fremskridt og er en vigtig katalysator for omstillingen til grønne og 
klimaneutrale samfund;

C. der henviser til, at Unionen hurtigst muligt skal træffe foranstaltninger for at høste 
fordelene af data ved at opbygge et etisk bæredygtigt, menneskecentreret, 
tillidsvækkende og sikkert datasamfund, der respekterer menneskerettighederne og 
demokratiet;

D. der henviser til, at alle anvendelser af personoplysninger bør være i overensstemmelse 
med den generelle forordning om databeskyttelse og direktivet om databeskyttelse 
inden for elektronisk kommunikation;

E. der henviser til, at Unionen bør være en aktiv global aktør i fastsættelsen af regler 
baseret på dens værdier;

Almindelige bestemmelser

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse med titlen "En europæisk strategi for data"; 
mener, at det er en forudsætning for europæiske industriers og fremspirende AI's 
levedygtighed og et afgørende skridt i retning af et demokratisk datasamfund, der vil 
skabe bedre tjenester, vækst og beskæftigelse;

2. bemærker, at covid-19-krisen fremhæver den rolle, som data i realtid spiller;

Værdier og principper

7 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0081.
8 EUT C 307, 30.8.2018, s. 163.
9 EUT C 50, 9.2.2018, s. 50.
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3. mener, at EU's mål skal være et EU-styret, menneskecentreret og datadrevet samfund, 
der bygger på tillid og værdier i forbindelse med privatlivets fred, gennemsigtighed og 
grundlæggende rettigheder;

4. bemærker, at et velopbygget datasamfund er til gavn for alle, styrker arbejdstagerne i 
stedet for at sænke deres arbejdsvilkår og ikke fører til ulighed eller digitale kløfter;

5. understreger, at den stigende mængde, udvikling, lagring og behandling af industrielle 
og offentlige data i Unionen er en kilde til vækst og innovation, der bør udnyttes; 
mener, at denne vækst kan styrkes ved at skabe lige vilkår og en stærk, retfærdig 
markedsøkonomi med mange aktører;

6. understreger, at Unionens datastrategi skal støtte bæredygtighed, den grønne pagt og 
Unionens klimamål;

Dataforvaltning og -rum 

7. støtter oprettelsen af en ramme for datastyring for fælles europæiske dataområder, der 
omfatter interoperabilitet, deling, adgang og dataportabilitet, for at forbedre strømmen 
og genbruge anvendelsen af industrielle og offentlige data;

8. insisterer på, at datastyringsmodellen bygger på et decentraliseret datamiljø;

9. opfordrer til, at der oprettes et organ ledet af Kommissionen, som vil fastsætte fælles 
EU-retningslinjer for datastyring; opfordrer til, at borgere, civilsamfundet og 
erhvervslivet i tilstrækkelig grad repræsenteres i forvaltningen af dataområder;

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til at opbygge interoperable sektordataområder, 
der følger fælles retningslinjer, for at undgå at skabe siloer og forhindre tværsektorielle 
innovationer;

11. opfordrer Kommissionen til at anvende dataområder til at øge tilliden, skabe fælles 
standarder og opbygge veludformede programmeringsgrænseflader for applikationer 
(API) og til at overveje at anvende på forhånd aftalte sandkasser til at teste 
innovationer;

12. noterer sig, at det er nødvendigt at hjælpe private og offentlige aktører med at 
identificere de data, de råder over, og katalogisere og øge søgbarheden af data for at 
forsyne dataområder; opfordrer Kommissionen til at finansiere initiativer til forbedring 
af søgbarheden af metadata inden for dataområder;

13. glæder sig over Kommissionens planer om intermediær mærkning/certificering med 
henblik på at skabe interoperable dataøkosystemer og -markeder;

14. minder om, at personoplysninger og industrielle data ikke altid kan adskilles; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at fastlægge retningslinjer og praksis for anvendelse af 
blandede datasæt i industrielle miljøer, samtidig med at reglerne om beskyttelse af 
privatlivets fred i forbindelse med personoplysninger sikres; opfordrer Kommissionen 
til at overveje at oprette et horisontalt og tværgående område for persondata ved siden 
af andre dataområder for at tackle udfordringen med blandede datasæt og give borgerne 
indflydelse via f.eks. pålidelige formidlere, såsom MyData-operatører, som lagrer data 
med ejernes samtykke;

Databehandling, adgang og interoperabilitet
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15. opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge en dataretsakt for at tilskynde til 
og muliggøre en forøgelse af datastrømmen for B2B, B2G, G2B og G2G i alle sektorer;

16. opfordrer Kommissionen til at fremme frivillige datadelingsordninger;

17. bemærker, at der er særlige omstændigheder, såsom systematiske ubalancer i B2B-
dataværdikæder, hvor adgang til data bør være obligatorisk, f.eks. via veludformede 
API-grænseflader; 

18. opfordrer Kommissionen til at undersøge aktørernes rettigheder til at få adgang til data, 
som de har medvirket til at generere;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foregå med et godt eksempel og 
levere realtidstjenester og en politik baseret på realtidsdata;

20. opfordrer til mere og bedre sekundær anvendelse af anonymiserede personoplysninger, 
navnlig i G2B/G2G-udvekslinger, for at fremme innovation, forskning og 
tjenesteydelser;

21. understreger behovet for at undgå tjenesteudbydere eller teknologiske fastlåsninger for 
offentligt indsamlede data; opfordrer til, at procedurerne for offentlige indkøb og 
finansieringsprogrammer kommer til at omfatte krav til dataadgang og interoperabilitet;

22. minder Kommissionen og medlemsstaterne om, at de skal respektere målene i direktivet 
om åbne data, når de forhandler om en gennemførelsesretsakt om datasæt af stor værdi; 
opfordrer til, at disse data bl.a. omfatter en liste over selskabs- og selskabsregistre;

Infrastruktur

23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til med henblik på at styrke Unionens 
teknologiske suverænitet at arbejde på teknologier, der letter datadeling og -analyse, og 
til at investere i kapacitetsopbygningsprojekter og projekter med stor effekt for at 
fremme forskning, innovation og udbredelse af digitale teknologier;

24. minder om, at succesen for EU's data- og AI-strategier afhænger af det bredere IKT-
økosystem, lukning af den digitale kløft, udvikling af tingenes internet, fibre, 5G, 6G, 
kvanteteknologi, edge computing, blockchain- og højtydende databehandling;

25. opfordrer Kommissionen til at fremme konkurrencedygtige markeder for at støtte 
udviklingen af europæiske cloud-tilbud, f.eks. Gaia-x;

26. opfordrer Kommissionen til at udvikle et "cloud-regelsæt", der bl.a. forpligter 
tjenesteudbyderne til at afsløre, hvor der lagres data, og sikre, at brugerne har 
suverænitet over deres data;

27. understreger betydningen af tillid og cybersikkerhed for en stabil dataøkonomi; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge løsninger, der passer til 
markedsaktører af alle størrelser;

Forskning, færdigheder og kompetencer

28. anerkender det potentiale, der ligger i dataadgang for at fremskynde videnskabelig 
forskning; glæder sig over Kommissionens arbejde med at muliggøre udveksling af data 
til forskning;

29. opfordrer Kommissionen til at fremme softwareudvikling, tiltrækning af IKT-talenter, 
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beskæftigelse af kvinder inden for teknologi og digitale færdigheder for alle;

30. opfordrer til offentlig og privat finansiering af SMV'er til at udnytte dataøkonomiens 
potentiale fuldt ud;

31. opfordrer arbejdsmarkedets parter til at undersøge digitaliseringens, dataenes og AI's 
potentiale til at øge produktiviteten, forbedre arbejdsstyrkens trivsel og investere i 
opkvalificering;

Regler på globalt plan

32. mener, at de regler, der findes på globalt plan for brugen af data, er utilstrækkelige; 
opfordrer Kommissionen til at arbejde sammen med ligesindede tredjelande om at nå til 
enighed om nye internationale standarder for anvendelse af nye teknologier, såsom 
kunstig intelligens;

33. opfordrer til fri udveksling af data mellem Unionen og tredjelande, når privatlivets fred, 
sikkerhed og andre legitime offentlige interesser tilgodeses; opfordrer Kommissionen til 
at forhandle nye regler for den globale digitale økonomi, herunder forbuddet mod 
uberettigede datalokaliseringskrav;

°

° °

34. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

1. Baggrund og generelle overvejelser

Vores liv og de samfund, som vi kender i dag, vil blive fundamentalt omformet af digitale 
teknologier i hastig udvikling, superhurtige forbindelser og den enorme mængde data, som 
disse nye kapaciteter frembringer. På verdensplan sker der en fordobling af den samlede 
mængde data hver 18. måned, og det skaber uanede muligheder. Hvem vil denne tendens 
komme til gode? Vil dataene skabe muligheder for virksomheder af alle slags og alle 
størrelser, eller vil dataene blive koncentreret i hænderne på et par få teknologigiganter? Vil 
de nye puljer af data i fremtiden bidrage til et menneskecentreret digitalt samfund, og vil 
borgerne være i stand til at kontrollere deres data? Vil dataene virkelig være til rådighed for 
forbedring af de offentlige tjenester?

Den aktuelle covid-19-krise har yderligere understreget vigtigheden af digitalisering, digital 
infrastruktur, værktøjer og færdigheder. Det er klart nødvendigt, at Europa bruger alle de 
redskaber, det har mulighed for, for at støtte genopretningen. Pandemien har også gjort det 
klart, at politiske beslutninger om traditionelle statistikker kan være håbløst ineffektive. De 
nye muligheder for at indsamle, analysere og anvende data på en mere avanceret måde kan 
hjælpe de politiske beslutningstagere med at gå over til at træffe beslutninger baseret på 
realtidsdata. Udvikling af "realtidstjenester" kan også betyde færre bureaukratiske byrder, 
spare tid og penge og give nye muligheder for borgere og virksomheder, især SMV'er. 

Det centrale spørgsmål er, hvorfor dataene i dag ikke cirkulerer i hele Europa. Ordføreren 
mener, at svaret kan koges ned til manglende forståelse, tillid og interoperabilitet. 

Ordføreren understreger, at denne betænkning bør ses som et udgangspunkt for de omfattende 
drøftelser, der vil være nødvendige for at opbygge en europæisk tilgang til dataøkonomien. 
Ordføreren ser frem til at modtage sektorinput fra andre af Parlamentets udvalg, der er aktive 
på dette område. 

Ordføreren er af den opfattelse, at Europa er nødt til at skabe sin egen vej mod en 
dataøkonomi og et datasamfund, der bygger på europæiske værdier. 

2. De vigtigste spørgsmål og ordførerens holdning

2.1. Værdier og principper 

Ordføreren mener, at den europæiske datastrategi skal have til formål at gøre dataøkonomien 
gennemsigtig, troværdig og menneskecentreret, idet den respekterer menneskerettighederne 
og demokratiet samt skaber nye muligheder for, at borgerne kan bruge og drage fordel af 
deres data, således at disse data ikke kun anvendes som råmateriale. 

Ordføreren mener også, at digitalisering ikke må øge eller skabe nye uligheder i samfundet. 
Datastrategien skal integreres i en bredere industriel strategi, der sikrer social og miljømæssig 
bæredygtighed. Nye modeller for arbejdet i dataøkonomien skal resultere i, at arbejdstagerne 
får mere indflydelse og ikke føre til et kapløb mod bunden. 
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Ordføreren understreger også, at muligheden for at indsamle og behandle data vil have en 
væsentlig rolle at spille med hensyn til at hjælpe EU med at nå sine klimamål. Ordføreren 
bemærker dog også, at IKT-sektorens nuværende miljøfodaftryk anslås til mellem 5 og 9 % af 
verdens samlede elforbrug og over 2 % af alle emissioner, hvoraf en stor del skyldes 
datacentre, cloudtjenester og forbindelsesmuligheder. EU skal træffe foranstaltninger for at 
sikre gennemsigtighed i CO2-emissioner, minimalt spild og for at fremme teknikker til lagring 
af grønne data.

2.2. Dataforvaltning og -rum

Ordføreren mener, at Europa har stærkt brug for en lovgivningsmæssig ramme for styring af 
dataudveksling for at sikre en fælles dataanvendelse på tværs af økonomien. Ordføreren er 
enig med Kommissionen i, at de sektorspecifikke dataområder er et godt udgangspunkt for at 
skabe tillid, interoperable europæiske standarder og veludformede API'er 
(applikationsprogrammeringsgrænseflader) med maskinlæsbar adgang, der muliggør 
datastrømmen i hele EU og forskellige enheder, både i den offentlige og den private sektor. 

Ordføreren understreger imidlertid betydningen af tværsektoriel dataudveksling, som er 
afgørende for innovation og ny værdiskabelse. Ordføreren anbefaler kraftigt Kommissionen at 
opbygge europæiske dataområder med henblik på at sikre en gnidningsløs udveksling af data, 
ikke blot inden for men også på tværs af sektorer. 

Grundlæggende er det stadig nødvendigt, at organisationer, virksomheder og den offentlige 
sektor bedre kan forstå, identificere og forstå de data, de råder over. Ordføreren lægger vægt 
på behovet for at finde metadata — oplysninger om data — i maskinlæsbar form.

Ordføreren støtter Kommissionens initiativ til at oprette et styringsorgan under ledelse af 
Kommissionen, som skal stå i spidsen for udformningen af denne europæiske ramme for 
dataforvaltning, og mener, at denne datastyringsmodel bør bygge på decentraliserede 
databehandlingsmiljøer. 

Ordføreren mener, at "dataformidlere" vil spille en central rolle i den fremtidige datastyring i 
dataøkosystemerne ved at flytte data mellem aktører via veludformede API-grænseflader uden 
selv at behandle dem. Ordføreren glæder sig over Kommissionens initiativ til at indføre en 
konkret mærknings- og certificeringsordning for disse formidlere. Ordføreren støtter i denne 
forbindelse også udviklingen af pålidelige initiativer med flere interessenter, såsom MyData 
Operators eller andre ansvarlige dataformidlere. 

Ordføreren mener, at det ville være forkert i datastrategien udelukkende kun at tale om 
industrielle "ikke-personlige" data. I aggregerede datasæt er der stor sandsynlighed for, at de 
omfatter personoplysninger eller ikke-personlige data, der kan danne grundlag for eller 
generere personoplysninger, når de kombineres med andre data. Ordføreren gør gældende, at 
personoplysninger og andre oplysninger end personoplysninger ikke altid kan adskilles, og at 
Kommissionen bør fastlægge retningslinjer og praksis for, hvordan blandede datasæt også kan 
anvendes i industrielle miljøer. Hvis dette spørgsmål ikke tages alvorligt, vil Europa efterlade 
en enorm mængde data, der ikke udnyttes.

I denne forbindelse foreslår ordføreren, at Kommissionen opretter et horisontalt og 
tværgående personoplysningsområde ved siden af de allerede identificerede sektorbestemte 
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dataområder. Dette tværgående persondatamateriale, der fuldt ud bygger på respekt for 
databeskyttelse og privatlivets fred, kunne bruges til at give borgerne mere indflydelse og 
forbedre brugen af personoplysninger. Som en mulighed vil overførsel af data inden for 
dataområdet kunne ske gennem pålidelige formidlere, såsom MyData-operatører, der forvalter 
personoplysninger med de fysiske personers fuldstændige samtykke.

2.3. Dataadgang, -interoperabilitet, -overførbarhed og -ejerskab B2B, G2B, B2G, 
G2G

B2B-dataudveksling

Ordføreren mener, at udgangspunktet for deling af B2B-data bør være at støtte og muliggøre 
frivillig udveksling af data. Ikke desto mindre er ordføreren af den opfattelse, at der i vore 
dages digitale verden ikke er lige konkurrencevilkår. De globale teknologigiganter, hvoraf de 
fleste er ikke-europæiske, har betydelig bedre muligheder for at anvende data, da de er i en 
position, hvor de ikke reelt kræver datadeling mellem dem selv og andre virksomheder. De 
mindre operatører og SMV'er er ikke reelt i stand til at forhandle med dem. Dette er grunden 
til, at ordføreren mener, at Europa er nødt til at indføre regler om obligatorisk dataadgang, 
hvor det er nødvendigt, navnlig for så vidt angår de værdikæder og dataøkosystemer, hvor 
mindre operatører har været involveret i udarbejdelsen af datasæt, men ikke har adgang til de 
data, som de har deltaget i udarbejdelsen af. 

G2B- og B2G-dataudveksling

Ordføreren understreger, at det første skridt er at åbne offentlige datasæt for brug, et arbejde, 
som EU allerede har påbegyndt, f.eks. med direktivet om åbne data. Der er dog behov for 
flere foranstaltninger. Offentligt indsamlede data bør anvendes til fordel for almenvellet og i 
sidste ende til realtidstjenester. Offentlige kontrakter skal f.eks. udformes på en sådan måde, 
at enhver offentlig aktør forhindres i at være afhængig af en enkelt privat aktør. For at gøre 
bedre brug af offentlige datasæt opfordrer ordføreren Kommissionen til at undersøge, hvordan 
man kan forbedre den sekundære anvendelse af anonymiserede personoplysninger.

Ordføreren bemærker også, at der ligesom i B2B er særlige omstændigheder, hvor deling af 
B2G-data skal være obligatorisk af hensyn til almenvellet.

Med hensyn til den kommende gennemførelsesretsakt om "datasæt af høj værdi" opfordrer 
ordføreren Kommissionen og medlemsstaterne til ikke at undergrave ånden i direktivet om 
åbne data og sikre, at datasæt af stor værdi omfatter virksomheds- og selskabsregistre, og at 
der træffes tilstrækkelige foranstaltninger til at gøre disse datasæt reelt tilgængelige. 

G2G

EU er allerede begyndt at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaternes offentlige tjenester, 
men i fremtiden vil dette også være afhængig af muliggørelsen af en tilstrækkelig strøm af 
data. Ordføreren mener, at målet bør være at opbygge et europæisk indre marked, hvor der 
leveres tjenester i realtid, og hvor politikudformningen er styret af omfattende, geografisk 
repræsentative realtidsdata.

2.4. Infrastruktur og cybersikkerhed
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Datastrategien er et led i puslespillet om udvikling af EU's digitale fremtid. Succesen 
afhænger også af det bredere IKT-økosystems status, såsom bredbåndsnet, 5G, 6G, 
cloudløsninger, tingenes internet, kvanteteknologi, blockchain og højtydende databehandling.

Hvad angår cloud-tjenesteudbydere, opfordrer ordføreren Kommissionen til i det fremtidige 
"cloud-regelsæt" at forpligte tjenesteudbydere til at vise, hvor de lagrer data. Derudover 
mener ordføreren, at cloud-tjenesteudbydere ikke bør have adgang til data, der er lagret på 
deres servere, medmindre der er en særskilt aftale mellem parterne.

Ordføreren understreger, at stærk cybersikkerhed er en forudsætning for en stabil 
dataøkonomi. Nettets sikkerhed og pålidelighed er et spørgsmål om europæisk digital 
uafhængighed, og vi har ikke råd til at være naive. For eksempel bør stærk cybersikkerhed 
være et krav for alle dataformidlere.

2.5. Uddannelse, viden og kompetencer

Ordføreren minder om, at Europa er en af verdens førende inden for forskning og nystartede 
virksomheder, men har vanskeligt ved at omsætte denne kapacitet i blomstrende 
virksomheder. Derfor opfordrer ordføreren til, at der sættes europæisk fokus på 
softwareudvikling på højt niveau, hvilket er afgørende for værdiskabelsen for datasektoren og 
tiltrækningen af talent. 

Ordføreren opfordrer også arbejdsmarkedets parter på virksomhedsniveau og på andre 
passende niveauer til proaktivt at undersøge den potentielle digitale teknologi, data og kunstig 
intelligens med henblik på at øge virksomhedens produktivitet og arbejdsstyrkens trivsel og 
opfordrer dem til at investere i tilstrækkelige foranstaltninger til opkvalificering, omskoling 
og livslang læring, således at arbejdstagerne også kan skifte til nye job eller tilpasse sig til nye 
job i virksomheden. Kommissionen bør også fortsætte arbejdet med at støtte kvinders 
deltagelse i teknologiindustrien. 

Ordføreren opfordrer Kommissionen til at investere i omstillingen af traditionelle 
virksomheder, navnlig SMV'er, til datatidsalderen. 

2.6. Internationale overvejelser

Ordføreren mener, at vi i en global sammenhæng ikke kan tage det som en selvfølge, at bl.a. 
databeskyttelse, respekt for menneskerettigheder og fair konkurrence vil være retningslinjerne 
for databaseret økonomisk udvikling. Ordføreren mener, at de globale regler for anvendelse af 
data er utilstrækkelige, og opfordrer EU til at vedtage nye grundlæggende regler for den 
globale dataøkonomi med de lande i WTO, der deltager i den fælles erklæring om et initiativ 
vedrørende elektronisk handel og i bilaterale handelsforhandlinger.

Det er vigtigt for europæiske borgere, forbrugere og virksomheder at have mulighed for at 
overføre data til og fra tredjelande med tilstrækkelige garantier. Kun på denne måde kan 
dataøkonomiens reelle potentiale opfyldes. 
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EU bør sammen med ligesindede tredjelande føre an i arbejdet og i overensstemmelse med 
EU's værdier og interesser nå til enighed om nye internationale standarder for anvendelse af 
nye teknologier såsom kunstig intelligens. Ellers risikerer det internationale digitale marked 
og borgernes internationale interaktion at blive mere fragmenteret end nødvendigt.
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 
the preparation of the draft report:

Entity and/or person
A new governance
Aalto University
ACEA
Amazon
BEUC
Business Finland
CEPS
Digital Europe
EDIMA
ETLA
ETNO
European Commission
EuroCommerce
European Games Developer Federation
FEPS Europe
Finanssiala ry
Finnish Centre for AI
Finnish Confederation of Professionals
Finnish Innovation fund SITRA
Finnish Technology Industries
German Presidency of the Council
GSMA
Huawei
IBM
Italian National Innovation Fund
Ministry of Transportation and communications of Finland
Ministry of Finance of Finland; expert group on Artificial Intelligence and digitalisation 
MyData Global
Nokia
Open Science Foundation
Open Data Institute
Permanent representation of Finland to the EU
Reaktor
SMEUnited
Swedish Transport Administration
University of Helsinki
University of Vaasa
Vodafone
Working group on Confederation Syndicate European Trade Union, Business Europe, 
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SMEUnited and CEEP (European Social Partners Framework agreement on digitalisation)


