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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα
(2020/xxxx(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), το οποίο αφορά την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ και 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε δράσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη αξιοποίηση του 
βιομηχανικού δυναμικού για καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 114 ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 16 ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα» (COM(2020)0066) και την τελική έκθεση 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
επιχειρήσεων και κυβερνήσεων με τίτλο «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων για το δημόσιο 
συμφέρον», 

– έχοντας υπόψη την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2020, 
με τίτλο «Νομοθετικό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση των κοινών ευρωπαϊκών χώρων 
δεδομένων»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2020, με τίτλο 
«Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την προστασία δεδομένων στις εφαρμογές που 
στηρίζουν την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19»1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2020/518 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2020, 
σχετικά με μια κοινή εργαλειοθήκη της Ένωσης για τη χρήση της τεχνολογίας και των 
δεδομένων με σκοπό την καταπολέμηση της κρίσης COVID-19 και την έξοδο από 
αυτή, ιδίως όσον αφορά εφαρμογές για φορητές συσκευές και τη χρήση 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων κινητικότητας2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα3,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2018, για τη θέσπιση του 
προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0434),

1 ΕΕ C 124I  της 17.4.2020, σ. 1.
2 ΕΕ L 114 της 14.4.2020, σ. 7.
3 ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 56.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2018, με τίτλο 
«Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων» (COM(2018)0232) και το έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2018)0125),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2018/790 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2018, για 
την πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξή τους4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2017, με τίτλο 
«Ενδιάμεση επανεξέταση της εφαρμογής της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία 
αγορά: Μια συνδεδεμένη ψηφιακή αγορά για όλους» (COM(2017)0228) και το 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2017)0155),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο 
«Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (COM(2017)0009) και το 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2017)0002),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο 
«Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή 
κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)0587) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0300),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο 
«Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία 
αγορά» (COM(2016)0180) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που 
τη συνοδεύει (SWD(2016)0110),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016 με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής 
οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178) και τα έγγραφα 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0106) και 
(SWD(2016)0107),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο 
«Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192) και το 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2015)0100),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς 
μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442) και το 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2014)0214),

– έχοντας υπόψη τον κοινό ευρωπαϊκό χάρτη πορείας για την άρση των μέτρων 
ανάσχεσης της νόσου COVID-19, της 15ης Απριλίου 2020,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης5,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2019, σχετικά με το 

4 ΕΕ L 134 της 31.5.2018, σ. 12.
5 ΕΕ C 202 I της 16.6.2020, σ. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN
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μέλλον μιας Ευρώπης με υψηλό βαθμό ψηφιοποίησης μετά το 2020: Τόνωση της 
ψηφιακής και οικονομικής ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την Ένωση και της 
ψηφιακής συνοχής,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών 
της6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με μια 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη 
ρομποτική7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την ψηφιοποίηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τη μετάβαση σε 
μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα9,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Οικοδόμηση μιας 
ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (TEN/630-EESC-2017),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
(A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση έχει μεταμορφώσει την οικονομία, την 
κοινωνία και την καθημερινή ζωή των πολιτών και ότι τα δεδομένα, τα οποία 
διπλασιάζονται κάθε 18 μήνες, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα αποτελούν βασικό πόρο για την οικονομική 
ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική πρόοδο και αποτελούν 
βασικό παράγοντα διευκόλυνσης της μετάβασης σε πράσινες και κλιματικά ουδέτερες 
κοινωνίες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει επειγόντως δράση για να 
αποκομίσει τα οφέλη των δεδομένων οικοδομώντας μια δεοντολογικά βιώσιμη, 
ανθρωποκεντρική, αξιόπιστη και ασφαλή κοινωνία δεδομένων που σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι χρήσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να συνάδουν με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και την 
οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα πρέπει να είναι ενεργός παγκόσμιος παράγοντας 

6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0081.
8 ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 163.
9 ΕΕ C 50 της 9.2.2018, σ. 50.
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στη θέσπιση κανόνων με βάση τις αξίες της·

Γενικά

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα»· πιστεύει ότι αποτελεί προϋπόθεση για τη 
βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και της αναδυόμενης ΤΝ, καθώς και 
ζωτικής σημασίας βήμα προς μια δημοκρατική κοινωνία δεδομένων, η οποία θα 
προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας·

2. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 τονίζει τον ρόλο των δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο·

Αξίες και αρχές

3. πιστεύει ότι στόχος της Ένωσης πρέπει να είναι μια κοινωνία που θα ρυθμίζεται από 
την ΕΕ, θα είναι ανθρωποκεντρική, θα βασίζεται στα δεδομένα και θα έχει οικοδομηθεί 
με βάση την εμπιστοσύνη και τις αξίες της ιδιωτικότητας, της διαφάνειας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

4. επισημαίνει ότι μια καλά δομημένη κοινωνία δεδομένων ωφελεί όλους τους πολίτες, 
ενδυναμώνει τους εργαζομένους αντί να υποβαθμίζει τις συνθήκες εργασίας τους, και 
δεν οδηγεί σε ανισότητες ή σε ψηφιακά χάσματα·

5. τονίζει ότι ο αυξανόμενος όγκος, η ανάπτυξη, η αποθήκευση και η επεξεργασία 
βιομηχανικών και δημόσιων δεδομένων στην Ένωση αποτελούν πηγή ανάπτυξης και 
καινοτομίας που θα πρέπει να αξιοποιηθεί· πιστεύει ότι η ανάπτυξη αυτή μπορεί να 
ενισχυθεί μέσω ισότιμων όρων ανταγωνισμού και μιας ισχυρής, πολυμερούς και 
δίκαιης οικονομίας της αγοράς·

6. τονίζει ότι η στρατηγική της Ένωσης για τα δεδομένα πρέπει να στηρίζει τη 
βιωσιμότητα, την Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα·

Διακυβέρνηση δεδομένων και χώροι 

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων για κοινούς 
ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, το οποίο θα καλύπτει τη διαλειτουργικότητα, την 
ανταλλαγή, την πρόσβαση και τη φορητότητα των δεδομένων, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ροή και η επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών και δημόσιων δεδομένων·

8. επιμένει ότι το μοντέλο διαχείρισης δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε ένα 
αποκεντρωμένο περιβάλλον λειτουργίας δεδομένων·

9. ζητεί τη δημιουργία ενός οργάνου υπό την ηγεσία της Επιτροπής, το οποίο θα καθορίζει 
κοινές κατευθυντήριες γραμμές σε επίπεδο Ένωσης για τη διακυβέρνηση των 
δεδομένων· ζητεί να εκπροσωπούνται επαρκώς οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών και 
οι επιχειρήσεις στη διακυβέρνηση των χώρων δεδομένων·

10. ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει διαλειτουργικούς τομεακούς χώρους 
δεδομένων που θα ακολουθούν κοινές κατευθυντήριες γραμμές ώστε να αποφεύγεται η 
δημιουργία στεγανών και η παρεμπόδιση των διατομεακών καινοτομιών·

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει χώρους δεδομένων για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης, τη δημιουργία κοινών προτύπων και τη δημιουργία καλά 
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διαμορφωμένων διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API), και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο χρήσης προσυμφωνημένων περιβαλλόντων για τη δοκιμή καινοτομιών·

12. επισημαίνει την ανάγκη να βοηθηθούν οι φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα 
να ταυτοποιήσουν τα δεδομένα που κατέχουν και να καταγράψουν και να αυξήσουν 
την ευρεσιμότητα των δεδομένων για την τροφοδοσία των χώρων δεδομένων· καλεί την 
Επιτροπή να χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ευρεσιμότητας των 
μεταδεδομένων εντός των χώρων δεδομένων·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα σχέδια της Επιτροπής σχετικά με την 
επισήμανση/πιστοποίηση διαμεσολαβητών για τη δημιουργία διαλειτουργικών 
οικοσυστημάτων δεδομένων και αγορών·

14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι πάντα δυνατός ο διαχωρισμός προσωπικών και βιομηχανικών 
δεδομένων· ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές και 
πρακτικές όσον αφορά τη χρήση μικτών συνόλων δεδομένων σε βιομηχανικά 
περιβάλλοντα, διασφαλίζοντας παράλληλα κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής για 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός οριζόντιου και εγκάρσιου χώρου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παράλληλα με άλλους χώρους δεδομένων για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των 
μικτών συνόλων δεδομένων και την ενδυνάμωση των πολιτών μέσω, για παράδειγμα, 
αξιόπιστων διαμεσολαβητών, όπως οι φορείς MyData, οι οποίοι αποθηκεύουν δεδομένα 
με τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών·

Πράξη για τα δεδομένα, πρόσβαση και διαλειτουργικότητα

15. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια πράξη για τα δεδομένα που θα ενθαρρύνει 
και θα καθιστά δυνατή την αύξηση της ροής δεδομένων B2B, B2G, G2B και G2G σε 
όλους τους τομείς·

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει τα συστήματα εθελοντικής ανταλλαγής 
δεδομένων·

17. σημειώνει ότι υπάρχουν ειδικές περιστάσεις, όπως οι συστηματικές ανισορροπίες στις 
αξιακές αλυσίδες δεδομένων B2B, όπου η πρόσβαση σε δεδομένα θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική, π.χ. μέσω καλά διαμορφωμένων API· 

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα δικαιώματα των φορέων όσον αφορά την πρόσβαση 
τους στα δεδομένα στον οποίων την παραγωγή συμμετείχαν·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν το παράδειγμα και να παράσχουν 
υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και μια πολιτική που θα βασίζεται σε δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο·

20. ζητεί περισσότερες και καλύτερες δευτερογενείς χρήσεις των ανωνυμοποιημένων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στις ανταλλαγές G2B/G2G, για την τόνωση 
της καινοτομίας, της έρευνας και των υπηρεσιών·

21. τονίζει την ανάγκη να αποφεύγονται οι εγκλωβισμοί των παρόχων υπηρεσιών ή οι 
τεχνολογικοί εγκλωβισμοί για τα δημοσίως συλλεγόμενα δεδομένα· ζητεί οι 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και τα προγράμματα χρηματοδότησης να 
περιλαμβάνουν απαιτήσεις πρόσβασης σε δεδομένα και διαλειτουργικότητας·

22. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να τηρήσουν τους στόχους της οδηγίας 
για τα ανοικτά δεδομένα κατά τη διαπραγμάτευση της εκτελεστικής πράξης σχετικά με 
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σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας· ζητεί τα εν λόγω σύνολα δεδομένων να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατάλογο των μητρώων εταιρειών και επιχειρήσεων·

Υποδομές

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η τεχνολογική 
κυριαρχία της Ένωσης, να εργαστούν για τεχνολογίες που διευκολύνουν την ανταλλαγή 
δεδομένων και την ανάλυση, και να επενδύσουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων και σε 
έργα υψηλού αντικτύπου για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της 
ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών·

24. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των στρατηγικών της Ένωσης για τα δεδομένα και την ΤΝ 
εξαρτάται από το ευρύτερο οικοσύστημα ΤΠΕ, τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, 
την ανάπτυξη του Διαδικτύου των πραγμάτων, των ινών, των δικτύων 5G, των δικτύων 
6G, του κβαντικού τομέα, της υπολογιστικής άκρων, της αλυσίδας συστοιχιών και της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων·

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ανταγωνιστικές αγορές για τη στήριξη της 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, π.χ. Gaia-x·

26. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα «εγχειρίδιο κανόνων για το υπολογιστικό νέφος», 
το οποίο θα υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τους παρόχους υπηρεσιών να αποκαλύπτουν 
πού αποθηκεύονται τα δεδομένα και θα διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν την κυριαρχία 
επί των δεδομένων τους·

27. τονίζει τη σημασία της εμπιστοσύνης και της κυβερνοασφάλειας για μια σταθερή 
οικονομία δεδομένων· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει λύσεις κατάλληλες για 
τους παράγοντες της αγοράς όλων των μεγεθών·

Έρευνα, δεξιότητες και ικανότητες

28. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η πρόσβαση σε δεδομένα για την 
επιτάχυνση της επιστημονικής έρευνας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της 
Επιτροπής όσον αφορά τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων για την έρευνα·

29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη μηχανική λογισμικού, την προσέλκυση ταλέντων 
ΤΠΕ, την απασχόληση των γυναικών στην τεχνολογία και τις δεξιότητες γραμματισμού 
στα δεδομένα για όλους·

30. ζητεί η δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση των ΜΜΕ να αξιοποιεί πλήρως το 
δυναμικό της οικονομίας δεδομένων·

31. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να διερευνήσουν τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης, 
των δεδομένων και της ΤΝ για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της 
ευημερίας του εργατικού δυναμικού και την επένδυση στην αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων·

Παγκόσμια κανόνες

32. πιστεύει ότι οι παγκόσμιοι κανόνες που διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τρίτες χώρες που συμμερίζονται τις 
ίδιες απόψεις προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με νέα διεθνή πρότυπα που θα 
διέπουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ·
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33. ζητεί την ελεύθερη ροή δεδομένων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών όταν 
ικανοποιούνται τα συμφέροντα της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και άλλων έννομων 
συμφερόντων δημόσιας πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευτεί νέους 
κανόνες για την παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της 
απαγόρευσης αδικαιολόγητων απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων·

°

° °

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό και γενικές παρατηρήσεις

Η ζωή μας και οι κοινωνίες όπως τις γνωρίζουμε σήμερα θα αναδιαμορφωθούν ριζικά από τις 
ταχέως εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, τις υπερταχείες συνδέσεις και τον τεράστιο 
όγκο δεδομένων που παράγουν αυτές οι νέες ικανότητες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο συνολικός 
όγκος των δεδομένων διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες, δημιουργώντας αδιανόητες δυνατότητες. 
Ποιον θα ωφελήσει αυτή την τάση; Θα δημιουργήσουν τα δεδομένα ευκαιρίες για εταιρείες 
κάθε μορφής και μεγέθους ή θα συγκεντρωθούν τα δεδομένα στα χέρια λίγων τεχνολογικών 
κολοσσών; Θα συμβάλουν στο μέλλον οι νέες δεξαμενές δεδομένων σε μια ανθρωποκεντρική 
ψηφιακή κοινωνία και θα έχουν οι πολίτες τον έλεγχο των δεδομένων τους; Τα δεδομένα θα 
είναι πράγματι διαθέσιμα για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών;

Η τρέχουσα κρίση COVID-19 έχει υπογραμμίσει περαιτέρω τη σημασία της ψηφιοποίησης, 
των ψηφιακών υποδομών, των εργαλείων και των δεξιοτήτων. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη 
πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για να ενισχύσει την ανάκαμψή της. Η 
πανδημία κατέστησε επίσης σαφές ότι η θεμελίωση των πολιτικών αποφάσεων στις 
παραδοσιακές στατιστικές μπορεί να είναι ανεπανόρθωτα αναποτελεσματική. Οι 
αναδυόμενες ικανότητες συλλογής, ανάλυσης και χρήσης των δεδομένων με πιο εξελιγμένο 
τρόπο μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μεταβούν στη λήψη 
αποφάσεων που θα βασίζεται σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Η ανάπτυξη «υπηρεσιών σε 
πραγματικό χρόνο» μπορεί επίσης να οδηγήσει σε λιγότερες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, 
εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, καθώς και νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. 

Το βασικό ερώτημα είναι γιατί επί του παρόντος τα δεδομένα δεν κυκλοφορούν σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η απάντηση συνοψίζεται στην έλλειψη κατανόησης, 
εμπιστοσύνης και διαλειτουργικότητας. 

Η εισηγήτρια τονίζει ότι η παρούσα έκθεση θα πρέπει να θεωρηθεί ως σημείο εκκίνησης της 
ευρείας συζήτησης που θα χρειαστεί για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης της 
οικονομίας των δεδομένων. Η εισηγήτρια προσμένει στη λήψη της τομεακής 
ανατροφοδότησης άλλων επιτροπών του ΕΚ που δραστηριοποιούνται στο θέμα αυτό. 

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η Ευρώπη πρέπει να χαράξει τη δική της πορεία προς μια 
οικονομία και κοινωνία δεδομένων που θα βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες. 

2. Τα βασικά ζητήματα και η θέση της εισηγήτριας

2.1. Αξίες και αρχές 

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα πρέπει να έχει ως στόχο 
να καταστήσει την οικονομία των δεδομένων διαφανή, αξιόπιστη και ανθρωποκεντρική - 
σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και να δημιουργήσει νέες 
ευκαιρίες για τους πολίτες να χρησιμοποιούν και να επωφελούνται από τα δεδομένα τους, και 
όχι τα δεδομένα αυτά να χρησιμεύουν μόνο ως πρώτη ύλη. 
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Η εισηγήτρια πιστεύει επίσης ότι η ψηφιοποίηση δεν πρέπει να αυξήσει τις κοινωνικές 
ανισότητες ούτε να δημιουργήσει νέες. Η στρατηγική για τα δεδομένα πρέπει να 
ενσωματωθεί σε μια ευρύτερη βιομηχανική στρατηγική που θα διασφαλίζει την κοινωνική 
και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Τα νέα μοντέλα εργασίας στην οικονομία δεδομένων 
πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση των εργαζομένων και όχι την επιδείνωση 
της κατάστασής τους. 

Η εισηγήτρια τονίζει επίσης ότι η ικανότητα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για το 
κλίμα. Ωστόσο, η εισηγήτρια επισημαίνει επίσης ότι το σημερινό περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
του τομέα ΤΠΕ εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 5 και 9 % της συνολικής παγκόσμιας χρήσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και άνω του 2 % του συνόλου των εκπομπών, μεγάλο μέρος των 
οποίων οφείλεται στα κέντρα δεδομένων, τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και τη 
συνδεσιμότητα. Η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει τη διαφάνεια των εκπομπών 
CO2, την ελάχιστη σπατάλη και να προωθήσει πράσινες τεχνικές αποθήκευσης δεδομένων.

2.2. Διακυβέρνηση δεδομένων και χώροι

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η κοινή χρήση δεδομένων σε ολόκληρη 
την οικονομία, η Ευρώπη χρειάζεται να θέσει σε προτεραιότητα τη δημιουργία ενός 
νομοθετικού πλαισίου για τη διακυβέρνηση της ανταλλαγής δεδομένων. Η εισηγήτρια 
συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι τομεακοί χώροι δεδομένων αποτελούν μια καλή αφετηρία 
για τη δημιουργία εμπιστοσύνης, πανευρωπαϊκών διαλειτουργικών προτύπων και καλά 
διαμορφωμένων API (διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών) με μηχανικώς αναγνώσιμη 
πρόσβαση που επιτρέπει τη ροή δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ και διάφορες οντότητες, 
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Ωστόσο, η εισηγήτρια τονίζει τη σημασία της διατομεακής ανταλλαγής δεδομένων, η οποία 
είναι απαραίτητη για την καινοτομία και τη δημιουργία νέων αξιών. Η εισηγήτρια συνιστά 
θερμά στην Επιτροπή να δημιουργήσει ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων με τελικό στόχο τη 
διασφάλιση της ομαλής ανταλλαγής δεδομένων όχι μόνο εντός αλλά και μεταξύ των τομέων. 

Βασικά, εξακολουθεί να υπάρχει τεράστια ανάγκη οι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις και ο 
δημόσιος τομέας να ταυτοποιούν και να κατανοούν καλύτερα τα δεδομένα που κατέχουν. Η 
εισηγήτρια δίνει έμφαση στην ανάγκη ευρεσιμότητας των μεταδεδομένων - των 
πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα - σε μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία 
ενός οργάνου διακυβέρνησης, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, που θα ηγηθεί της 
διαμόρφωσης του εν λόγω ευρωπαϊκού πλαισίου διακυβέρνησης των δεδομένων και πιστεύει 
ότι αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης δεδομένων θα πρέπει να βασίζεται σε ένα 
αποκεντρωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον δεδομένων. 

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι «διαμεσολαβητές δεδομένων» θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο 
στη μελλοντική διακυβέρνηση των δεδομένων στα οικοσυστήματα δεδομένων, μεταφέροντας 
τα δεδομένα μεταξύ φορέων μέσω καλά διαμορφωμένων API χωρίς να τα επεξεργάζονται οι 
ίδιοι. Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει ένα 
συγκεκριμένο σύστημα επισήμανσης/πιστοποίησης για τους εν λόγω διαμεσολαβητές. Στο 
πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη αξιόπιστων πολυμερών 
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πρωτοβουλιών, όπως οι φορείς Mydata ή άλλοι υπεύθυνοι διαμεσολαβητές δεδομένων. 

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα ήταν λάθος να αναφέρουμε μόνο τα βιομηχανικά δεδομένα «μη 
προσωπικού χαρακτήρα» στη στρατηγική για τα δεδομένα. Τα σύνολα συγκεντρωτικών 
δεδομένων έχουν μεγάλη πιθανότητα να συμπεριλαμβάνουν εντός τους δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να συνάγουν ή 
να παράγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν συνδυάζονται με άλλα δεδομένα. Η 
εισηγήτρια υποστηρίζει ότι δεν είναι πάντα δυνατός ο διαχωρισμός των δεδομένων 
προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει 
περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης 
των μεικτών συνόλων δεδομένων και στα βιομηχανικά περιβάλλοντα. Εάν το ζήτημα αυτό 
δεν ληφθεί σοβαρά υπόψη, η Ευρώπη θα αφήσει αχρησιμοποίητο έναν τεράστιο όγκο 
δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια προτείνει στην Επιτροπή να δημιουργήσει έναν οριζόντιο και 
εγκάρσιο χώρο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παράλληλα με τους ήδη καθορισμένους 
τομεακούς χώρους δεδομένων. Με βάση τον πλήρη σεβασμό της προστασίας των δεδομένων 
και της ιδιωτικής ζωής, αυτός ο διατομεακός χώρος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενδυνάμωση των πολιτών και τη βελτίωση της χρήσης 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως μια πιθανότητα, η κυκλοφορία των δεδομένων 
εντός του χώρου δεδομένων θα μπορούσε να πραγματοποιείται μέσω αξιόπιστων 
διαμεσολαβητών, όπως οι φορείς Mydata, που διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με την πλήρη συγκατάθεση των φυσικών προσώπων.

2.3. Πρόσβαση στα δεδομένα, διαλειτουργικότητα, φορητότητα και ιδιοκτησία B2B, 
G2B, B2G, G2G

Ανταλλαγή δεδομένων B2B

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το σημείο εκκίνησης για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
επιχειρήσεων (B2B) θα πρέπει να είναι η υποστήριξη και η διευκόλυνση της εθελοντικής 
ανταλλαγής δεδομένων. Ωστόσο, η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι στον σημερινό ψηφιακό 
κόσμο δεν υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Οι παγκόσμιοι τεχνολογικοί κολοσσοί, οι 
περισσότεροι από τους οποίους δεν είναι Ευρωπαίοι, έχουν σημαντικά καλύτερες ευκαιρίες 
χρήσης δεδομένων, δεδομένου ότι δεν χρειάζονται πραγματικά ανταλλαγή δεδομένων των 
ίδιων και άλλων εταιρειών. Οι μικρότερες επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ δεν είναι πραγματικά σε 
θέση να διαπραγματευτούν μαζί τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εισηγήτρια θεωρεί 
ότι η Ευρώπη πρέπει να θεσπίσει ρυθμίσεις σχετικά με την υποχρεωτική πρόσβαση σε 
δεδομένα, όπου αυτό είναι απαραίτητο, ιδίως για τις αλυσίδες αξίας και τα οικοσυστήματα 
δεδομένων στα οποία οι μικρότεροι φορείς συμμετέχουν στη δημιουργία συνόλων 
δεδομένων, αλλά δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα στων οποίων την παραγωγή έχουν 
συμμετάσχει. 

Ανταλλαγή δεδομένων G2B και B2G

Η εισηγήτρια τονίζει ότι το πρώτο βήμα είναι το άνοιγμα των δημόσιων συνόλων δεδομένων 
προς χρήση, έργο που έχει ήδη ξεκινήσει η ΕΕ, π.χ. με την οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα. 
Ωστόσο, απαιτείται η λήψη περαιτέρω ενεργειών. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το 
κοινό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το κοινό καλό και, τελικά, για τις υπηρεσίες σε 



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

EL

πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να σχεδιάζονται κατά 
τρόπο ώστε να αποτρέπεται η εξάρτηση οποιουδήποτε δημόσιου φορέα από έναν και μόνο 
ιδιωτικό φορέα. Για την καλύτερη χρήση των δημόσιων συνόλων δεδομένων, η εισηγήτρια 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για τη βελτίωση της δευτερεύουσας χρήσης των 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η εισηγήτρια σημειώνει επίσης ότι, όπως και στην περίπτωση της ανταλλαγής δεδομένων 
B2B, υπάρχουν επίσης ειδικές περιστάσεις στις οποίες η ανταλλαγή δεδομένων B2G πρέπει 
να είναι υποχρεωτική για το κοινό καλό.

Όσον αφορά την επικείμενη εκτελεστική πράξη για τα «σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας», η 
εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην υπονομεύσουν το πνεύμα της 
οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα και να διασφαλίσουν ότι τα σύνολα δεδομένων υψηλής 
αξίας περιλαμβάνουν τα μητρώα εταιρειών και επιχειρήσεων και ότι λαμβάνονται επαρκή 
μέτρα για να καταστούν τα σύνολα αυτά πραγματικά διαθέσιμα. 

G2G

Η ΕΕ έχει ήδη αρχίσει να βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών των 
κρατών μελών, αλλά στο μέλλον αυτό θα εξαρτηθεί επίσης απολύτως από το αν θα είναι 
δυνατή η επαρκής ροή δεδομένων. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι στόχος θα πρέπει να είναι η 
οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς στην οποία οι υπηρεσίες παρέχονται σε 
πραγματικό χρόνο και όπου η χάραξη πολιτικής καθοδηγείται από ολοκληρωμένα, 
γεωγραφικά αντιπροσωπευτικά και σε πραγματικό χρόνο δεδομένα.

2.4. Υποδομές και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Η στρατηγική για τα δεδομένα αποτελεί ένα μέρος του συνόλου όσον αφορά την ανάπτυξη 
του ψηφιακού μέλλοντος της ΕΕ. Η επιτυχία της θα εξαρτηθεί επίσης από την τρέχουσα 
κατάσταση του ευρύτερου οικοσυστήματος ΤΠΕ, όπως τα ευρυζωνικά δίκτυα, τα δίκτυα 5G, 
τα δίκτυα 6G, οι λύσεις υπολογιστικού νέφους, το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η κβαντική 
τεχνολογία, η τεχνολογία blockchain και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων.

Όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, η εισηγήτρια καλεί την 
Επιτροπή να υποχρεώσει στο μελλοντικό «εγχειρίδιο κανόνων για το υπολογιστικό νέφος» 
τους παρόχους υπηρεσιών να αναφέρουν πού αποθηκεύουν τα δεδομένα. Επιπλέον, η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους δεν θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές τους, εκτός εάν υπάρχει 
χωριστή συμφωνία μεταξύ των μερών.

Η εισηγήτρια τονίζει ότι η ισχυρή ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί προϋπόθεση για μια 
σταθερή οικονομία δεδομένων. Η ασφάλεια και η αξιοπιστία των δικτύων αποτελεί ζήτημα 
ευρωπαϊκής ψηφιακής ανεξαρτησίας και δεν έχουμε το περιθώριο να είμαστε αφελείς. Για 
παράδειγμα, η ισχυρή ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να αποτελεί απαίτηση για 
όλους τους διαμεσολαβητές δεδομένων.

2.5. Εκπαίδευση, γνώσεις και ικανότητες
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Η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα 
της έρευνας και των νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά τη 
μετατροπή αυτών των ικανοτήτων σε ακμάζουσες εταιρείες. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια ζητεί 
να δοθεί ευρωπαϊκή έμφαση στη μηχανική λογισμικού υψηλού επιπέδου, η οποία είναι 
ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία αξίας για τον τομέα των δεδομένων και την προσέλκυση 
ταλέντων. 

Η εισηγήτρια καλεί επίσης τους κοινωνικούς εταίρους στο επίπεδο των επιχειρήσεων και σε 
άλλα κατάλληλα επίπεδα να διερευνήσουν προορατικά τη δυνητική ψηφιακή τεχνολογία, τα 
δεδομένα και την ΤΝ για την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και της 
ευημερίας του εργατικού δυναμικού και τους καλεί να επενδύσουν επαρκή μέτρα για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την επανεκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, ούτως ώστε οι 
εργαζόμενοι να μπορούν να μεταβούν σε νέες θέσεις εργασίας ή να προσαρμοστούν σε νέες 
θέσεις εργασίας και εντός της επιχείρησης. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να συνεχίσει τις 
εργασίες για την υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην τεχνολογική βιομηχανία. 

Η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να επενδύσει στον μετασχηματισμό των παραδοσιακών 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, στην εποχή των δεδομένων. 

2.6. Διεθνείς παρατηρήσεις

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εισηγήτρια πιστεύει ότι δεν μπορούμε να την θεωρήσουμε δεδομένο 
ότι η προστασία των δεδομένων, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του θεμιτού 
ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων, θα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική 
ανάπτυξη που βασίζεται στα δεδομένα. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι οι παγκόσμιοι κανόνες που 
διέπουν τη χρήση των δεδομένων είναι ανεπαρκείς και καλεί την ΕΕ να συμφωνήσει νέους 
βασικούς κανόνες για την παγκόσμια οικονομία δεδομένων με τη συμμετοχή των χωρών 
μελών του ΠΟΕ στην κοινή δήλωση σχετικά με την πρωτοβουλία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και στις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Είναι σημαντικό οι ευρωπαίοι πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις να μπορούν να 
διαβιβάζουν δεδομένα προς και από τρίτες χώρες, με επαρκείς διασφαλίσεις. Μόνο με αυτόν 
τον τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί το πραγματικό δυναμικό της οικονομίας των δεδομένων. 

Η ΕΕ θα πρέπει να ηγηθεί των εργασιών σε στενή συνεργασία με τρίτες χώρες ώστε να 
συμφωνήσουν σχετικά με νέα διεθνή πρότυπα που θα διέπουν τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών, όπως η ΤΝ. Διαφορετικά, η διεθνής ψηφιακή αγορά και η διεθνής 
αλληλεπίδραση των ανθρώπων κινδυνεύουν να κατακερματιστούν περισσότερο από ό,τι 
χρειάζεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ 
ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

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)


