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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Datu stratēģiju
(2020/xxxx(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 173. pantu, kurš attiecas uz 
ES rūpniecības konkurētspēju un kurā cita starpā minēta rīcība ar mērķi veicināt 
inovācijas un tehnoloģijas attīstības radītā rūpniecības potenciāla labāku izmantošanu,

– ņemot vērā LESD 114. pantu,

– ņemot vērā LESD 2. un 16. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu “Eiropas Datu stratēģija” 
(COM(2020)0066) un augsta līmeņa ekspertu grupas jautājumos par datu kopīgošanu 
starp uzņēmumiem un valdībām galīgo ziņojumu “Towards a European strategy on 
business-to-government data sharing for the public interest” (Virzībā uz Eiropas 
stratēģiju datu kopīgošanai starp uzņēmumiem un valdībām sabiedrības interesēs), 

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 2. jūlija sākotnējo ietekmes novērtējumu “Legislative 
framework of the governance of common European data spaces” (Tiesiskais regulējums 
kopēju Eiropas datu telpu pārvaldībai),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 17. aprīļa paziņojumu “Norādījumi par lietotnēm, kas 
sniedz atbalstu cīņā pret Covid-19 pandēmiju saistībā ar datu aizsardzību”1,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 8. aprīļa Ieteikumu (ES) 2020/518 par vienotu 
Savienības rīkkopu tehnoloģiju un datu izmantošanai ar mērķi apkarot Covid-19 krīzi 
un iziet no tās, it īpaši attiecībā uz mobilajām lietotnēm un anonimizētu mobilitātes datu 
izmantošanu2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1024 (2019. gada 
20. jūnijs) par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu3,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 6. jūnija priekšlikumu, ar ko laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu (COM(2018)0434),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 25. aprīļa paziņojumu “Ceļā uz vienotas datu telpas 
izveidi Eiropā” (COM(2018)0232) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba 
dokumentu (SWD(2018)0125),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 25. aprīļa Ieteikumu (ES) 2018/790 par piekļuvi 

1 OV C 124I , 17.4.2020., 1. lpp.
2 OV L 114, 14.4.2020., 7. lpp.
3 OV L 172, 26.6.2019., 56. lpp.
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zinātniskai informācijai un tās saglabāšanu4,

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 10. maija paziņojumu “Digitālā vienotā tirgus 
stratēģijas īstenošanas vidusposma pārskats: satīklots digitālais vienotais tirgus visiem” 
(COM(2017)0228) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu 
(SWD(2017)0155),

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 10. janvāra paziņojumu “Veidojot Eiropas datu 
ekonomiku” (COM(2017)0009) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu 
(SWD(2017)0002),

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 14. septembra paziņojumu “Konkurētspējīga digitālā 
vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību” 
(COM(2016)0587) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu 
(SWD(2016)0300),

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 19. aprīļa paziņojumu “Eiropas rūpniecības 
digitalizācija. Digitālā vienotā tirgus priekšrocību izmantošana pilnā apmērā” 
(COM(2016)0180) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu 
(SWD(2016)0110),

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 19. aprīļa paziņojumu “Eiropas mākoņdatošanas 
iniciatīva: konkurētspējīgas datu un zināšanu ekonomikas veidošana Eiropā” 
(COM(2016)0178) un tam pievienotos Komisijas dienestu darba dokumentus 
(SWD(2016)0106) un (SWD(2016)0107),

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 6. maija paziņojumu “Digitālā vienotā tirgus stratēģija 
Eiropai” (COM(2015)0192) un pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu 
(SWD(2015)0100),

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 2. jūlija paziņojumu “Ceļā uz plaukstošu ekonomiku, 
kura balstīta uz datiem” (COM(2014)0442) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba 
dokumentu (SWD(2014)0214),

– ņemot vērā 2020. gada 15. aprīļa Kopīgo Eiropas ceļvedi Covid-19 ierobežošanas 
pasākumu atcelšanai,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 9. jūnija secinājumus par Eiropas digitālās nākotnes 
veidošanu5,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 7. jūnija secinājumus par augsti digitalizētas Eiropas 
nākotni pēc 2020. gada: visas Savienības digitālās un ekonomiskās konkurētspējas un 
digitālās kohēzijas stiprināšana,

– ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanai6,

4 OV L 134, 31.5.2018., 12. lpp.
5 OV C 202 I, 16.6.2020., 1. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192
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– ņemot vērā 2019. gada 12. februāra rezolūciju par visaptverošu Eiropas rūpniecības 
politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku7,

– ņemot vērā 2017. gada 1. jūnija rezolūciju par Eiropas rūpniecības digitalizāciju8,

– ņemot vērā 2016. gada 10. marta rezolūciju par virzību uz plaukstošu ekonomiku, kura 
balstīta uz datiem9,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu par Komisijas 
paziņojumu “Veidojot Eiropas datu ekonomiku” (TEN/630-EESC-2017),

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A9-
0000/2020),

A. tā kā digitalizācija ir pārvērtusi ekonomiku, sabiedrību un iedzīvotāju ikdienas dzīvi un 
tā kā dati, kuru apjoms ik pēc 18 mēnešiem divkāršojas, ir šīs pārveides pamatā;

B. tā kā dati ir būtisks ekonomikas izaugsmes, darbvietu radīšanas un sociālā progresa 
resurss un viens no galvenajiem faktoriem pārejā uz zaļu un klimatneitrālu sabiedrību;

C. tā kā Savienībai ir steidzami jārīkojas, lai izmantotu datu sniegtās priekšrocības, 
veidojot ētiski ilgtspējīgu, uz cilvēku vērstu, uzticamu un drošu datu sabiedrību, kas 
ievēro cilvēktiesības un demokrātiju;

D. tā kā jebkādai personas datu izmantošanai būtu jāatbilst Vispārīgajai datu aizsardzības 
regulai un E-privātuma direktīvai;

E. tā kā Savienībai vajadzētu aktīvi darboties pasaules mērogā, lai tiktu pieņemti 
noteikumi, kas balstīti uz tās vērtībām,

Vispārīgi apsvērumi

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu “Eiropas Datu stratēģija”; uzskata, ka tā ir 
priekšnoteikums Eiropas rūpniecības nozaru un jaunā mākslīgā intelekta dzīvotspējai un 
svarīgs solis ceļā uz demokrātisku datu sabiedrību, kas radīs labākus pakalpojumus, 
izaugsmi un darbvietas;

2. norāda, ka Covid-19 krīze uzskatāmi parāda reāllaika datu nozīmi;

Vērtības un principi

3. uzskata, ka Savienības mērķim ir jābūt ES pārvaldītai, uz cilvēku vērstai, datu virzītai 
sabiedrībai, kura veidota, balstoties uz uzticēšanos un privātuma, pārredzamības un 
pamattiesību vērtībām;

4. norāda, ka no labi veidotas datu sabiedrības ieguvēji ir visi, tā nodrošina pilnvērtīgas 

7 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0081.
8 OV C 307, 30.8.2018., 163. lpp.
9 OV C 50, 9.2.2018., 50. lpp.
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iespējas darba ņēmējiem, nevis pasliktina viņu darba apstākļus un neveicina 
nevienlīdzību vai digitālo plaisu;

5. uzsver, ka Savienības rūpniecisko un publisko datu aizvien lielākais apjoms, izstrāde, 
glabāšana un apstrāde ir izaugsmes un inovācijas avots, kas būtu jāizmanto; uzskata, ka 
šo izaugsmi var pastiprināt ar vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem un spēcīgu un 
godīgu tirgus ekonomiku, kurā ir daudz dalībnieku;

6. uzsver, ka ar Savienības datu stratēģiju ir jāatbalsta ilgtspēja, zaļais kurss un Savienības 
klimata mērķi;

Datu pārvaldība un telpas 

7. atbalsta datu pārvaldības satvara izveidi kopējām Eiropas datu telpām, kas attiektos uz 
datu sadarbspēju, kopīgošanu, piekļuvi datiem un datu pārnesamību, lai uzlabotu 
rūpniecisko un publisko datu plūsmu un atkārtotu izmantošanu;

8. uzstāj, ka datu pārvaldības modelis ir jāveido decentralizētā datu operētājvidē;

9. aicina izveidot Komisijas vadītu struktūru, kas noteiktu kopējas Savienības mēroga 
pamatnostādnes par datu pārvaldību; prasa, lai datu telpu pārvaldībā tiktu atbilstīgi 
pārstāvēti iedzīvotāji, pilsoniskā sabiedrība un uzņēmumi;

10. mudina Komisiju izveidot sadarbspējīgas nozaru datu telpas, kurās tiktu ievērotas 
kopējas pamatnostādnes, lai nepieļautu, ka veidojas silosi un tiek kavēta starpnozaru 
inovācija;

11. mudina Komisiju izmantot datu telpas, lai veicinātu uzticēšanos, izstrādātu kopējus 
standartus un veidotu labi izstrādātas lietojumprogrammu saskarnes (API), un apsvērt 
iepriekš saskaņotu datu smilškastu izmantošanu inovāciju testēšanai;

12. norāda, ka ir jāpalīdz privātā un publiskā sektora dalībniekiem identificēt un kataloģizēt 
tiem piederošos datus un uzlabot datu atrodamību, lai stimulētu datu telpas; aicina 
Komisiju finansēt iniciatīvas nolūkā uzlabot metadatu atrodamību datu telpās;

13. atzinīgi vērtē Komisijas plānus attiecībā uz starpnieku marķēšanu/sertificēšanu 
sadarbspējīgu datu ekosistēmu un tirgu izveides nolūkā;

14. atgādina, ka personas dati un rūpnieciskie dati ne vienmēr ir nodalāmi; mudina 
Komisiju izstrādāt ieteikumus un praktiskas metodes attiecībā uz jauktu datu kopu 
izmantošanu rūpnieciskā vidē, vienlaikus nodrošinot personas datu privātuma 
noteikumus; aicina Komisiju apsvērt horizontālas un transversālas personas datu telpas 
izveidi līdz ar citām datu telpām, lai risinātu jauktu datu kopu problēmu un dotu varu 
iedzīvotājiem, piemēram, ar tādu uzticamu starpnieku palīdzību kā Mydata operatori, 
kas glabā datus ar to īpašnieku piekrišanu;

Datu tiesību akts, piekļuve un sadarbspēja

15. mudina Komisiju iesniegt datu jomas tiesību aktu, lai veicinātu un darītu iespējamu 
aizvien lielāku B2B, B2G, G2B un G2G datu plūsmu visās nozarēs;

16. mudina Komisiju veicināt brīvprātīgas datu kopīgošanas shēmas;

17. norāda, ka ir īpaši apstākļi, piemēram, sistemātiska nelīdzsvarotība B2B datu vērtības 
ķēdēs, kur piekļuvei datiem vajadzētu būt obligātai, piemēram, izmantojot labi 
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izstrādātas API; 
18. aicina Komisiju pārbaudīt dalībnieku tiesības piekļūt datiem, kuru ģenerēšanā viņi bijuši 

iesaistīti;

19. aicina Komisiju un dalībvalstis rādīt piemēru un nodrošināt reāllaika pakalpojumus un 
politiku, kas balstīta uz reāllaika datiem;

20. prasa nodrošināt anonimizētu personas datu plašāku un labāku sekundāro lietojumu, jo 
īpaši G2B/GDG apmaiņās, lai veicinātu inovāciju, pētniecību un pakalpojumus;

21. uzsver, ka nedrīkst pieļaut, ka pakalpojumu sniedzēji vai tehnoloģijas bloķē publiski 
vāktus datus; prasa publiskā iepirkuma procedūrās un finansēšanas programmās iekļaut 
datu piekļuves un sadarbspējas prasības;

22. atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka, apspriežot īstenošanas aktu par augstvērtīgām 
datu kopām, ir jāievēro Atvērto datu direktīvas mērķi; prasa šajās datu kopās cita starpā 
iekļaut sabiedrību un uzņēmumu reģistrus;

Infrastruktūra

23. Savienības tehnoloģiskās suverenitātes nostiprināšanas nolūkā aicina Komisiju un 
dalībvalstis strādāt pie tehnoloģijām, kas atvieglina datu kopīgošanu un analīzi, un 
ieguldīt spēju veidošanā un lielas ietekmes projektos, lai veicinātu pētniecību, inovāciju 
un digitālo tehnoloģiju izvēršanu;

24. atgādina, ka Savienības datu un mākslīgā intelekta stratēģiju panākumi ir atkarīgi no 
plašākas IKT ekosistēmas, digitālās plaisas mazināšanas un lietu interneta, optiskās 
šķiedras, 5G, 6G, kvantu tehnoloģijas, perifērdatošanas, blokķēdes un augstas 
veiktspējas datošanas attīstības;

25. aicina Komisiju veicināt konkurējošus tirgus, lai atbalstītu Eiropas mākoņdatošanas 
piedāvājumu, piemēram, Gaia-x;

26. aicina Komisiju izstrādāt mākoņdatošanas noteikumu kopumu, kas cita starpā 
pakalpojumu sniedzējiem uzliks pienākumu atklāt datu glabāšanas vietu un nodrošinās 
lietotājiem suverenitāti attiecībā uz saviem datiem;

27. uzsver, ka stabilai datu ekonomikai svarīga ir uzticēšanās un kiberdrošība; mudina 
Komisiju iesniegt risinājumus, kas atbilstu visa mēroga tirgus dalībniekiem;

Pētniecība, prasmes un kompetence

28. atzīst datu piekļuves potenciālu zinātniskās pētniecības paātrināšanai; atzinīgi vērtē 
Komisijas darbu, darot iespējamu datu kopīgošanu pētniecības vajadzībām;

29. aicina Komisiju veicināt programmatūras inženieriju, talantu piesaistīšanu IKT jomā, 
sieviešu nodarbinātību tehnoloģiju nozarēs un visu personu datpratību;

30. prasa sniegt publiskā un privātā sektora finansējumu MVU, lai pilnībā izmantotu datu 
ekonomikas iespējas;

31. aicina sociālos partnerus izpētīt digitalizācijas, datu un mākslīgā intelekta nodrošinātās 
iespējas attiecībā uz produktivitātes palielināšanu, darba spēka labbūtības uzlabošanu un 
ieguldīšanu prasmju pilnveidē;
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Pasaules mērogā piemērojami noteikumi

32. uzskata, ka pasaules mērogā piemērojamie noteikumi par datu lietošanu ir neatbilstīgi; 
aicina Komisiju strādāt kopā ar līdzīgi domājošām trešām valstīm, lai vienotos par 
jauniem starptautiskiem standartiem, ar kuriem reglamentē jaunu tehnoloģiju, 
piemēram, mākslīgā intelekta, izmantošanu;

33. prasa nodrošināt brīvu datu plūsmu starp Savienību un trešām valstīm, ja tiek ievērots 
privātums, drošība un citas likumīgas sabiedriskās politikas intereses; aicina Komisiju 
risināt sarunas par jauniem noteikumiem attiecībā uz vispasaules digitālo ekonomiku, 
tostarp par nepamatotas datu teritoriālas ierobežošanas aizliegšanu;

°

° °

34. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

1. Konteksts un vispārīgi apsvērumi

Mūsu dzīves un sabiedrību, kādu to pazīstam šobrīd, būtiski pārmainīs strauju attīstību 
pieredzošās digitālās tehnoloģijas, ārkārtīgi ātrie savienojumi un milzīgais datu apjoms, ko 
rada šīs jaunās iespējas. Pasaules mērogā kopējais datu apjoms divkāršojas ik pēc 18 
mēnešiem, radot vēl neiedomājamas iespējas. Kas būs ieguvējs no šīs tendences? Vai dati 
radīs iespējas visu veidu un lielumu uzņēmumiem, vai arī tie būs koncentrēti dažu 
tehnoloģisko milžu rokās? Vai jaunie datu fondi nākotnē veicinās uz cilvēku vērstu digitālo 
sabiedrību, un vai iedzīvotāji varēs kontrolēt savus datus? Vai dati būs patiesi pieejami 
sabiedrisko pakalpojumu uzlabošanai?

Pašreizējā Covid-19 krīze ir vēl skaidrāk parādījusi, cik svarīga ir digitalizācija, digitālā 
infrastruktūra, rīki un prasmes. Ir skaidrs, ka Eiropai ir jāizmanto visi iespējamie rīki, kas 
palīdz tās atveseļošanā. Pandēmija arī ir likusi skaidri saprast, ka politisku lēmumu balstīšana 
uz tradicionālo statistiku var būt neatgriezeniski neefektīva. Jaunās iespējas vākt, analizēt un 
izmantot datus izsmalcinātākā veidā var palīdzēt politikas veidotājiem pāriet uz tādu lēmumu 
pieņemšanu, kuri balstīti uz reāllaika datiem. “Reāllaika pakalpojumu” attīstīšana var arī 
nozīmēt mazāku birokrātisko slogu, laika un naudas ietaupīšanu un jaunas iespējas 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo īpaši MVU. 

Galvenais jautājums — kāpēc šobrīd nenotiek datu aprite visā Eiropā? Referente uzskata, ka 
atbilde meklējama sapratnes, uzticēšanās un sadarbspējas trūkumā. 

Referente uzsver, ka šis ziņojums būtu jāuztver kā sākumpunkts plašai diskusijai, kas būs 
vajadzīga, lai veidotu Eiropas pieeju datu ekonomikai. Viņa ar nepacietību gaida nozaru 
ieguldījumu no citām EP komitejām, kas darbojas šajā jautājumā. 

Referente uzskata, ka Eiropai ir jāveido pašai savs ceļš virzībā uz datu ekonomiku un 
sabiedrību, kas balstīta uz Eiropas vērtībām. 

2. Galvenie jautājumi un referentes nostāja

2.1. Vērtības un principi 

Referente uzskate, ka Eiropas datu stratēģijas mērķim ir jābūt datu ekonomikas 
pārredzamībai, uzticamībai un orientācijai uz cilvēku; tai jāievēro cilvēktiesības un 
demokrātija, kā arī jārada jaunas iespējas iedzīvotājiem izmantot savus datus un gūt no tiem 
labumu, nevis šie dati jāizmanto tikai par izejmateriālu. 

Referente arī uzskata, ka digitalizācija nedrīkst palielināt vai radīt jaunu sociālu nevienlīdzību. 
Datu stratēģija ir jāintegrē plašākā rūpnieciskā stratēģijā, kas nodrošina sociālo un vides 
ilgtspēju. Jauniem darba modeļiem datu ekonomikā ir jāpanāk pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšana darba ņēmējiem, nevis pēc iespējas zemāku standartu noteikšana. 

Referente arī uzsver, ka spējai vākt un apstrādāt datus būs liela nozīme, palīdzot ES sasniegt 
tās klimata mērķus. Tomēr viņa arī norāda, ka IKT nozares pašreizējais vides pēdas 
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nospiedums tiek lēsts starp 5 līdz 9 % no visa elektroenerģijas patēriņa pasaulē un vairāk nekā 
2 % no visām emisijām un lielā mērā tas ir datu centru, mākoņpakalpojumu un 
savienojamības dēļ. ES ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu CO2 emisiju pārredzamību un 
minimālu izšķērdēšanu un lai veicinātu zaļas datu glabāšanas metodes.

2.2. Datu pārvaldība un telpas

Referente uzskata — lai datu kopīgošana būtu sekmīga visās ekonomikas nozarēs, Eiropai 
prioritārā kārtā ir vajadzīgs tiesiskais regulējums datu kopīgošanas pārvaldībai. Referente ir 
vienisprātis ar Komisiju, ka nozaru datu telpas ir labs sākumpunkts, lai radītu uzticēšanos, 
pieņemtu savietojamus standartus Eiropas mērogā un izveidotu labi izstrādātas API 
(lietojumprogrammu saskarnes) ar mašīnlasāmu pieeju, kas dara iespējamu datu plūsmu visā 
Eiropas Savienībā un dažādās vienībās gan publiskajā, gan privātajā sektorā. 

Tomēr viņa uzsver, cik svarīga ir starpnozaru datu kopīgošana, kas ir būtiska inovācijai un 
jaunas vērtības radīšanai. Referente stingri iesaka Komisijai veidot Eiropas datu telpas ar 
galamērķi nodrošināt raitu datu kopīgošanu ne vien nozaru iekšienē, bet arī starp tām. 

Pašos pamatos joprojām ir ļoti nepieciešams, lai organizācijas, uzņēmumi un publiskais 
sektors labāk identificētu un saprastu sev piederošos datus. Referente uzsver, ka metadatiem 
(informācijai par datiem) ir jābūt atrodamiem mašīnlasāmā formātā.

Viņa atbalsta Komisijas iniciatīvu izveidot pārvaldības struktūru, ko vadītu Komisija un kas 
vadītu šā Eiropas datu pārvaldības regulējuma izveidi, un uzskata, ka šis datu pārvaldības 
modelis būtu jāveido decentralizētā datu operētājvidē. 

Referente uzskata, ka “datu starpniekiem” būs viena no galvenajām lomām turpmākajā datu 
pārvaldībā datu ekosistēmās, ar labi izstrādātām API pārvietojot datus starp dalībniekiem, bet 
pašiem tos neapstrādājot. Referente atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izveidot šiem 
starpniekiem konkrētu marķēšanas/sertificēšanas shēmu. Šajā saistībā viņa arī atbalsta tādu 
iniciatīvu izstrādi, kurās iesaistītas daudzas uzticamas ieinteresētās personas, piemēram, 
MyData operatori vai citi atbildīgi datu starpnieki. 

Referente uzskata, ka nebūtu pareizi datu stratēģijā pievērst uzmanību tikai rūpnieciskiem 
nepersondatiem. Pastāv liela iespējamība, ka agregētu datu kopās būs iekļauti personas dati 
vai nepersondati, no kuriem apvienojumā ar citiem datiem var izsecināt vai ģenerēt personas 
datus. Referente norāda, ka personas dati un nepersondati ne vienmēr ir nodalāmi un ka 
Komisijai būtu sīkāk jāizstrādā ieteikumi un praktiskas metodes attiecībā uz to, kā pārvaldīt 
un izmantot jauktas datu kopas, arī rūpnieciskā vidē. Ja šim jautājumam netiks pievērsta 
nopietna uzmanība, Eiropa atstās neizmantotu milzīgu daudzumu datu.

Šajā saistībā referente ierosina Komisijai izveidot horizontālu un transversālu personas datu 
telpu līdz ar jau apzinātajām nozaru datu telpām. Šo transversālo personas datu telpu, kas 
pilnībā balstīta uz datu aizsardzības un privātuma ievērošanu, varētu izmantot, lai nodrošinātu 
pilnvērtīgas iespējas iedzīvotājiem un uzlabotu personas datu izmantošanu. Datu apriti datu 
telpā, iespējams, varētu īstenot, izmantojot uzticamus starpniekus, piemēram, MyData 
operatorus, kuri pārvalda personas datus ar personu pilnīgu piekrišanu.

2.3. Piekļuve datiem, sadarbspēja, pārnesamība un īpašumtiesības: B2B, G2B, B2G, 
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G2G

B2B datu kopīgošana

Referente uzskata, ka sākumpunktam B2B datu kopīgošanai vajadzētu būt atbalstam 
brīvprātīgai datu kopīgošanai un tās padarīšana par iespējamu. Tomēr viņa uzskata, ka 
mūsdienu digitālajā pasaulē vienlīdzīgi konkurences apstākļi nepastāv. Globālajiem 
tehnoloģiju milžiem, no kuriem lielākā daļa ir ārpus Eiropas, ir ievērojami labākas iespējas 
izmantot datus, jo tiem nav katrā ziņā jākopīgo dati savā starpā un ar citiem uzņēmumiem. 
Mazāku operatoru un MVU stāvoklis tiem neļauj patiesi vest sarunas ar minētajiem 
uzņēmumiem. Tāpēc referente uzskata, ka Eiropai ir jāreglamentē obligāta piekļuve datiem, 
vajadzības gadījumā to īpaši attiecinot uz tām vērtības ķēdēm un datu ekosistēmām, kurās 
mazāki operatori ir bijuši iesaistīti datu kopu radīšanā, taču dati, kuru ģenerēšanā tie 
piedalījušies, tiem nav pieejami. 

G2B un B2G datu kopīgošana

Referente uzsver, ka pirmais solis ir atvērt izmantošanai publiskas datu kopas, un ES ir pie šī 
darba jau ķērusies, piemēram, ar Atvērto datu direktīvu. Tomēr ir vajadzīga turpmāka rīcība. 
Publiski vākti dati būtu jāizmanto kopējam labumam un galu galā reāllaika pakalpojumiem. 
Piemēram, publiskā iepirkuma līgumi būtu jāizstrādā tādā veidā, kas nepieļauj, ka publiskie 
dalībnieki kļūst atkarīgi no viena vienīga privātā dalībnieka. Lai labāk izmantotu publisku 
datu kopas, referente aicina Komisiju pārbaudīt iespējas uzlabot anonimizētu personas datu 
sekundāro lietojumu.

Referente arī norāda, ka, tāpat kā B2B gadījumā, īpašos apstākļos B2G datu kopīgošanai ir 
jābūt obligātai kopējā labuma nolūkā.

Attiecībā uz gaidāmo īstenošanas aktu par augstvērtīgām datu kopām referente mudina 
Komisiju un dalībvalstis nevājināt Atvērto datu direktīvas garu un nodrošināt, ka 
augstvērtīgas datu kopas ietver sabiedrību un uzņēmumu reģistrus un ka ir darīts pietiekami, 
lai šīs kopas būtu patiešām pieejamas. 

G2G

ES ir jau sākusi uzlabot sadarbību starp dalībvalstu publiskajām pārvaldēm, taču nākotnē arī 
tā būs pilnībā atkarīga no iespējas nodrošināt pietiekamu datu plūsmu. Referente uzskata, ka 
par mērķi būtu jānosaka tāda Eiropas iekšējā tirgus izveide, kur pakalpojumi tiek sniegti 
reāllaikā un kur politikas veidošanā vadās pēc visaptverošiem, ģeogrāfiski reprezentatīviem 
un reāllaika datiem.

2.4. Infrastruktūra un kiberdrošība

Datu stratēģija ir viens gabaliņš ES digitālās nākotnes attīstības mozaīkā. Tās panākumi būs 
atkarīgi arī no stāvokļa plašākā IKT ekosistēmā, piemēram, attiecībā uz platjoslas tīkliem, 5G, 
6G, mākoņdatošanas risinājumiem, lietu internetu, kvantu tehnoloģiju, blokķēdi un augstas 
veiktspējas datošanu.

Saistībā ar mākoņpakalpojumu sniedzējiem referente aicina Komisiju gaidāmajā 
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mākoņdatošanas noteikumu kopumā paredzēt, ka pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums 
atklāt, kur tie glabā datus. Turklāt referente uzskata, ka mākoņpakalpojumu sniedzējiem 
nevajadzētu būt piekļuvei datiem, kas tiek glabāti to serveros, izņemot, ja puses ir noslēgušas 
atsevišķu nolīgumu.

Viņa uzsver, ka spēcīga kiberdrošība ir priekšnoteikums stabilai datu ekonomikai. Tīkla 
drošība un uzticamība ir Eiropas digitālās neatkarības jautājums, un mēs nevaram atļauties 
naivitāti. Piemēram, spēcīgai kiberdrošībai vajadzētu būt prasībai, ko attiecina uz visiem datu 
starpniekiem.

2.5. Izglītība, zināšanas un kompetence

Referente atgādina, ka Eiropa ieņem vienu no vadošajām lomām pasaulē pētniecībā un 
jaunuzņēmumu veidošanā, taču saskaras ar problēmām pārveidot šīs spējas plaukstošos 
uzņēmumos. Tāpēc viņa prasa, lai Eiropas mērogā tiktu pievērsta īpaša uzmanība augsta 
līmeņa programmatūras inženierijai, kam ir izšķirīga nozīme vērtības radīšanā datu nozarei un 
talantu piesaistīšanā. 

Referente arī aicina sociālos partnerus uzņēmumu līmenī un citos atbilstīgos līmeņos 
proaktīvi pētīt digitālo tehnoloģiju, datu un mākslīgā intelekta sniegtās iespējas palielināt 
uzņēmuma produktivitāti un uzlabot darbaspēka labbūtību un aicina tos ieguldīt pietiekamos 
pasākumos prasmju pilnveidei, pārkvalifikācijai un mūžizglītībai, lai darba ņēmēji varētu 
pāriet uz jaunām darbvietām vai arī pielāgoties pārveidotām darbvietām uzņēmumā. 
Komisijai arī būtu jāturpina darbs nolūkā atbalstīt sieviešu līdzdalību tehnoloģiju nozarē. 

Referente aicina Komisiju ieguldīt tradicionālo uzņēmumu, jo īpaši MVU, pārkārtošanā 
atbilstoši datu laikmetam. 

2.6. Starptautiska rakstura apsvērumi

Raugoties pasaules mērogā, referente uzskata, ka nevar pieņemt par pašsaprotamu to, ka datu 
virzītā ekonomikas attīstībā vadlīnijas būs cita starpā datu aizsardzība un cilvēktiesību un 
godīgas konkurences ievērošana. Referente uzskata, ka pasaules mērogā piemērojamie 
noteikumi, kas reglamentē datu izmantošanu, ir neatbilstīgi, un aicina ES vienoties par 
jauniem globālās datu ekonomikas pamatnoteikumiem ar PTO dalībvalstīm, kas piedalās 
kopīgā paziņojuma par elektronisko komerciju iniciatīvā un divpusējās tirdzniecības sarunās.

Ir svarīgi, lai ES iedzīvotāji, patērētāji un uzņēmumi varētu ar pietiekamiem aizsardzības 
pasākumiem pārsūtīt datus uz trešām valstīm un no tām. Tikai tādējādi var īstenot patieso datu 
ekonomikas potenciālu. 

Eiropas Savienībai ciešā sadarbībā ar līdzīgi domājošām trešām valstīm būtu jāvada darbs, lai 
vienotos par jauniem starptautiskiem standartiem, ar kuriem reglamentē jaunu tehnoloģiju — 
piemēram, mākslīgā intelekta — izmantošanu, ievērojot ES vērtības un intereses. Pretējā 
gadījumā pastāv risks, ka starptautiskais digitālais tirgus un cilvēku starptautiskā mijiedarbība 
var kļūt fragmentētāka, nekā vajadzīgs.
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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)


