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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych
(2020/xxxx(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który 
dotyczy konkurencyjności przemysłu UE i odnosi się, między innymi, do działań 
sprzyjających lepszemu wykorzystaniu potencjału przemysłowego innowacji i rozwoju 
technologicznego,

– uwzględniając art. 114 TFUE,

– uwzględniając art. 2 i 16 TFUE,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. pt. „Europejska strategia w 
zakresie danych” (COM (2020) 0066) oraz sprawozdanie końcowe grupy ekspertów 
wysokiego szczebla ds. wymiany danych między przedsiębiorstwami rządowymi pt. „W 
kierunku europejskiej strategii w sprawie wymiany danych między przedsiębiorstwami 
w interesie publicznym”, 

– uwzględniając wstępną ocenę skutków Komisji z dnia 2 lipca 2020 r. pt. „Ramy prawne 
zarządzania wspólnymi europejskimi przestrzeniami danych”,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 kwietnia 2020 r. pt. „Wytyczne dotyczące 
aplikacji wspierających walkę z pandemią COVID 19 w związku z ochroną danych”1,

– uwzględniając zalecenie Komisji (UE) 2020/518 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie 
wspólnego unijnego zestawu instrumentów ułatwiającego wykorzystanie technologii 
i danych w celu zwalczania kryzysu wywołanego przez COVID-19 i wyjścia z niego, 
w szczególności w odniesieniu do aplikacji mobilnych i wykorzystywania 
zanonimizowanych danych dotyczących mobilności2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 
czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego,3,

– uwzględniając wniosek Komisji ustanawiający program „Cyfrowa Europa” na lata 
2021–2027, opublikowany dnia 6 czerwca 2018 r. (COM(2018) 0434),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 kwietnia 2018 r. pt. „W kierunku wspólnej 
europejskiej przestrzeni danych” (COM(2018) 0232) i towarzyszący mu dokument 

1 Dz.U. C 124I z 17.4.2020, s. 1.
2 Dz.U. L 114 z 14.4.2020, s. 7.
3 Dz.U. L 172 z 26.6.2019, s. 56.
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roboczy służb Komisji (SWD(2018) 0125),

– uwzględniając zalecenie Komisji (UE) 2018/790 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
dostępu do informacji naukowych i ich ochrony4,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 maja 2017 r. pt. „Śródokresowy przegląd 
realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego: Połączony jednolity rynek cyfrowy dla 
wszystkich ” (COM(2017) 0228) i towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji 
(SWD(2017) 0155),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 stycznia 2017 r. pt. „Budowa europejskiej 
gospodarki opartej na danych” (COM(2017) 0009) oraz towarzyszący mu dokument 
roboczy służb Komisji (SWD(2017) 0002),

– komunikat Komisji z dnia 14 września 2016 r. pt. „Łączność dla konkurencyjnego 
jednolitego rynku cyfrowego - w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” 
(COM(2016) 0587) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji 
(SWD(2016) 0300),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. pt. „Cyfryzacja przemysłu 
europejskiego: Czerpanie pełnych korzyści z jednolitego rynku cyfrowego” 
(COM(2016) 0180) i towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016) 
0110),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. pt. „Europejska inicjatywa 
dotycząca przetwarzania w chmurze- budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki 
opartej na danych i wiedzy” (COM(2016) 0178) oraz towarzyszący mu dokument 
roboczy służb Komisji (SWD(2016) 0106) oraz (SWD(2016) 0107),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 maja 2015 r. pt. „Strategia jednolitego rynku 
cyfrowego dla Europy” (COM(2015) 0192) oraz towarzyszący mu dokument roboczy 
służb Komisji (SWD(2015) 0100),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2014 r. pt. „W kierunku dobrze 
prosperującej gospodarki opartej na danych” (COM(2014) 0442) i towarzyszący mu 
dokument roboczy służb Komisji (SWD(2014) 0214),

– uwzględniając wspólny europejski plan działania na rzecz znoszenia środków 
powstrzymujących rozprzestrzenianie się COVID-19 z dnia 15 kwietnia 2020,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie kształtowania 
cyfrowej przyszłości Europy5,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie przyszłości wysoce 
zdigitalizowanej Europy po 2020 r.: Stymulowanie cyfrowej i gospodarczej 
konkurencyjności i spójności cyfrowej w całej Unii,

– uwzględniając rezolucję z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych działań UE 

4 Dz.U. L 134 z 31.5.2018, s. 12.
5 Dz.U. C 202 I z 16.6.2020, s. 1.

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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na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie kompleksowej 
europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji 
europejskiego przemysłu8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2016 r. pt. „W kierunku dobrze 
prosperującej gospodarki opartej na danych”9,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 
komunikatu Komisji pt. „Budowanie europejskiej gospodarki opartej na danych” 
(TEN/630-EKES-2017),

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że cyfryzacja zmieniła gospodarkę, społeczeństwo i codzienne życie 
obywateli oraz mając na uwadze, że dane, które są powielane co 18 miesięcy, stanowią 
sedno tej transformacji;

B. mając na uwadze, że dane są podstawowym źródłem wzrostu gospodarczego, tworzenia 
miejsc pracy i postępu społecznego oraz kluczowym czynnikiem umożliwiającym 
przejście na ekologiczne i neutralne dla klimatu społeczeństwa;

C. mając na uwadze, że Unia musi pilnie podjąć działania, aby czerpać korzyści z danych, 
budując zrównoważone etycznie, zorientowane na człowieka, godne zaufania i 
bezpieczne społeczeństwo danych, które szanuje prawa człowieka i demokrację;

D. mając na uwadze, że wszelkie sposoby wykorzystywania danych osobowych powinny 
być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej;

E. mając na uwadze, że Unia powinna być aktywnym graczem na arenie międzynarodowej 
w ustalaniu zasad w oparciu o jej wartości;

Przepisy ogólne

1. Z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „Europejska strategia w zakresie 
danych”; uważa, że jest to warunek wstępny rentowności europejskiego przemysłu i 
powstającej sztucznej inteligencji oraz istotny krok w kierunku demokratycznego 
społeczeństwa opartego na danych, które zapewni lepsze usługi, wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie;

6 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.
7 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0081.
8 Dz.U. C 307 z 30.8.2018, s. 163.
9 Dz.U. C 50 z 9.2.2018, s. 50.
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2. Zauważa, że kryzys związany z pandemią COVID-19 uwydatnił rolę danych w czasie 
rzeczywistym;

Wartości i zasady

3. Uważa, że celem Unii musi być zarządzane przez Unię, zorientowane na człowieka i 
oparte na danych społeczeństwo, zbudowane na zaufaniu i wartościach takich jak 
prywatność, przejrzystość i prawa podstawowe;

4. Zauważa, że dobrze zbudowane społeczeństwo danych jest korzystne dla wszystkich, 
wzmacnia pozycję pracowników zamiast pogarszania ich warunków pracy i nie 
prowadzi do nierówności ani luk cyfrowych;

5. Podkreśla, że rosnąca ilość, rozwój, przechowywanie i przetwarzanie danych 
przemysłowych i publicznych w Unii jest źródłem wzrostu i innowacji, które należy 
wykorzystać; uważa, że wzrost ten można zwiększyć dzięki równym warunkom i silnej, 
sprawiedliwej gospodarce rynkowej z udziałem wielu graczy;

6. Podkreśla, że strategia Unii w zakresie danych musi wspierać zrównoważony rozwój, 
zielony ład i unijne cele klimatyczne;

Zarządzanie danymi i przestrzenie 

7. Popiera utworzenie ram zarządzania danymi dla wspólnych europejskich przestrzeni 
danych, obejmujących interoperacyjność, udostępnianie, dostęp i przenoszenie danych, 
aby usprawnić przepływ i ponowne wykorzystywanie danych przemysłowych i 
publicznych;

8. Nalega, aby model zarządzania danymi opierał się na zdecentralizowanym środowisku 
operacyjnym danych;

9. Apeluje o utworzenie organu kierowanego przez Komisję, który ustalałby wspólne 
unijne wytyczne dotyczące zarządzania danymi; apeluje o odpowiednią reprezentację 
obywateli, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw w zarządzaniu 
przestrzeniami danych;

10. Apeluje do Komisji o stworzenie interoperacyjnych sektorowych przestrzeni danych 
zgodnych ze wspólnymi wytycznymi, aby uniknąć tworzenia silosów i zapobiegania 
innowacjom międzysektorowym;

11. Zachęca Komisję do wykorzystywania przestrzeni danych do zwiększania zaufania, 
tworzenia wspólnych standardów i dobrze uformowanych interfejsów programowania 
aplikacji (API) oraz do rozważenia wykorzystania wcześniej uzgodnionych środowisk 
sandbox do testowania innowacji;

12. Zwraca uwagę na potrzebę pomocy podmiotom sektora prywatnego i publicznego w 
identyfikowaniu posiadanych i katalogowanych danych oraz zwiększaniu możliwości 
wyszukiwania danych w celu uzupełnienia przestrzeni danych; wzywa Komisję do 
finansowania inicjatyw mających na celu poprawę możliwości wyszukiwania 
metadanych w przestrzeni danych;

13. Z zadowoleniem przyjmuje plany Komisji dotyczące etykietowania/certyfikacji 
pośredników w celu stworzenia interoperacyjnych ekosystemów i rynków danych;

14. Przypomina, że nie zawsze można rozdzielić dane osobowe i dane przemysłowe; 
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nalega, aby Komisja określiła wytyczne i praktyki w zakresie wykorzystywania 
mieszanych zbiorów danych w środowiskach przemysłowych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu zasad ochrony danych osobowych; wzywa Komisję do rozważenia 
stworzenia horyzontalnej i przekrojowej przestrzeni danych osobowych obok innych 
przestrzeni danych, aby sprostać wyzwaniu, jakim są mieszane zbiory danych i 
wzmocnić pozycję obywateli za pośrednictwem, na przykład, wiarygodnych 
pośredników, takich jak operatorzy MyData, którzy przechowują dane za zgodą 
właścicieli;

Ustawa o danych, dostęp i interoperacyjność

15. Nalega, aby Komisja przedstawiła ustawę o danych, aby zachęcić do zwiększonego 
przepływu danych między przedsiębiorstwami B2B, B2G, G2B i G2G we wszystkich 
sektorach i umożliwić ten przepływ;

16. Zachęca Komisję do ułatwienia korzystania systemów dobrowolnego udostępniania 
danych;

17. Zauważa, że istnieją szczególne okoliczności, takie jak systematyczne zakłócenia 
równowagi w łańcuchach wartości danych B2B, w których dostęp do danych powinien 
być obowiązkowy, np. za pośrednictwem dobrze uformowanych interfejsów API; 

18. Wzywa Komisję do zbadania praw podmiotów do dostępu do danych, w których 
wytworzeniu brali udział;

19. Wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby dawały przykład i świadczyły usługi w 
czasie rzeczywistym oraz politykę opartą na danych w czasie rzeczywistym;

20. Apeluje o częstsze i lepsze wtórne wykorzystanie zanonimizowanych danych 
osobowych, zwłaszcza na wymianach G2B/G2G, aby ożywić innowacje, badania i 
usługi;

21. Podkreśla potrzebę unikania uwarunkowań dostawców usług lub technologii w 
przypadku danych gromadzonych publicznie; apeluje, aby procedury zamówień 
publicznych i programy finansowania obejmowały dostęp do danych oraz wymogi 
dotyczące interoperacyjności;

22. Przypomina Komisji i państwom członkowskim o przestrzeganiu celów dyrektywy w 
sprawie otwartych danych podczas negocjowania aktu wykonawczego w sprawie 
zbiorów danych o dużej wartości; apeluje, aby takie zbiory danych zawierały, między 
innymi, listę rejestrów przedsiębiorstw i rejestrów handlowych;

Infrastruktura

23. Wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w celu wzmocnienia suwerenności 
technologicznej Unii pracowały nad technologiami, które ułatwiają wymianę danych i 
analizę, oraz aby inwestowały w budowanie potencjału i projekty o dużym wpływie w 
celu promowania badań, innowacji i wdrażania technologii cyfrowych;

24. Przypomina, że powodzenie strategii Unii w zakresie danych i sztucznej inteligencji 
zależy od szerszego ekosystemu TIK, zlikwidowania przepaści cyfrowej, rozwoju 
Internetu rzeczy, światłowodów, sieci 5G, 6G, obliczeń kwantowych, obliczeń 
brzegowych, łańcucha blokowego i obliczeń o wysokiej wydajności;
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25. Wzywa Komisję do promowania konkurencyjnych rynków w celu wspierania rozwoju 
europejskiej oferty w chmurze, np. Gaia-x;

26. Wzywa Komisję do opracowania „zbioru przepisów dotyczących chmury”, który. 
między innymi. zobowiązywałby dostawców usług do ujawnienia, gdzie 
przechowywane są dane, i zapewniłby użytkownikom suwerenność nad ich danymi;

27. Podkreśla znaczenie zaufania i bezpieczeństwa cybernetycznego dla stabilnej 
gospodarki opartej na danych; apeluje do Komisji o przedstawienie rozwiązań 
dostosowanych do podmiotów rynkowych każdej wielkości;

Badania, umiejętności i kompetencje

28. Uznaje potencjał dostępu do danych w celu przyspieszenia badań naukowych; z 
zadowoleniem przyjmuje prace Komisji nad umożliwieniem wymiany danych do celów 
badawczych;

29. Wzywa Komisję do promowania inżynierii oprogramowania, przyciągania talentów w 
dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zatrudniania kobiet w 
dziedzinie technologii i umiejętności korzystania z danych dla wszystkich;

30. Apeluje o publiczne i prywatne finansowanie MŚP w celu pełnego wykorzystania 
potencjału gospodarki opartej na danych;

31. Wzywa partnerów społecznych do zbadania potencjału cyfryzacji, danych i sztucznej 
inteligencji w celu zwiększenia produktywności, poprawy dobrobytu siły roboczej i 
inwestowania w podnoszenie umiejętności;

Zasady globalne

32. Uważa, że globalne zasady regulujące wykorzystanie danych są nieodpowiednie; 
wzywa Komisję do współpracy z podobnie myślącymi państwami trzecimi w celu 
uzgodnienia nowych międzynarodowych standardów regulujących stosowanie nowych 
technologii, takich jak sztuczna inteligencja;

33. Apeluje o swobodny przepływ danych między Unią a krajami trzecimi w przypadku 
poszanowania prywatności, bezpieczeństwa i innych uzasadnionych interesów porządku 
publicznego; wzywa Komisję do wynegocjowania nowych przepisów dotyczących 
światowej gospodarki cyfrowej, w tym zakazu nieuzasadnionych wymogów 
dotyczących lokalizacji danych;

°

° °

34. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

1. Kontekst i uwagi ogólne

Nasze życie i społeczeństwa, które znamy dzisiaj, zostaną gruntownie przekształcone przez 
szybko rozwijające się technologie cyfrowe, superszybkie połączenia i ogromną ilość danych, 
które generują te nowe możliwości. Na całym świecie całkowita ilość danych podwaja się co 
18 miesięcy, stwarzając niewyobrażalne możliwości. Kto skorzysta na tym trendzie? Czy 
dane stworzą możliwości dla firm o różnych kształtach i rozmiarach, czy też będą 
skoncentrowane w rękach kilku technologicznych gigantów? Czy w przyszłości nowe pule 
danych przyczynią się do powstania społeczeństwa cyfrowego zorientowanego na człowieka i 
czy obywatele będą mieli kontrolę nad swoimi danymi? Czy dane rzeczywiście będą dostępne 
w celu ulepszenia usług publicznych?

Obecny kryzys spowodowany pandemią COVID-19 dodatkowo podkreślił znaczenie 
cyfryzacji, infrastruktury cyfrowej, narzędzi i umiejętności. Oczywiste jest, że Europa musi 
wykorzystać wszystkie możliwe narzędzia, aby pomóc w swojej odbudowie. Pandemia 
pokazała również, że opieranie decyzji politycznych na tradycyjnych statystykach może być 
nieodwracalnie nieskuteczne. Pojawiające się możliwości gromadzenia, analizowania i 
wykorzystywania danych w bardziej wyrafinowany sposób mogą pomóc decydentom w 
przejściu do podejmowania decyzji na podstawie danych w czasie rzeczywistym. Rozwój 
„usług w czasie rzeczywistym” może również oznaczać mniejsze obciążenia biurokratyczne, 
oszczędność czasu i pieniędzy oraz nowe możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP. 

Kluczowe pytanie brzmi: dlaczego w tej chwili dane nie krążą po Europie. Sprawozdawca 
uważa, że odpowiedź sprowadza się do braku zrozumienia, zaufania i interoperacyjności. 

Sprawozdawca podkreśla, że niniejsze sprawozdanie należy postrzegać jako punkt wyjścia do 
szeroko zakrojonej dyskusji, która będzie potrzebna do zbudowania europejskiego podejścia 
do gospodarki opartej na danych. Sprawozdawca z niecierpliwością oczekuje informacji 
sektorowych od innych komisji PE zajmujących się tym tematem. 

Sprawozdawca jest zdania, że Europa musi wytyczyć własną ścieżkę w kierunku gospodarki 
opartej na danych i społeczeństwa opartego na wartościach europejskich. 

2. Główne kwestie i stanowisko sprawozdawcy

2.1. Wartości i zasady 

Sprawozdawca uważa, że celem europejskiej strategii w zakresie danych musi być 
przejrzystość, wiarygodność i zorientowanie na człowieka gospodarki opartej na danych - 
poszanowanie praw człowieka i demokracji, a także tworzenie nowych możliwości dla 
obywateli do wykorzystywania ich danych i czerpania z nich korzyści, a nie wykorzystywanie 
danych tylko jako surowca. 

Sprawozdawca uważa również, że cyfryzacja nie może zwiększać ani tworzyć nowych 
nierówności społecznych. Strategię dotyczącą danych należy zintegrować z szerszą strategią 
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przemysłową, która zapewnia zrównoważenie społeczne i środowiskowe. Nowe modele pracy 
w gospodarce opartej na danych muszą skutkować wzmocnieniem pozycji pracowników, a 
nie wyścigiem w dół. 

Sprawozdawca podkreśla również, że zdolność gromadzenia i przetwarzania danych odegra 
znaczącą rolę w pomocy UE w osiągnięciu jej celów klimatycznych. Sprawozdawca zauważa 
jednak również, że obecny ślad środowiskowy sektora TIK szacuje się na od 5 do 9% 
całkowitego światowego zużycia energii elektrycznej i ponad 2% wszystkich emisji, z 
których znaczną część stanowią centra danych, usługi w chmurze i łączność. UE musi podjąć 
środki w celu zapewnienia przejrzystości emisji CO2, minimalnego marnotrawstwa i 
promowania ekologicznych technik przechowywania danych.

2.2. Zarządzanie danymi i przestrzenie

Sprawozdawca uważa, że aby odnieść sukces w udostępnianiu danych w całej gospodarce, 
Europa potrzebuje w pierwszej kolejności ram prawnych w zakresie zarządzania 
udostępnianiem danych. Sprawozdawca zgadza się z Komisją, że sektorowe przestrzenie 
danych są dobrym punktem wyjścia do tworzenia zaufania, ogólnoeuropejskich 
interoperacyjnych standardów i dobrze uformowanych interfejsów API (interfejsów 
programowania aplikacji) z dostępem do odczytu maszynowego, które umożliwiają przepływ 
danych w całej UE i różnych podmiotów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 

Sprawozdawca podkreśla jednak znaczenie międzysektorowej wymiany danych, która ma 
zasadnicze znaczenie dla innowacji i tworzenia nowej wartości. Sprawozdawca stanowczo 
zaleca Komisji tworzenie europejskich przestrzeni danych w celu ostatecznego zapewnienia 
płynnego udostępniania danych nie tylko w ramach sektorów, ale między nimi. 

Zasadniczo, nadal istnieje ogromna potrzeba, aby organizacje, przedsiębiorstwa i sektor 
publiczny lepiej identyfikowały i rozumiały posiadane dane. Sprawozdawca kładzie nacisk na 
potrzebę znalezienia metadanych - informacji o danych - w formie do odczytu maszynowego.

Sprawozdawca popiera inicjatywę KE dotyczącą utworzenia organu zarządzającego pod 
przewodnictwem Komisji, który miałby kierować tworzeniem tych europejskich ram 
zarządzania danymi, i uważa, że ten model zarządzania powinien opierać się na 
zdecentralizowanym środowisku operacyjnym danych. 

Sprawozdawca uważa, że „pośrednicy danych” odegrają kluczową rolę w przyszłym 
zarządzaniu w ekosystemach danych, przenosząc dane między podmiotami za pośrednictwem 
dobrze uformowanych interfejsów API bez ich przetwarzania. Sprawozdawca z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą stworzenia konkretnego systemu 
etykietowania/certyfikacji dla tych pośredników. W tym kontekście sprawozdawca popiera 
również rozwój wiarygodnych, wielostronnych inicjatyw, takich jak operatorzy MyData lub 
inni odpowiedzialni pośrednicy danych. 

Sprawozdawca uważa, że błędem byłoby mówienie tylko o przemysłowych danych 
„nieosobowych” w strategii dotyczącej danych. Zagregowane zbiory danych niosą ze sobą 
duże prawdopodobieństwo uwzględnienia w nich danych osobowych lub danych 
nieosobowych, z których można wywnioskować lub wygenerować dane osobowe w 
połączeniu z innymi danymi. Sprawozdawca argumentuje, że dane osobowe i nieosobowe nie 
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zawsze można rozdzielić i że Komisja powinna dokładniej określić wytyczne i praktyki 
dotyczące zarządzania mieszanymi zbiorami danych i korzystania z nich również w 
środowiskach przemysłowych. Jeśli ta kwestia nie zostanie potraktowana poważnie, Europa 
pozostawi niewykorzystane ogromne ilości danych.

W tym kontekście, sprawozdawca sugeruje Komisji utworzenie horyzontalnej i przekrojowej 
przestrzeni danych osobowych obok już zidentyfikowanych sektorowych przestrzeni danych. 
Ta przekrojowa przestrzeń danych osobowych, zbudowana w pełni z poszanowaniem 
ochrony danych i prywatności, mogłaby zostać wykorzystana do wzmocnienia pozycji 
obywateli i usprawnienia wykorzystania danych osobowych. Ewentualnie, przemieszczanie 
danych w przestrzeni danych może odbywać się za pośrednictwem zaufanych pośredników, 
takich jak operatorzy MyData, zarządzających danymi osobowymi za pełną zgodą osób.

2.3. Dostęp do danych, interoperacyjność, przenośność i własność: B2B, G2B, B2G, 
G2G

Udostępnianie danych B2B

Sprawozdawca uważa, że punktem wyjścia dla wymiany danych B2B powinno być 
wspieranie i umożliwianie dobrowolnego udostępniania danych. Niemniej jednak 
sprawozdawca jest zdania, że w dzisiejszym cyfrowym świecie nie ma równych szans. 
Globalni giganci technologiczni, w większości spoza Europy, mają znacznie lepsze 
możliwości wykorzystania danych, będąc w sytuacji, w której tak naprawdę nie wymagają 
wymiany danych między sobą a innymi firmami. Mali operatorzy i MŚP nie są rzeczywiście 
w stanie z nimi negocjować. Dlatego sprawozdawca uważa, że Europa musi uregulować 
obowiązkowy dostęp do danych, jeśli jest to konieczne, zwłaszcza w odniesieniu do tych 
łańcuchów wartości i ekosystemów danych, w których mniejsi operatorzy byli zaangażowani 
w tworzenie zbiorów danych, ale nie mają dostępu do danych, które brały udział w produkcji. 

Udostępnianie danych G2B i B2G

Sprawozdawca podkreśla, że pierwszym krokiem jest udostępnienie publicznych zbiorów 
danych do użytku, czyli prace, które UE już rozpoczęła, np. w sprawie dyrektywy o otwartych 
danych. Potrzebne są jednak dalsze działania. Dane zebrane publicznie powinny być 
wykorzystywane dla dobra wspólnego, a ostatecznie do usług w czasie rzeczywistym. Na 
przykład, zamówienia publiczne muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby żaden 
podmiot publiczny nie stał się zależny od jednego podmiotu prywatnego. Aby lepiej 
wykorzystać publiczne zbiory danych, sprawozdawca wzywa Komisję do zbadania sposobów 
poprawy wtórnego wykorzystania zanonimizowanych danych osobowych.

Sprawozdawca zauważa również, że podobnie jak w przypadku B2B, istnieją również 
szczególne okoliczności, w których udostępnianie danych B2G musi być obowiązkowe dla 
dobra wspólnego.

W odniesieniu do przyszłego aktu wykonawczego dotyczącego „zbiorów danych o dużej 
wartości” sprawozdawca wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby nie podważały ducha 
dyrektywy w sprawie otwartych danych oraz aby zapewniły, że zbiory danych o dużej 
wartości obejmują rejestry przedsiębiorstw i rejestry biznesowe oraz że zostaną podjęte 
wystarczające działania, aby te zbiory były rzeczywiście dostępne. 
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G2G

UE już zaczęła usprawniać współpracę między służbami publicznymi państw członkowskich, 
ale w przyszłości będzie to również całkowicie zależało od umożliwienia wystarczającego 
przepływu danych. Sprawozdawca uważa, że celem powinno być zbudowanie europejskiego 
rynku wewnętrznego, na którym usługi są świadczone w czasie rzeczywistym i na którym 
tworzenie polityki opiera się na kompleksowych, reprezentatywnych geograficznie danych w 
czasie rzeczywistym.

2.4. Infrastruktura i cyberbezpieczeństwo

Strategia dotycząca danych jest jednym z elementów układanki rozwoju cyfrowej przyszłości 
UE. Jej sukces będzie również zależał od aktualnej sytuacji w szerszym ekosystemie TIK, 
takim jak sieci szerokopasmowe, 5G, 6G, rozwiązania chmurowe, IoT, kwantowe, łańcuchy 
bloków i obliczenia o wysokiej wydajności.

W odniesieniu do dostawców usług w chmurze sprawozdawca wzywa Komisję, aby w 
przyszłym „Zbiorze przepisów dotyczących chmury” nałożono na dostawców usług 
obowiązek wskazania, gdzie przechowują dane. Ponadto, sprawozdawca uważa, że dostawcy 
usług w chmurze nie powinni mieć dostępu do danych przechowywanych na ich serwerach, 
chyba że istnieje oddzielna umowa między stronami.

Sprawozdawca podkreśla silne bezpieczeństwo cybernetyczne jako warunek wstępny 
stabilnej gospodarki opartej na danych. Bezpieczeństwo i niezawodność sieci to kwestia 
europejskiej niezależności cyfrowej i w tej kwestii nie możemy sobie pozwolić na 
nieostrożność. Na przykład, silne cyberbezpieczeństwo powinno być wymogiem dla 
wszystkich pośredników danych.

2.5. Wykształcenie, wiedza i kompetencje

Sprawozdawca przypomina, że Europa jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie 
badań i przedsiębiorstw typu start-up, ale stoi przed wyzwaniami przekształcenia tych 
zdolności w kwitnące przedsiębiorstwa. Dlatego sprawozdawca apeluje o skupienie się w 
Europie na inżynierii oprogramowania wysokiego poziomu, która ma kluczowe znaczenie dla 
tworzenia wartości dla sektora danych i przyciągania talentów. 

Sprawozdawca apeluje również do partnerów społecznych na poziomie przedsiębiorstw i na 
innych odpowiednich poziomach, aby aktywnie badali potencjalną technologię cyfrową, dane 
i sztuczną inteligencję w celu zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa i dobrobytu siły 
roboczej i wzywa ich do zainwestowania wystarczających środków na podnoszenie 
kwalifikacji, przekwalifikowanie i uczenie się przez całe życie, aby pracownicy mogli 
zmieniać pracę lub przystosować się do przeprojektowanych miejsc pracy w 
przedsiębiorstwie. Komisja powinna również kontynuować prace wspierające udział kobiet w 
przemyśle technologicznym. 

Sprawozdawca wzywa Komisję do zainwestowania w transformację tradycyjnych 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, do wieku danych. 
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2.6. Uwarunkowania międzynarodowe

W kontekście globalnym, sprawozdawca uważa, że nie możemy przyjąć za pewnik, że, 
między innymi, ochrona danych, poszanowanie praw człowieka i uczciwa konkurencja będą 
wytycznymi dla rozwoju gospodarczego opartego na danych. Sprawozdawca uważa, że 
globalne zasady regulujące wykorzystanie danych są nieodpowiednie i wzywa UE do 
uzgodnienia nowych podstawowych zasad światowej gospodarki opartej na danych z 
państwami członkowskimi Światowej Organizacji Handlu biorącymi udział we wspólnym 
oświadczeniu w sprawie inicjatywy dotyczącej handlu elektronicznego oraz w dwustronnych 
negocjacjach handlowych.

Ważne jest, aby obywatele, konsumenci i przedsiębiorstwa w Europie mogli przekazywać 
dane do i z krajów trzecich, z wystarczającymi zabezpieczeniami. Tylko w ten sposób można 
wykorzystać prawdziwy potencjał gospodarki opartej na danych. 

UE powinna prowadzić ścisłą współpracę z podobnie myślącymi państwami trzecimi w celu 
uzgodnienia, zgodnie z wartościami i interesami UE, nowych międzynarodowych standardów 
regulujących stosowanie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. W przeciwnym 
razie międzynarodowy rynek cyfrowy i międzynarodowe interakcje między ludźmi mogą stać 
się bardziej fragmentaryczne niż to konieczne.
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH 
SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną 
odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania 
sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba
A new governance
Uniwersytet Aalto
ACEA
Amazon
Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC)
Business Finland
Centrum Studiów nad Polityką Europejską
Cyfrowa Europa
EDIMA
ETLA
ETNO
Komisja Europejska
EuroCommerce
Europejska Federacja Producentów Gier Wideo
FEPS Europe
Finanssiala ry
Finnish Centre for AI
Fińska Konfederacja Profesjonalistów
Fiński Fundusz Innowacji SITRA
Finnish Technology Industries
Prezydencja Niemiec w Radzie
GSMA
Huawei
IBM
Włoski Narodowy Fundusz Innowacji
Ministerstwo Transportu i Łączności Finlandii
Fińskie Ministerstwo Finansów; grupa ekspertów ds. sztucznej inteligencji i cyfryzacji 
MyData Global
Nokia
Open Science Foundation
Open Data Institute
Stałe przedstawicielstwo Danii przy UE
Reaktor
SMEUnited
Szwedzki Zarząd Transportu
Uniwersytet Helsiński
Uniwersytet Vaasa
Vodafone
Grupa robocza ds. Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Business Europe, 
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SMEUnited i CEEP (Europejskie porozumienie ramowe partnerów społecznych w sprawie 
cyfryzacji)


