
PR\1212999SK.docx PE657.163v03-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019 – 2024

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2020/xxxx(INI)

11. 9. 2020

NÁVRH SPRÁVY
o európskej dátovej stratégii
2020/xxxx(INI)

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Miapetra Kumpula-Natri



PE657.163v03-00 2/15 PR\1212999SK.docx

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU .......................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA.............................................................................................................9

PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI 
POSKYTLI PODNETY............................................................................................................14



PR\1212999SK.docx 3/15 PE657.163v03-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskej dátovej stratégii
(2020/xxxx(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 173 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý sa týka 
konkurencieschopnosti priemyslu EÚ a okrem iného odkazuje na opatrenia zamerané na 
podporu lepšieho využívania priemyselného potenciálu inovácie a technologického 
rozvoja,

– so zreteľom na článok 114 ZFEÚ,

– so zreteľom na články 2 a 16 ZFEÚ,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. februára 2020 s názvom Európska stratégia 
pre údaje (COM(2020)0066) a záverečnú správu expertnej skupiny na vysokej úrovni 
pre výmenu údajov medzi podnikmi a verejnou správou s názvom Smerom k európskej 
stratégii výmeny údajov medzi podnikmi a verejnou správou vo verejnom záujme, 

– so zreteľom na úvodné posúdenie vplyvu Komisie z 2. júla 2020 s názvom Legislatívny 
rámec riadenia spoločných európskych dátových priestorov,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. apríla 2020 s názvom Usmernenia pre 
aplikácie podporujúcich boj proti pandémii COVID-19 v súvislosti s ochranou údajov1,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/518 z 8. apríla 2020 o spoločnom 
súbore nástrojov Únie na využívanie technológií a údajov na boj proti kríze COVID-19 
a jej prekonanie, najmä pokiaľ ide o mobilné aplikácie a využívanie anonymizovaných 
údajov o mobilite2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 
2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora3,

– so zreteľom na návrh Komisie zo 6. júna 2018, ktorým sa stanovuje program Digitálna 
Európa na obdobie 2021 – 2027 (COM(2018)0434),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. apríla 2018 s názvom Smerom k spoločnému 
európskemu dátovému priestoru (COM(2018)0232) a na sprievodný pracovný 
dokument útvarov Komisie (SWD(2018)0125),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie 2018/790 z 25. apríla 2018 o prístupe k vedeckým 

1 Ú. v. EÚ C 124I, 17.4.2020, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 114, 14.4.2020, s. 7.
3 Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 56.
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informáciám a ich uchovávaní4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. mája 2017 s názvom Strednodobé 
preskúmanie vykonávania stratégie digitálneho jednotného trhu: Prepojený digitálny 
jednotný trh pre všetkých (COM(2017)0228) a na sprievodný pracovný dokument 
útvarov Komisie (SWD(2017)0155),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. januára 2017 s názvom Budovanie európskeho 
dátového hospodárstva (COM(2017)0009) a na sprievodný pracovný dokument útvarov 
Komisie (SWD(2017)0002),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. septembra 2016 s názvom Pripojenie pre 
konkurencieschopný jednotný digitálny trh – smerom k európskej gigabitovej 
spoločnosti (COM(2016)0587) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie 
(SWD(2016)0300),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Digitalizácia európskeho 
priemyslu: Využiť výhody jednotného digitálneho trhu v plnej miere (COM(2016)0180) 
a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0110),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Európska iniciatíva v 
oblasti cloud computingu – budovanie konkurencieschopnej dátovej a znalostnej 
ekonomiky v Európe (COM(2016)0178) a na sprievodný pracovné dokumenty útvarov 
Komisie (SWD(2016)0106) a (SWD(2016)0107),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný 
digitálny trh v Európe (COM(2015)0192) a na sprievodný pracovný dokument útvarov 
Komisie (SWD(2015)0100),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2014 s názvom Na ceste k prosperujúcemu 
hospodárstvu založenému na údajoch (COM(2014)0442) a na sprievodný pracovný 
dokument útvarov Komisie (SWD(2014)0214),

– so zreteľom na spoločný európsky plán z 15. apríla 2020 na zrušenie opatrení na 
zamedzenie šírenia COVID-19,

– so zreteľom na závery Rady z 9. júna 2020 s názvom Formovanie digitálnej budúcnosti 
Európy5,

– so zreteľom na závery Rady zo 7. júna 2019 o budúcnosti vysoko digitalizovanej 
Európy po roku 2020: Posilnenie digitálnej a hospodárskej konkurencieschopnosti v 
celej Únii a digitálnej súdržnosti,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovaných opatreniach EÚ na 
boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2019 o komplexnej európskej 

4 Ú. v. EÚ L 134, 31.5.2018, s. 12.
5 Ú. v. EÚ C 202 I, 16.6.2020, s. 1.
6 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=SK&type_doc=COMfinal&an_doc=2015&nu_doc=0192
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priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2016 s názvom Na ceste k prosperujúcemu 
hospodárstvu založenému na údajoch9,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k 
oznámeniu Komisie s názvom Budovanie európskeho dátového hospodárstva 
(TEN/630-EESC-2017),

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0000/2020),

A. keďže digitalizáciou sa zmenilo hospodárstvo, spoločnosť a každodenný život občanov 
a keďže jadrom tejto transformácie sú údaje, ktorých objem sa každých 18 mesiacov 
zvyšuje na dvojnásobok;

B. keďže údaje sú nevyhnutným zdrojom hospodárskeho rastu, tvorby pracovných 
príležitostí a spoločenského pokroku a sú kľúčovým faktorom, ktorý umožňuje 
transformáciu na ekologickú a klimaticky neutrálnu spoločnosť;

C. keďže Únia musí urýchlene zakročiť, aby mohla využívať prínosy údajov, budovaním 
eticky udržateľnej, dôveryhodnej a bezpečnej dátovej spoločnosti zameranej na človeka, 
ktorá rešpektuje ľudské práva a demokraciu;

D. keďže všetky spôsoby použitia osobných údajov by mali byť v súlade so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov a smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách;

E. keďže Únia by mala byť aktívnym globálnym aktérom pri určovaní pravidiel na základe 
svojich hodnôt;

Všeobecne

1. víta oznámenie Komisie s názvom Európska dátová stratégia; domnieva sa, že je 
predpokladom životaschopnosti európskeho priemyslu a rodiacej sa umelej inteligencie 
a nevyhnutným krokom smerom k demokratickej dátovej spoločnosti, ktorá prinesie 
lepšie služby, rast a pracovné príležitosti;

2. konštatuje, že kríza COVID-19 dostáva do popredia úlohu údajov v reálnom čase;

Hodnoty a zásady

3. domnieva sa, že cieľom Únie musí byť ňou spravovaná spoločnosť zameraná na 
človeka, založená na údajoch, dôvere a hodnotách ochrany súkromia, transparentnosti a 
základných práv;

7 Prijaté texty, P8_TA(2019)0081.
8 Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 163.
9 Ú. v. EÚ C 50, 9.2.2018, s. 50.
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4. konštatuje, že dobre vybudovaná dátová spoločnosť je na prospech všetkým, posilňuje 
postavenie pracovníkov namiesto zhoršovania podmienok ich práce a nevytvára 
nerovnosť či digitálne priepasti;

5. zdôrazňuje, že rastúci objem, vývoj, uchovávanie a spracovanie priemyselných a 
verejných údajov v Únii je zdrojom rastu a inovácií, ktoré by sa mali využiť; domnieva 
sa, že tento rast môžu posilniť rovnaké podmienky a silné spravodlivé trhové 
hospodárstvo s mnohými subjektmi;

6. zdôrazňuje, že dátová stratégia Únie musí podporovať udržateľnosť, zelenú dohodu a 
ciele Únie v oblasti klímy;

Správa údajov a ich priestory 

7. podporuje vytvorenie rámca správy údajov pre spoločné európske dátové priestory, do 
ktorého patrí interoperabilita, zdieľanie, prístup k údajom a ich prenosnosť, s cieľom 
zlepšiť tok a opakované používanie priemyselných a verejných údajov;

8. trvá na tom, aby bol model správy údajov postavený na ich decentralizovanom 
prevádzkovom prostredí;

9. vyzýva na vytvorenie orgánu pod vedením Komisie, ktorý by stanovil spoločné 
usmernenia pre správu údajov platné v celej Únii; žiada, aby v správe dátových 
priestorov boli primerane zastúpení občania, občianska spoločnosť a podniky;

10. naliehavo žiada Komisiu, aby budovala interoperabilné odvetvové dátové priestory, 
ktoré budú spravované podľa spoločných usmernení, aby sa zamedzilo vytváraniu síl a 
nevznikali prekážky medziodvetvových inovácií;

11. odporúča Komisii, aby dátové priestory využívala na posilnenie dôvery, tvorbu 
spoločných noriem a budovanie dobre štruktúrovaných aplikačných programovacích 
rozhraní (API) a aby na testovanie inovácií zvážila použitie vopred dohodnutých 
„pieskovísk“;

12. konštatuje potrebu pomáhať subjektom súkromného a verejného sektora pri identifikácii 
údajov v ich vlastníctve, ich katalogizácii a zvýšení ich vyhľadateľnosť na dopĺňanie 
dátových priestorov; vyzýva Komisiu, aby financovala iniciatívy na zvýšenie 
vyhľadateľnosti metaúdajov v dátových priestoroch;

13. víta zámery Komisie na označovanie/certifikáciu sprostredkovateľov s cieľom vytvoriť 
interoperabilné dátové ekosystémy a trhy;

14. pripomína, že osobné a priemyselné údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby vymedzila usmernenia a postupy pri využívaní zmiešaných 
súborov údajov v priemyselnom prostredí a zároveň zaručila pravidlá ochrany osobných 
údajov; vyzýva Komisiu, aby popri iných dátových priestoroch zvážila vytvorenie 
horizontálneho a prierezového priestoru pre osobné údaje s cieľom riešiť zložitý 
problém zmiešaných súborov údajov a posilniť postavenie občanov napríklad 
prostredníctvom dôveryhodných sprostredkovateľov, ako sú prevádzkovatelia MyData, 
ktorí uchovávajú údaje so súhlasom ich vlastníkov;

Akt o dátach, prístup k nim a ich interoperabilita

15. naliehavo žiada Komisiu, aby predložila akt o dátach s cieľom podporiť a umožniť 
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rastúci tok údajov B2B, B2G, G2B a G2G vo všetkých odvetviach;

16. odporúča Komisii, aby podporovala dobrovoľné programy spoločného využívania 
údajov;

17. konštatuje, že je osobitná situácia ako sústavná nerovnováha v hodnotových reťazcoch 
údajov B2B, v ktorých by prístup k údajom mal byť povinný, napr. cez dobre 
štruktúrované API; 

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala práva subjektov na prístup k údajom, na ktorých 
tvorbe sa podieľali;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby šli príkladom a poskytovali služby v reálnom čase 
a v politikách vychádzali z údajov v reálnom čase;

20. vyzýva na väčšie a lepšie sekundárne využívanie anonymizovaných osobných údajov, 
najmä pri výmenách G2B/G2G, s cieľom podporiť inovácie, výskum a služby;

21. zdôrazňuje potrebu zamedziť blokovanie verejne zhromažďovaných údajov zo strany 
poskytovateľov služieb alebo z dôvodu odkázanosti na určitého dodávateľa technológie; 
žiada, aby postupy verejného obstarávania a programy financovania obsahovali 
požiadavky na prístup k údajom a interoperabilitu;

22. pripomína Komisii a členským štátom, aby pri rokovaniach o vykonávacom akte o 
súboroch údajov vysokej hodnoty dodržiavali ciele smernice o otvorených údajoch; 
žiada, aby k týmto súborom údajov okrem iného patrili aj zoznamy obchodných 
registrov;

Infraštruktúra

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby s cieľom posilniť technologickú suverenitu Únie 
pracovali na technológiách, ktoré uľahčia výmenu a analýzu údajov, a aby investovali 
do budovania kapacít a projektov s veľkým vplyvom na podporu výskumu, inovácií a 
zavádzania digitálnych technológií;

24. pripomína, že úspech stratégií Únie v oblasti údajov a umelej inteligencie závisí od 
širšieho ekosystému IKT, preklenutia digitálnej priepasti, rozvoja internetu vecí, 
optického internetu, 5G, 6G, kvantovej výpočtovej techniky, edge computingu, 
blockchainu a vysokovýkonnej výpočtovej techniky;

25. vyzýva Komisiu, aby propagovala konkurenčné trhy s cieľom podporiť nárast 
európskych ponúk cloudu, napr. Gaia-x;

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala knihu pravidiel cloud computingu, ktoré okrem iného 
zaviažu poskytovateľov služieb odhaliť, kde údaje uchovávajú, a zabezpečiť, aby 
používatelia mali neobmedzenú moc nad svojimi údajmi;

27. zdôrazňuje význam dôvery a kybernetickej bezpečnosti pre stabilné dátové 
hospodárstvo; naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila riešenia vhodné pre 
účastníkov trhu všetkých veľkostí;

Výskum, zručnosti a kompetencie

28. uznáva potenciál prístupu k údajom pre urýchlenie vedeckého výskumu; víta prácu 
Komisie pri umožňovaní výmeny údajov na účely výskumu;
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29. vyzýva Komisiu, aby podporovala softvérové inžinierstvo, prilákanie talentov do oblasti 
IKT, zamestnanosť žien v oblasti technológií a zručnosti dátovej gramotnosti pre 
všetkých;

30. vyzýva na verejné a súkromné financovanie pre MSP s cieľom plne využívať potenciál 
dátového hospodárstva;

31. vyzýva sociálnych partnerov, aby využívali potenciál digitalizácie, údajov a umelej 
inteligencie s cieľom zvýšiť produktivitu a životnú úroveň pracovnej sily a investovať 
do zvyšovania úrovne zručností;

Pravidlá na globálnej úrovni

32. domnieva sa, že globálne pravidlá používania údajov sú nedostatočné; vyzýva Komisiu, 
aby spolupracovala s tretími krajinami s podobným zmýľaním, aby sa dohodli na 
nových medzinárodných normách pre používanie nových technológií ako umelá 
inteligencia;

33. požaduje voľný tok údajov medzi Úniou a tretími krajinami, ak sú splnené požiadavky 
na ochranu súkromia, bezpečnosť a ďalšie oprávnené záujmy verejnej politiky; vyzýva 
Komisiu, aby rokovala o nových pravidlách pre svetové digitálne hospodárstvo vrátane 
zákazu neoprávnených požiadaviek na lokalizáciu údajov;

°

° °

34. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Kontext a všeobecné otázky

Rýchly vývoj digitálnych technológií, superrýchlych pripojení a obrovského množstva 
údajov, ktoré tieto nové možnosti prinášajú, zásadne zmenia náš súčasný život a spoločnosť. 
Vo svete sa celkové množstvo údajov každých 18 mesiacov zvyšuje na dvojnásobok, čo 
vytvára možnosti, aké si dnes ani nevieme predstaviť. Kto bude mať z tohto trendu prospech? 
Povedú údaje k príležitostiam pre spoločnosti všetkých foriem a veľkosti alebo sa sústredia v 
rukách niekoľkých technologických gigantov? Budú nové zdroje údajov raz prispievať k 
digitálnej spoločnosti zameranej na človeka a budú mať občania kontrolu nad svojimi údajmi? 
Budú údaje skutočne dostupné na zlepšenie verejných služieb?

Súčasná kríza COVID-19 ešte viac vyzdvihla význam digitalizácie, digitálnej infraštruktúry, 
nástrojov a zručností. Je jasné, že Európa musí na pomoc svojej obnovy použiť všetky vhodné 
nástroje. Pandémia tiež ukázala, že pre politické rozhodnutia môžu byť tradičné štatistiky 
nenapraviteľne neefektívne. Nové spôsobilosti na sofistikovanejšie zhromažďovanie, analýzu 
a využívanie údajov môžu tvorcom politík pomôcť pri prechode k rozhodovaniu na základe 
údajov v reálnom čase. Rozvoj „služieb v reálnom čase“ môže znamenať aj menšiu 
byrokratickú záťaž, úsporu času a peňazí a nové možnosti pre občanov a spoločnosti, najmä 
MSP. 

Kľúčovou otázkou je, prečo v súčasnosti neexistuje pohyb údajov po Európe. Spravodajkyňa 
sa domnieva, že stručnou odpoveďou je nedostatočné porozumenie, dôvera a interoperabilita. 

Zdôrazňuje, že táto správa by sa mala byť východiskom pre rozsiahlu diskusiu, ktorá bude 
potrebná na to, aby vznikol európsky prístup k dátovému hospodárstvu. Spravodajkyňa so 
záujmom očakáva prispenie od ostatných výborov EP, ktoré sa tejto oblasti venujú, podľa ich 
zamerania. 

Zastáva názor, že Európa si musí vybudovať vlastnú cestu k dátovému hospodárstvu a 
spoločnosti na základe európskych hodnôt. 

2. Hlavné otázky a stanovisko spravodajkyne

2.1. Hodnoty a zásady 

Spravodajkyňa sa domnieva, že cieľom európskej dátovej stratégie musí byť transparentnosť, 
dôveryhodnosť a sústredenie dátového hospodárstva na človeka – dodržiavanie ľudských práv 
a demokracie, ako aj tvorba nových príležitostí pre občanov pri využívaní vlastných údajov a 
prínosu z nich, a nie na to, aby tieto údaje slúžili len ako surovina. 

Spravodajkyňa sa tiež domnieva, že digitalizácia nesmie zvyšovať alebo vytvárať nové 
nerovnosti v spoločnosti. Dátová stratégia sa musí stať súčasťou širšej priemyselnej stratégie, 
ktorá zabezpečí sociálnu a environmentálnu udržateľnosť. Nové modely práce v dátovom 
hospodárstve musia viesť k posilneniu postavenia pracovníkov, a nie k pretekom ku dnu. 

Spravodajkyňa tiež zdôrazňuje, že schopnosť zhromažďovať a spracovať údaje bude mať 
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významné postavenie v rámci pomoci EÚ pri dosahovaní cieľov v oblasti klímy. 
Spravodajkyňa však tiež konštatuje, že podľa odhadov je súčasná environmentálna stopa IKT 
ako odvetvia 5 až 9 % celkovej svetovej spotreby elektrickej energie a viac ako 2 % všetkých 
emisií, ktoré z veľkej časti pochádzajú od dátových centier, cloudových služieb a 
pripojiteľnosti. EÚ musí prijať opatrenia na zabezpečenie transparentnosti emisií CO2, 
minimálneho plytvania a na podporu techník ekologického uchovávania údajov.

2.2. Správa údajov a ich priestory

Spravodajkyňa sa domnieva, že ak má Európa uspieť v spoločnom využívaní údajov v celom 
svojom hospodárstve, potrebuje predovšetkým legislatívny rámec pre riadenie spoločného 
využívania údajov. Spravodajkyňa súhlasí s Komisiou, že odvetvové dátové priestory sú 
dobrým východiskom pre budovanie dôvery, celoeurópskych noriem interoperability a dobre 
štruktúrovaných rozhraní API (aplikačné programovacie rozhrania) s strojovo čitateľným 
prístupom, ktoré umožnia tok údajov v celej EÚ a medzi rôznymi subjektmi vo verejnom aj 
súkromnom sektore. 

Spravodajkyňa však zdôrazňuje význam výmeny údajov medzi jednotlivými odvetviami, 
ktorá je nevyhnutná pre inovácie a vytváranie nových hodnôt. Spravodajkyňa dôrazne 
odporúča Komisii, aby budovala európske dátové priestory s konečným cieľom zabezpečiť 
bezproblémovú výmenu údajov nielen v rámci jednotlivých odvetví, ale aj medzi nimi 
navzájom. 

V zásade je ešte stále nesmierne potrebné, aby organizácie, podniky a verejný sektor lepšie 
poznali a chápali údaje vo svojom vlastníctve. Spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu 
vyhľadateľnosti metaúdajov – informácií o údajoch – v strojovo čitateľnej forme.

Spravodajkyňa podporuje iniciatívu EK vytvoriť riadiaci orgán pod vedením Komisie, ktorý 
by stál na čele tvorby tohto európskeho rámca správy údajov, a domnieva sa, že tento model 
správy údajov by mal byť založený na decentralizovanom prevádzkovom prostredí údajov. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že kľúčovú úlohu v správe údajov v dátových ekosystémoch v 
budúcnosti budú mať tzv. sprostredkovatelia údajov, pričom údaje medzi jednotlivými 
subjektmi sa budú prenášať cez dobre štruktúrované API, ktoré ich samy nebudú spracúvať. 
Spravodajkyňa víta iniciatívu Komisie vytvoriť pre týchto sprostredkovateľov konkrétny 
systém označovania/certifikácie. V tejto súvislosti spravodajkyňa podporuje aj rozvoj 
dôveryhodných iniciatív viacerých zainteresovaných strán, ako sú operátori MyData alebo iní 
zodpovední sprostredkovatelia údajov. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že by nebolo správne hovoriť v dátovej stratégii len o 
priemyselných „iných ako osobných“ údajoch. Je vysoko pravdepodobné, že v súboroch 
agregovaných údajov sa nachádzajú aj osobné údaje, alebo ak sa iné ako osobné údaje 
skombinujú s inými údajmi, dajú sa z nich odvodiť či vygenerovať osobné údaje. 
Spravodajkyňa tvrdí, že osobné a iné ako osobné údaje sa nedajú vždy navzájom oddeliť a že 
Komisia by mala podrobnejšie vymedziť usmernenia a postupy riadenia a využívania súborov 
zmiešaných údajov aj v priemyselnom prostredí. Ak sa tento problém nebude brať vážne, 
ostane obrovské množstvo údajov v Európe nevyužitých.

V tejto súvislosti spravodajkyňa navrhuje Komisii, aby popri už identifikovaných 
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odvetvových dátových priestoroch vytvorila horizontálny prierezový priestor pre osobné 
údaje. Tento prierezový priestor pre osobné údaje, v ktorom by sa v plnej miere rešpektovala 
ochrana údajov a súkromia, by sa mohol využiť na posilnenie postavenia občanov a lepšie 
využívanie osobných údajov. Je tu tiež možnosť, že by sa pohyb údajov v dátovom priestore 
diať cez dôveryhodných sprostredkovateľov, ako sú operátori MyData, ktorí spravujú osobné 
údaje s plným súhlasom jednotlivcov.

2.3. Prístup k údajom a ich interoperabilita, prenosnosť a vlastníctvo: B2B, G2B, 
B2G, G2G

Spoločné využívanie údajov B2B

Spravodajkyňa sa domnieva, že východiskovým bodom pre spoločné využívanie údajov 
medzi podnikmi (B2B) by mala byť podpora a dobrovoľnej výmeny údajov a jej umožnenie. 
Spravodajkyňa sa však domnieva, že v dnešnom digitálnom svete rovnaké podmienky 
neexistujú. Svetoví technologickí giganti, z ktorých väčšina nie je z Európy, majú oveľa 
lepšie možnosti využívať údaje a sú v takej situácii, že vlastne výmenu údajov medzi sebou a 
ostatnými spoločnosťami nepotrebujú. Menšie hospodárske subjekty a MSP nie sú reálne 
schopné s nimi rokovať. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že Európa musí v prípade potreby 
regulovať povinný prístup k údajom, najmä pokiaľ ide o tie hodnotové reťazce a dátové 
ekosystémy, ktorých súčasťou sú menší prevádzkovatelia, ale nemajú prístup k údajom, na 
ktorých tvorbe sa podieľali. 

Spoločné využívanie údajov G2B a B2G

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že prvým krokom je sprístupnenie súborov verejných údajov, na 
čom už EÚ začala pracovať, napr. smernicou o otvorených údajoch. Potrebné sú však aj 
ďalšie kroky. Verejne zhromažďované údaje by sa mali používať na spoločný prospech a v 
konečnom dôsledku pre služby v reálnom čase. Napríklad verejné zákazky musia byť 
postavené tak, aby nevznikali situácie, keď sa niektorý verejný subjekt stane závislým od 
jediného súkromného subjektu. V záujme lepšieho využívania súborov verejných údajov 
vyzýva spravodajkyňa Komisiu, aby preskúmala spôsoby na zlepšenie druhotného využitia 
anonymizovaných osobných údajov.

Spravodajkyňa tiež poznamenáva, že tak ako v prípade B2B, sú aj osobitné situácie, v ktorých 
musí byť spoločné využívanie údajov B2G pre spoločný prospech povinné.

Pokiaľ ide o pripravovaný vykonávací akt o „súboroch údajov vysokej hodnoty“, 
spravodajkyňa naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby neoslabovali ducha smernice o 
otvorených údajoch a aby zabezpečili, že k súborom údajov vysokej hodnoty budú patriť 
obchodné registre a že sa prijmú dostatočné opatrenia na skutočné sprístupnenie týchto 
súborov. 

G2G

EÚ už začala zlepšovať spoluprácu medzi verejnými službami členských štátov, ale v 
budúcnosti to bude absolútne závisieť aj od aktivácie dostatočného toku údajov. 
Spravodajkyňa sa domnieva, že cieľom by malo byť vybudovanie európskeho vnútorného 
trhu so službami v reálnom čase, na ktorom bude tvorbu politík prebiehať na základe 
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komplexných, zemepisne reprezentatívnych údaje a údajov v reálnom čase.

2.4. Infraštruktúra a kybernetická bezpečnosť

Dátová stratégia je len jedným dielikom mozaiky rozvoja digitálnej budúcnosti EÚ. Jej 
úspech bude závisieť aj od súčasného stavu širšieho ekosystému IKT, ako sú širokopásmové 
siete, 5G, 6G, cloudové riešenia, internet vecí, kvantová výpočtová technika, blockchain a 
vysokovýkonná výpočtová technika.

Pokiaľ ide o poskytovateľov cloudových služieb, spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby v 
budúcnosti uložila poskytovateľom služieb povinnosť preukázať, kde uchovávajú údaje. 
Okrem toho sa spravodajkyňa domnieva, že poskytovatelia cloudových služieb by nemali mať 
prístup k údajom uloženým na svojich serveroch, pokiaľ o tom neexistuje samostatná dohoda 
medzi stranami.

Spravodajkyňa zdôrazňuje silnú kybernetickú bezpečnosť ako predpoklad stabilného 
dátového hospodárstva. Bezpečnosť a spoľahlivosť sietí je otázkou európskej digitálnej 
nezávislosti a naivitu si nemôžeme dovoliť. Vysoká kybernetická bezpečnosť by sa napríklad 
mala vyžadovať od všetkých sprostredkovateľov údajov.

2.5. Vzdelávanie, znalosti a kompetencie

Spravodajkyňa pripomína, že Európa je jedným z globálnych lídrov vo výskume a z hľadiska 
začínajúcich podnikov, ale má problém s premenou týchto kapacít na prosperujúce 
spoločnosti. Preto vyzýva, aby sa Európa sústredila na softvérové inžinierstvo vysokej 
úrovne, ktoré má zásadný význam pre vytváranie hodnôt pre sektor údajov a prilákanie 
talentov. 

Spravodajkyňa tiež vyzýva sociálnych partnerov na úrovni podnikov a na ďalších vhodných 
úrovniach, aby aktívne využívali potenciálnu digitálnu technológiu, údaje a umelú 
inteligenciu s cieľom zvýšiť produktivitu podniku a zlpešiť životné podmienky pracovnej sily, 
a vyzýva ich, aby dostatočné opatrenia venovali zvyšovaniu kvalifikácie, rekvalifikácii a 
celoživotnému vzdelávaniu, aby tak pracovníci mohli prejsť na nové pracovné zaradenie 
alebo sa adaptovať na zmenenú prácu aj v rámci podniku. Komisia by tiež mala pokračovať v 
práci na podpore účasti žien na technológiách. 

Spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby investovala do transformácie tradičných podnikov, 
najmä MSP, pre éru údajov. 

2.6. Medzinárodné otázky

Spravodajkyňa sa domnieva, že vo svetovom kontexte nemôžeme považovať za 
samozrejmosť, že hospodárstvo založeného na údajoch sa bude okrem iného rozvíjať podľa 
zásad ochrany údajov, dodržiavania ľudských práv a spravodlivej hospodárskej súťaže. 
Spravodajkyňa sa domnieva, že globálne pravidlá používania údajov sú nedostatočné, a 
vyzýva EÚ, aby sa na nových základných pravidlách svetového dátového hospodárstva 
dohodla s členskými krajinami WTO, ktoré sú signatármi Spoločného vyhlásenia o 
elektronickom obchode a zúčastňujú sa dvojstranných obchodných rokovaní.
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Je dôležité, aby európski občania, spotrebitelia a spoločnosti mohli prenášať údaje do tretích 
krajín a z nich s dostatočnými zárukami. Len takto možno naplniť skutočný potenciál 
dátového hospodárstva. 

Na šele tohto úsilia by mala stáť EÚ a úzko spolupracovať s tretími krajinami s podobným 
zmýšľaním, aby sa v súlade s hodnotami a záujmami EÚ dohodli na nových medzinárodných 
normách pre používanie nových technológií, ako je umelá inteligencia. Inak hrozí, že sa 
medzinárodný digitálny trh a medzinárodná interakcia národov roztrieštia viac, než treba.



PE657.163v03-00 14/15 PR\1212999SK.docx

SK

PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI 
POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti 
spravodajkyne. Počas prípravy návrhu správy prijala spravodajkyňa podnety od týchto 
subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba
Nová správa vecí verejných
Univerzita v Aalto
Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA)
Amazon
Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC)
Business Finland
Centrum pre európske politické štúdie (CEPS)
Digital Europe
EDIMA
ETLA
ETNO
Európska komisia
EuroCommerce
Európska federácia tvorcov videohier
FEPS Europe
Finanssiala ry
Fínske centrum pre umelú inteligenciu
Fínska konfederácia odborníkov
Fínsky inovačný fond SITRA
Fínsky technologický priemysel
Nemecké predsedníctvo Rady EÚ
GSMA
Huawei
IBM
Taliansky štátny inovačný fond
Ministerstvo dopravy a komunikácií Fínska
Ministerstvo financií Fínska Expertná skupina pre umelú inteligenciu a digitalizáciu 
MyData Global
Nokia
Nadácia pre otvorenú vedu
Open Data Institute
Stále zastúpenie Fínska pri EÚ
Reaktor
SMEUnited
Švédska správa dopravy
University of Helsinki
University of Vaasa
Vodafone
Pracovná skupina Konfederácie európskych odborových zväzov, Business Europe, SME 
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United a CEEP (rámcová dohoda európskych sociálnych partnerov o digitalizácii)


