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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropski strategiji za podatke
(2020/xxxx(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki zadeva 
konkurenčnost industrije EU in se med drugim nanaša na ukrepe za boljše izkoriščanja 
industrijskega potenciala inovacij in tehnološkega razvoja,

– ob upoštevanju člena 114 PDEU,

– ob upoštevanju členov 2 in 16 PDEU,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. februarja 2020 z naslovom Evropska 
strategija za podatke (COM(2020)0066) in končnega poročila strokovne skupine na 
visoki ravni za izmenjavo podatkov med podjetji in javnimi organi z naslovom Towards 
a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest (Na 
poti k evropski strategiji za izmenjavo podatkov med podjetji in javnimi organi za javni 
interes), 

– ob upoštevanju začetne ocene učinka Komisije z dne 2. julija 2020 z naslovom 
Zakonodajni okvir za upravljanje skupnih evropskih podatkovnih prostorov,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. aprila 2020 z naslovom Usmeritve v zvezi 
z varstvom podatkov za aplikacije, ki podpirajo boj proti pandemiji COVID-191,

– ob upoštevanju priporočila Komisije (EU) 2020/518 z dne 8. aprila 2020 o skupnem 
naboru orodij Unije za uporabo tehnologije in podatkov za boj proti krizi zaradi 
COVID-19 in izhod iz nje, zlasti v zvezi z mobilnimi aplikacijami in uporabo 
anonimiziranih podatkov o mobilnosti2,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2019 o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja3,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 6. junija 2018 o vzpostavitvi programa za 
digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0434),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. aprila 2018 z naslovom Na poti k 
skupnemu evropskemu podatkovnemu prostoru (COM(2018)0232) in priloženega 
delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2018)0125),

– ob upoštevanju priporočila Komisije (EU) 2018/790 z dne 25. aprila 2018 o dostopu do 

1 UL C 124 I , 17.4.2020, str. 1.
2 UL L 114, 14.4.2020, str. 7.
3 UL L 172, 26.6.2019, str. 56.
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znanstvenih informacij in njihovem arhiviranju4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. maja 2017 o vmesnem pregledu izvajanja 
strategije za enotni digitalni trg: povezani enotni digitalni trg za vse (COM(2017)0228) 
in priloženega delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2017)0155),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. januarja 2017 z naslovom Oblikovanje 
evropskega podatkovnega gospodarstva (COM(2017)0009) in priloženega delovnega 
dokumenta služb Komisije (SWD(2017)0002),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. septembra 2016 z naslovom Povezljivost 
za konkurenčen enotni digitalni trg – evropski gigabitni družbi naproti 
(COM(2016)0587) in priloženega delovnega dokumenta služb Komisije 
(SWD(2016)0300),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. aprila 2016 z naslovom Digitalizacija 
evropske industrije: Izkoriščanje vseh prednosti enotnega digitalnega trga 
(COM(2016)0180) in priloženega delovnega dokumenta služb Komisije 
(SWD(2016)0110),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. aprila 2016 z naslovom Evropska pobuda 
za računalništvo v oblaku – vzpostavljanje konkurenčnega podatkovnega gospodarstva 
znanja v Evropi (COM(2016)0178) in priloženih delovnih dokumentov služb Komisije 
(SWD(2016)0106) in (SWD(2016)0107),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. maja 2015 z naslovom Strategija za enotni 
digitalni trg za Evropo (COM(2015)0192) in priloženega delovnega dokumenta služb 
Komisije (SWD(2015)0100),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. julija 2014 z naslovom Uspešnemu 
podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti (COM(2014)0442) in priloženega 
delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2014)0214),

– ob upoštevanju skupnega evropskega časovnega načrta z dne 15. aprila 2020 za odpravo 
ukrepov za zajezitev COVID-19,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 9. junija 2020 o oblikovanju digitalne prihodnosti 
Evrope5,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 7. junija 2019 o prihodnosti visoko digitalizirane 
Evrope po letu 2020: Krepitev digitalne in gospodarske konkurenčnosti v Uniji ter 
digitalna kohezija,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju EU za 
spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. februarja 2019 o celoviti evropski industrijski 

4 UL L 134, 31.5.2018, str. 12.
5 UL C 202 I, 16.6.2020, str. 1.
6 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192
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politiki na področju umetne inteligence in robotike7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2017 o digitalizaciji evropske industrije8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. marca 2016 z naslovom Uspešnemu 
podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti9,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije 
z naslovom Oblikovanje evropskega podatkovnega gospodarstva (TEN/630-EESC-
2017),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9-0000/2020),

A. ker digitalizacija spreminja gospodarstvo, družbo in vsakdanjik državljanov in ker so 
gonilo teh sprememb prav podatki, katerih količina se vsakih 18 mesecev podvoji;

B. ker imajo podatki bistveno vlogo pri zagotavljanju gospodarske rasti in družbenega 
napredka in ustvarjanju delovnih mest ter so eden od ključnih elementov, ki omogočajo 
prehod na zeleno in podnebno nevtralno družbo;

C. ker mora Unija nujno ukrepati, da bo lahko izkoristila prednosti podatkov, in sicer z 
izgradnjo etično trajnostne, zaupanja vredne in varne podatkovne družbe, ki bo 
osredotočena na človeka in v kateri bodo spoštovane človekove pravice in demokracija;

D. ker bi bilo treba pri uporabi osebnih podatkov vedno spoštovati splošno uredbo o 
varstvu podatkov ter direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah;

E. ker bi morala Unija na svetovni ravni dejavno sodelovati pri oblikovanju pravil, ki bodo 
temeljila na njenih vrednotah;

Splošno

1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom Evropska strategija za podatke; meni, da je 
pogoj za preživetje evropske industrije in porajajoče se umetne inteligence ter 
pomemben korak k demokratični podatkovni družbi, ki bo prinesla boljše storitve, rast 
in delovna mesta;

2. ugotavlja, da je pandemija covida-19 razkrila, kako pomembni so podatki v realnem 
času;

Vrednote in načela

3. meni, da si mora Unija prizadevati za podatkovno vodeno družbo, ki jo bo upravljala 
EU ter bo osredotočena na človeka in bo temeljila na zaupanju in vrednotah zasebnosti, 
preglednosti in temeljnih pravic;

7 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0081.
8 UL C 307, 30.8.2018, str. 163.
9 UL C 50, 9.2.2018, str. 50.
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4. ugotavlja, da imajo lahko vsi korist od dobro zasnovane podatkovne družbe, ki ne slabša 
delovnih pogojev delavcev, temveč krepi njihovo vlogo, in ne ustvarja neenakosti ali 
digitalnih vrzeli;

5. poudarja, da bodo lahko vse večje količine ter razvoj, shranjevanje in obdelava 
industrijskih in javnih podatkov v Uniji vir rasti in inovacij, ki bi ga bilo treba 
izkoristiti; meni, da bo to rast mogoče še povečati, če se vzpostavijo enaki konkurenčni 
pogoji in močno pravično tržno gospodarstvo z več akterji;

6. poudarja, da mora strategija Unije za podatke podpirati trajnostnost, zeleni dogovor in 
podnebne cilje Unije;

Upravljanje podatkov in podatkovni prostori 

7. podpira vzpostavitev okvira za upravljanje podatkov za skupne evropske podatkovne 
prostore, ki bo urejal interoperabilnost, izmenjavo in prenosljivost podatkov ter dostop 
do njih, zato da se izboljšata pretok in ponovna uporaba industrijskih in javnih 
podatkov;

8. vztraja, da mora model upravljanja podatkov temeljiti na decentraliziranem operativnem 
okolju;

9. poziva, naj se ustanovi organ, ki ga bo vodila Komisija in bo na ravni Unije oblikoval 
skupne smernice za upravljanje podatkov; nadalje poziva, naj bodo pri upravljanju 
podatkovnih prostorov ustrezno zastopani tudi državljani, civilna družba in podjetja;

10. poziva Komisijo, naj vzpostavi interoperabilen sektorski podatkovni prostor, skladen s 
skupnimi smernicami, da bi preprečila razdrobljenost in blokiranje medsektorskih 
inovacij;

11. spodbuja Komisijo, naj za krepitev zaupanja, oblikovanje skupnih standardov in 
vzpostavitev dobro zasnovanih vmesnikov za aplikacijsko programiranje uporablja 
podatkovne prostore, poleg tega pa naj razmisli o tem, da bi inovacije preskušala v 
predhodno dogovorjenih preskusnih okoljih („peskovnikih“);

12. ugotavlja, da akterji iz zasebnega in javnega sektorja potrebujejo pomoč pri 
opredeljevanju in razvrščanju podatkov, s katerimi razpolagajo, ter pri izboljšanju 
najdljivosti teh podatkov za napolnitev podatkovnih prostorov; poziva Komisijo, naj 
financira pobude za izboljšanje najdljivosti metapodatkov v podatkovnih prostorih;

13. pozdravlja, da namerava Komisija uvesti označevanje/certificiranje posrednikov, da bi 
zasnovala interoperabilne podatkovne ekosisteme in trge;

14. opozarja, da osebnih in industrijskih podatkov ni mogoče vedno ločiti; poziva Komisijo, 
naj pripravi smernice in primere prakse za uporabo mešanih naborov podatkov v 
industrijskih okoljih, hkrati pa naj zagotovi pravila o zasebnosti osebnih podatkov; 
poziva Komisijo, naj razmisli o tem, da bi poleg drugih podatkovnih prostorov 
vzpostavila še horizontalne in medsektorske osebne podatkovne prostore, da bi se 
spoprijeli z izzivom mešanih naborov podatkov in okrepili vlogo državljanov, na primer 
prek zaupanja vrednih posrednikov, kot so operaterji MyData, ki podatke hranijo s 
soglasjem lastnikov;

Akt o podatkih, dostop do podatkov in njihova interoperabilnost
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15. poziva Komisijo, naj pripravi akt o podatkih, s katerim bo v vseh sektorjih podprla in 
omogočila vse večji pretok podatkov med podjetji (B2B), med podjetji in javnimi 
organi (B2G) in med javnimi organi in podjetji (G2B) ter med javnimi organi (G2G);

16. spodbuja Komisijo, naj omogoči prostovoljne sisteme za izmenjavo podatkov;

17. ugotavlja, da bi moral biti dostop do podatkov v nekaterih specifičnih okoliščinah 
obvezen, kot v primeru sistematičnih neravnovesij v vrednostnih verigah podatkov med 
podjetji, na primer prek dobro zasnovanih vmesnikov za aplikacijsko programiranje; 

18. poziva Komisijo, naj preuči, kakšne pravice dostopa do podatkov imajo akterji, ki so jih 
pomagali ustvariti;

19. poziva Komisijo in države članice, naj bodo zgled in zagotavljajo storitve v realnem 
času in politiko, ki bo temeljila na podatkih v realnem času;

20. poziva, naj se poveča in izboljša sekundarna uporaba anonimiziranih osebnih podatkov, 
zlasti pri izmenjavi med javnimi organi in podjetji/javnimi organi, da bi spodbudili 
inovacije, raziskave in storitve;

21. poudarja, da je treba preprečiti, da bi v zvezi z javno zbranimi podatki prišlo do 
vezanosti na enega samega ponudnika storitev ali do tehnološke vezanosti; poziva, naj 
postopki javnega naročanja in programi financiranja vključujejo tudi zahtevo o dostopu 
do podatkov in o interoperabilnosti;

22. opozarja Komisijo in države članice, naj pri pogajanjih o izvedbenem aktu o 
visokokakovostnih naborih podatkov spoštujejo cilje direktive o odprtih podatkih; 
poziva, naj ti nabori podatkov med drugim zajemajo tudi seznam registrov podjetij in 
poslovnih registrov;

Infrastruktura

23. poziva Komisijo in države članice, naj si za večjo tehnološko suverenost Unije 
prizadevajo za tehnologije, ki bodo omogočale lažjo izmenjavo in analizo podatkov, ter 
naj vlagajo v gradnjo zmogljivosti in projekte z velikim učinkom, da bi spodbujale 
raziskave, inovacije in uporabo digitalnih tehnologij;

24. želi spomniti, da je uspeh strategij Unije za podatke in umetno inteligenco odvisen od 
širšega informacijsko-komunikacijskega ekosistema, odprave digitalne vrzeli, razvoja 
interneta stvari, širitve optičnega omrežja, uvedbe omrežij 5G in 6G ter kvantnega 
računalništva, računalništva na robu, blokovnih verig in visokozmogljivostnega 
računalništva;

25. poziva Komisijo, naj spodbuja konkurenčne trge v podporo razvoju evropskih ponudb v 
oblaku, kot je na primer Gaia-X;

26. poziva Komisijo, naj za računalništvo v oblaku pripravi pravilnik, po katerem bodo 
ponudniki storitev med drugim dolžni razkriti, kje se podatki hranijo, in zagotoviti, da 
bo imeli uporabniki suveren nadzor nad svojimi podatki;

27. poudarja, da sta zaupanje in kibernetska varnost pomembna za stabilno podatkovno 
gospodarstvo; poziva Komisijo, naj pripravi rešitve, ki bodo primerne za različno velike 
akterje na trgu;
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Raziskave, znanja in spretnosti ter kompetence

28. se zaveda, da lahko dostop do podatkov pospeši znanstvene raziskave; pozdravlja delo 
Komisije, ko omogoča izmenjavo podatkov v raziskovalne namene;

29. poziva Komisijo, naj spodbuja programsko inženirstvo, privabljanje talentov z 
informacijsko-komunikacijskega področja, zaposlovanje žensk v tehnologiji in 
podatkovno opismenjevanje vseh;

30. poziva, naj se v mala in srednja podjetja vlagajo javna in zasebna sredstva, da bodo 
lahko dodobra izkoristila potencial podatkovnega gospodarstva;

31. poziva socialne partnerje, naj preučijo potencial digitalizacije, podatkov in umetne 
inteligence za večjo produktivnost in dobro počutje delavcev ter vlaganje v 
izpopolnjevanje;

Pravila na svetovni ravni

32. meni, da pravila na svetovni ravni, ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso več 
ustrezna; poziva Komisijo, naj sodeluje s podobno mislečimi tretjimi državami, da bi se 
dogovorile o novih mednarodnih standardih, ki bi veljali za uporabo novih tehnologij, 
kot je umetna inteligenca;

33. poziva, naj se podatki med Unijo in tretjimi državami prosto pretakajo, če je pri tem 
zagotovljeno spoštovanje zasebnosti, varnost in drugi legitimni interesi javne politike; 
poziva Komisijo, naj se pogaja za nova pravila svetovnega digitalnega gospodarstva, ki 
bodo med drugim prepovedovala neupravičene zahteve glede lokalizacije podatkov;

°

° °

34. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje in splošni pomisleki

Hitro razvijajoče se digitalne tehnologije, povezave zelo visoke hitrosti in ogromna količina 
podatkov, ki jih te nove zmogljivosti ustvarjajo, bodo korenito spremenile naša življenja in 
družbo, kot jih poznamo danes. Na splošno se skupna količina podatkov vsakih 18 mesecev 
podvoji, kar ustvarja nepredstavljive možnosti. Komu bo ta trend koristil? Ali bodo podatki 
ustvarili priložnosti za podjetja vseh oblik in velikosti ali pa se bodo skoncentrirali v rokah 
nekaj tehnoloških gigantov. Ali bodo novi fondi podatkov v prihodnosti prispevali k digitalni 
družbi, osredotočeni na človeka, in ali bodo imeli državljani nadzor nad svojimi podatki? Ali 
bodo podatki res na voljo za izboljšanje javnih storitev?

Sedanja pandemija covida-19 je še bolj razkrila, kako pomembni so digitalizacija ter digitalna 
infrastruktura, orodja in znanja in spretnosti. Seveda mora Evropa uporabiti vsa razpoložljiva 
orodja, da bi podprla gospodarsko okrevanje. Pandemija je tudi pokazala, da so lahko 
tradicionalni statistični podatki povsem neučinkoviti za sprejemanje političnih odločitev. 
Novonastajajoče zmogljivosti za naprednejše zbiranje, analizo in uporabo podatkov bodo 
oblikovalcem politik lahko v pomoč pri prehodu na sprejemanje odločitev na podlagi 
podatkov v realnem času. Razvoj storitev v realnem času lahko tudi zmanjša birokracijo, 
prihrani čas in denar ter državljanom in podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem, 
prinese nove priložnosti. 

Ključno vprašanje je, zakaj podatki po Evropi še ne krožijo. Poročevalka meni, da gre razlog 
za to iskati v pomanjkanju razumevanja, zaupanja in interoperabilnosti. 

Nadalje poudarja, da bi bilo treba to poročilo vzeti kot izhodišče za obsežno razpravo, ki bo 
potrebna za razvoj evropskega pristopa do podatkovnega gospodarstva. Poročevalka z 
veseljem pričakuje prispevke drugih odborov Evropskega parlamenta, ki so dejavni na tem 
področju, o posameznih sektorskih področjih. 

Meni tudi, da si mora Evropa sama tlakovati pot do podatkovnega gospodarstva in družbe, ki 
bo temeljila na evropskih vrednotah. 

2. Glavna odprta vprašanja in stališče poročevalke

2.1. Vrednote in načela 

Poročevalka meni, da mora biti namen evropske strategije za podatke zagotoviti, da bo 
podatkovno gospodarstvo res pregledno, zaupanja vredno in osredotočeno na človeka, pri 
čemer morajo biti spoštovane človekove pravice in demokracija, poleg tega pa se morajo 
ustvarjati nove priložnosti za državljane, da bodo lahko uporabljali in izkoriščali svoje 
podatke in da podatki ne bodo zgolj surovina. 

Nadalje meni, da se zaradi digitalizacije ne smejo povečati ali nastati nove družbene 
neenakosti. Strategijo za podatke je treba vključiti v širšo industrijsko strategijo, da bosta 
zagotovljeni socialna in okoljska trajnost. Novi modeli dela v podatkovnem gospodarstvu 
morajo privesti do močnejše vloge delavcev, ne pa do zniževanja standardov. 
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Poročevalka tudi poudarja, da bo zmožnost zbiranja in obdelave podatkov pomembno 
prispevala k uresničevanju podnebnih ciljev EU. Hkrati pa ugotavlja, da sedanji okoljski odtis 
informacijsko-komunikacijskega sektorja po ocenah znaša med 5 in 9 % skupne svetovne 
porabe električne energije in več kot 2 % vseh emisij. Razlog za to so predvsem podatkovni 
centri, storitve računalništva v oblaku in povezljivost. EU mora sprejeti ukrepe za preglednost 
emisij CO2, manjše tratenje virov in spodbujanje zelenih tehnik shranjevanja podatkov.

2.2. Upravljanje podatkov in podatkovni prostori

Poročevalka meni, da Evropa nujno potrebuje zakonodajni okvir za upravljanje izmenjave 
podatkov, če naj se podatki uspešno izmenjujejo v vsem gospodarstvu. Strinja se s Komisijo, 
da so sektorski podatkovni prostori dobro izhodišče, da se ustvari zaupanje ter oblikujejo 
vseevropski interoperabilni standardi in dobro zasnovani vmesniki za aplikacijsko 
programiranje s strojno berljivim dostopom, ki bodo omogočali pretok podatkov po EU in 
med različnimi subjekti, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. 

A hkrati poudarja pomen medsektorske izmenjave podatkov, ki je bistvena za inovacije in 
ustvarjanje nove/dodane vrednosti. Komisiji močno priporoča, naj vzpostavi evropske 
podatkovne prostore, s čimer bi zagotovila nemoteno izmenjavo podatkov ne le znotraj 
sektorjev, ampak tudi med njimi. 

V osnovi bi bilo nujno, da bi organizacije, podjetja in javni sektor bolje dojeli, s katerimi 
podatki razpolagajo, in jih tudi razumeli. Poročevalka poudarja, da morajo biti metapodatki 
(informacije o podatkih) najdljivi v strojno berljivi obliki.

Poročevalka podpira pobudo Komisije, da bi ustanovili organ upravljanja, ki ga bo vodila 
Komisija in bo pristojen za oblikovanje tega evropskega okvira za upravljanje podatkov, in 
meni, da bi moral ta model upravljanja podatkov temeljiti na decentraliziranem operativnem 
okolju. 

Poročevalka meni, da bodo imeli tako imenovani podatkovni posredniki ključno vlogo pri 
prihodnjem upravljanju podatkov v podatkovnih ekosistemih, saj bodo podatke prenašali med 
akterji prek dobro zasnovanih vmesnikov za aplikacijsko programiranje, ne da bi jih sami 
obdelovali. Poročevalka nadalje pozdravlja pobudo Komisije, da bi za te posrednike 
vzpostavili konkreten sistem označevanja/certificiranja. V zvezi s tem podpira tudi, da bi 
zasnovali zaupanja vredne pobude, ki bodo vključevale več deležnikov, kot so operaterji 
MyData ali drugi pristojni podatkovni posredniki. 

Meni, da ne bi bilo prav, če bi se v strategiji za podatke sklicevali le na industrijske in 
„neosebne“ podatke. Združeni nabori podatkov bodo zelo verjetno vsebovali tudi osebne 
podatke ali pa neosebne podatke, na podlagi katerih bi bilo mogoče – v kombinaciji z drugimi 
podatki – sklepati o osebnih podatkih ali jih poustvariti. Poročevalka meni, da osebnih in 
neosebnih podatkov ni mogoče vedno ločiti ter da bi morala Komisija pripraviti dodatne 
smernice in primere prakse za upravljanje in uporabo mešanih naborov podatkov tudi v 
industrijskih okoljih. Če tega problema ne bomo vzeli resno, bo v Evropi ogromna količina 
podatkov ostala neizkoriščena.

V zvezi s tem poročevalka Komisiji predlaga, da poleg že opredeljenih sektorskih 
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podatkovnih prostorov vzpostavi še horizontalne in medsektorske osebne podatkovne 
prostore. Medsektorski osebni podatkovni prostor, pri katerem bo popolnoma spoštovano 
varstvo podatkov in zasebnosti, bi se lahko uporabljal za okrepljeno vlogo državljanov in 
boljšo uporabo osebnih podatkov. Prenos podatkov znotraj podatkovnega prostora bi lahko 
potekal prek zaupanja vrednih posrednikov, kot so operaterji MyData, ki osebne podatke 
upravljajo s popolnim soglasjem posameznikov.

2.3. Dostop do podatkov ter njihova interoperabilnost, prenosljivost in lastništvo: 
B2B, G2B, B2G, G2G

Izmenjava podatkov B2B

Poročevalka meni, da bi moralo biti izhodišče za izmenjavo podatkov med podjetji (B2B) 
podpiranje in omogočanje prostovoljne izmenjave podatkov. Obenem pa meni, da v 
današnjem digitalnem svetu ne vladajo enaki konkurenčni pogoji. Svetovni tehnološki giganti 
(ki večinoma niso iz Evrope) imajo bistveno boljše možnosti za uporabo podatkov, saj 
dejansko ne zahtevajo izmenjave podatkov med seboj in drugimi podjetji. Manjši operaterji 
ter mala in srednja podjetja niso zares v položaju, da bi se lahko pogajali z njimi. Zato 
poročevalka meni, da mora Evropa urediti in po potrebi uvesti obvezni dostop do podatkov, 
zlasti za tiste vrednostne verige in podatkovne ekosisteme, v katerih so manjši operaterji 
vključeni v oblikovanje naborov podatkov, nato pa nimajo dostopa do podatkov, ki so jih 
pomagali ustvariti. 

Izmenjava podatkov G2B in B2G

Poročevalka poudarja, da je tu prvi korak, da se omogoči uporaba naborov javnih podatkov. 
EU se je tega že lotila, med drugim z direktivo o odprtih podatkih. A storiti je treba še več. 
Javno zbrane podatke bi bilo treba uporabiti za skupno dobro in kot končni rezultat tudi za 
storitve v realnem času. Pogodbe o javnem naročilu morajo biti na primer oblikovane tako, da 
noben javni akter ne bi mogel postati odvisen od enega samega zasebnega akterja. Za boljšo 
uporabo naborov javnih podatkov poročevalka poziva Komisijo, naj preuči, kako bi lahko 
izboljšali sekundarno uporabo anonimiziranih osebnih podatkov.

Ugotavlja tudi, da tako kot pri izmenjavi podatkov B2B tudi na tem področju obstajajo 
posebne okoliščine, v katerih mora biti izmenjava podatkov B2G obvezna zaradi skupnega 
dobrega.

V zvezi s skorajšnjim izvedbenim aktom o visokokakovostnih naborih podatkov poročevalka 
poziva Komisijo in države članice, naj ne ogrozijo duha direktive o odprtih podatkih in naj 
zagotovijo, da bodo registri podjetij in poslovni registri vključeni v visokokakovostne nabore 
podatkov ter da bodo sprejeti ustrezni ukrepi, da bodo ti nabori dejansko na voljo. 

G2G

EU je že začela izboljševati sodelovanje med javnimi službami držav članic, a to bo v 
prihodnosti vsekakor odvisno tudi od tega, ali bo omogočen zadosten pretok podatkov. 
Poročevalka meni, da bi si bilo treba prizadevati za vzpostavitev evropskega notranjega trga, 
na katerem se bodo storitve zagotavljale v realnem času in na katerem se bodo politike 
oblikovale na podlagi celovitih, geografsko reprezentativnih podatkov in podatkov v realnem 
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času.

2.4. Infrastruktura in kibernetska varnost

Strategija za podatke je eden od delčkov sestavljanke pri razvoju digitalne prihodnosti EU. 
Ali bo uspešna, bo odvisno tudi od stanja širšega informacijsko-komunikacijskega 
ekosistema, na primer širokopasovnega omrežja, 5G, 6G, rešitev v oblaku, interneta stvari, 
kvantnega računalništva, blokovnih verig in visokozmogljivostnega računalništva.

V zvezi s ponudniki storitev v oblaku poročevalka poziva Komisijo, naj v prihodnjem 
pravilniku za računalništvo v oblaku od ponudnikov storitev zahteva, da razkrijejo, kje 
podatke hranijo. Poročevalka meni, da ponudniki storitev v oblaku ne bi smeli imeti dostopa 
do podatkov, shranjenih na njihovih strežnikih, razen če o tem med strankama obstaja izrecen 
dogovor.

Poleg tega poudarja, da je močna kibernetska varnost pogoj za stabilno podatkovno 
gospodarstvo. Varnost in zanesljivost omrežij sta nujni za evropsko digitalno neodvisnost, in 
tu si ne moremo privoščiti biti naivni. Od vseh podatkovnih posrednikov bi tako na primer 
morali zahtevati, da zagotovijo močno kibernetsko varnost.

2.5. Izobraževanje, znanje in kompetence

Poročevalka želi opomniti, da je Evropa na svetovni ravni med vodilnimi na področju 
raziskav in zagonskih podjetij, a ima težave pri pretvarjanju teh zmogljivosti v uspešna 
podjetja. Zato Evropo poziva, naj se osredotoči na inženiring programske opreme na visoki 
ravni, saj je to ključnega pomena za ustvarjanje vrednosti v podatkovnem sektorju in 
privabljanje talentov. 

Poleg tega poziva socialne partnerje na ravni podjetij in na drugih ravneh, naj proaktivno 
preučijo potencial digitalne tehnologije, podatkov in umetne inteligence za povečanje 
produktivnosti podjetja in dobro počutje delavcev. Poleg tega pa jih poziva tudi, naj vlagajo v 
ustrezne ukrepe za izpopolnjevanje, prekvalifikacijo in vseživljenjsko učenje, da bodo delavci 
lahko prehajali na nova delovna mesta ali se prilagodili preoblikovanim delovnim mestom 
tudi znotraj podjetja. Komisija bi si morala poleg tega še naprej prizadevati za spodbujanje 
udeležbe žensk v tehnološki industriji. 

Poročevalka poziva Komisijo, naj vlaga v preoblikovanje tradicionalnih podjetij, zlasti malih 
in srednjih podjetij, da bodo skladna s podatkovno dobo. 

2.6. Mednarodni vidiki

Kar zadeva svetovne razmere, poročevalka meni, da se ne moremo kar samoumevno zanašati, 
da se bodo pri podatkovno vodenem gospodarskem razvoju upoštevali varstvo podatkov, 
spoštovanje človekovih pravic in poštena konkurenca ter druga načela. Poročevalka meni, da 
so pravila na svetovni ravni o uporabi podatkov neustrezna, in poziva EU, naj se z državami 
članicami Svetovne trgovinske organizacije, ki sodelujejo pri skupni izjavi o pobudi o 
elektronskem poslovanju in pri dvostranskih trgovinskih pogajanjih, dogovori o novih 
osnovnih pravilih za svetovno podatkovno gospodarstvo.
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Pomembno je, da lahko evropski državljani, potrošniki in podjetja ob zadostnih zaščitnih 
ukrepih prenašajo podatke v tretje države in iz njih. Le tako bo namreč mogoče izkoristiti 
resnični potencial podatkovnega gospodarstva. 

EU bi morala tesno sodelovati s podobno mislečimi tretjimi državami, da bi se – ob 
upoštevanju vrednot in interesov EU – dogovorile o novih mednarodnih standardih, ki bi 
veljali za uporabo novih tehnologij, kot je umetna inteligenca. V nasprotnem primeru bi lahko 
mednarodni digitalni trg in mednarodna interakcija ljudi po nepotrebnem postali razdrobljeni.
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

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

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


