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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en EU-strategi för data
(2020/xxxx(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 173 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget), vilken handlar om EU-industrins konkurrensförmåga och bland annat 
tar upp åtgärder avsedda att främja ett bättre utnyttjande av den industriella potentialen i 
innovation och teknisk utveckling,

– med beaktande av artikel 114 i EUF-fördraget,

– med beaktande av artiklarna 2 och 16 i EUF-fördraget,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 En EU-strategi 
för data (COM(2020)0066) och slutrapporten från expertgruppen på hög nivå för 
datadelning från företag till myndigheter med titeln Towards a European strategy on 
business-to-government data sharing for the public interest, 

– med beaktande av kommissionens inledande konsekvensbedömning av den 2 juli 2020 
om en rättslig ram för styrningen av gemensamma europeiska dataområden,

– med beaktade av kommissionens meddelande av den 17 april 2020 Vägledning om 
appar till stöd för kampen mot covid-19-pandemin med avseende på dataskydd1,

– med beaktande av kommissionens rekommendation (EU) 2020/518 av den 8 april 2020 
om en unionsgemensam verktygslåda för användningen av teknik och data för att 
bekämpa och komma ut ur covid-19-krisen, särskilt när det gäller mobilapplikationer 
och användning av anonymiserade rörlighetsdata2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 
20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga 
sektorn3,

– med beaktande av kommissionens förslag av den 6 juni 2018 om inrättande av 
programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 (COM(2018)0434),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 april 2018 Mot ett gemensamt 
dataområde i EU (COM(2018)0232) och det arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar som åtföljer detta (SWD(2018)0125),

– med beaktande av kommissionens rekommendation (EU) 2018/790 av den 25 april 

1 EUT C 124I , 17.4.2020, s. 1.
2 EUT L 114, 14.4.2020, s. 7.
3 EUT L 172, 26.6.2019, s. 56.
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2018 om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information4,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 maj 2017 Halvtidsöversynen 
av genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden: En ansluten digital inre 
marknad för alla (COM(2017)0228) och det arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar som åtföljer detta (SWD(2017)0155),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 januari 2017 Att skapa en 
europeisk dataekonomi (COM(2017)0009) och det arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar som åtföljer detta (SWD(2017)0002),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 september 2016 Konnektivitet 
för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle 
(COM(2016)0587) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som 
åtföljer detta (SWD(2016)0300),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 april 2016 Digitalisering av 
den europeiska industrin – Hur vi kan utnyttja den digitala inre marknadens alla 
möjligheter (COM(2016)0180) och det arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar som åtföljer detta (SWD(2016)0110),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 april 2016 Europeiskt initiativ 
för molnbaserade tjänster – Att skapa en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi 
i Europa (COM(2016)0178) och de arbetsdokument från kommissionens avdelningar 
som åtföljer detta (SWD(2016)0106 och SWD(2016)0107),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 En strategi för en 
inre digital marknad i Europa (COM(2015)0192) och det arbetsdokument från 
kommissionens avdelningar som åtföljer detta (SWD(2015)0100),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2014 Mot en blomstrande 
datadriven ekonomi (COM(2014)0442) och det arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar som åtföljer detta (SWD(2014)0214),

– med beaktande av den gemensamma europeiska färdplanen i riktning mot ett 
upphävande av åtgärderna mot covid‑19 av den 15 april 2020,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 9 juni 2020 om att forma EU:s digitala 
framtid5,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 7 juni 2019 om framtiden för ett starkt 
digitaliserat Europa efter 2020: främjande av digital och ekonomisk konkurrenskraft i 
unionen och digital sammanhållning,

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser6,

4 EUT L 134, 31.5.2018, s. 12.
5 EUT C 202 I, 16.6.2020, s. 1.
6 Antagna texter, P9_TA(2020)0054.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192


PR\1212999SV.docx 5/15 PE657.163v03-00

SV

– med beaktande av sin resolution av den 12 februari 2019 om en övergripande europeisk 
industripolitik för artificiell intelligens (AI) och robotteknik7,

– med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2017 om digitalisering av den europeiska 
industrin8,

– med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2016 om en blomstrande datadriven 
ekonomi9,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om 
kommissionens meddelande Att skapa en europeisk dataekonomi (TEN/630-EESC-
2017),

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Digitaliseringen har omvandlat ekonomin, samhället och människors vardag. Data, som 
fördubblas var 18:e månad, står i centrum för denna omvandling.

B. Data är en viktig källa till ekonomisk tillväxt, jobbskapande och samhällsutveckling och 
en viktig möjliggörande faktor för omställningen till gröna och klimatneutrala 
samhällen.

C. Unionen måste agera å det snaraste för att utnyttja fördelarna med data genom att bygga 
ett etiskt hållbart, människocentrerat, pålitligt och säkert datasamhälle som respekterar 
mänskliga rättigheter och demokrati.

D. All användning av personuppgifter bör vara förenlig med den allmänna 
dataskyddsförordningen och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

E. Unionen bör vara en aktiv global aktör när det gäller att fastställa regler baserade på 
dess värden.

Allmänt

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande En EU-strategi för data. 
Parlamentet anser att detta är en grundförutsättning för bärkraften i Europas industri och 
framväxande AI och ett viktigt steg mot ett demokratiskt datasamhälle som kommer att 
ge bättre tjänster, tillväxt och arbetstillfällen. 

2. Europaparlamentet konstaterar att covid-19-krisen tydliggör betydelsen av realtidsdata.

Värderingar och principer

3. Europaparlamentet anser att unionens strävan måste vara ett EU-styrt, 
människocentrerat, datadrivet samhälle byggt på tillit och på värden som integritet, 

7 Antagna texter, P8_TA(2019)0081.
8 EUT C 307, 30.8.2018, s. 163.
9 EUT C 50, 9.2.2018, s. 50.
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transparens och grundläggande rättigheter.

4. Europaparlamentet konstaterar att ett välkonstruerat datasamhälle gynnar alla och ger 
arbetstagare egenmakt i stället för att sänka deras arbetsvillkor, och det leder inte till 
ojämlikhet eller digitala klyftor.

5. Europaparlamentet betonar att den ökande volymen, utvecklingen, lagringen och 
behandlingen av industriella och offentliga data i unionen är en källa till tillväxt och 
innovation som bör utnyttjas. Parlamentet anser att denna tillväxt kan stärkas genom en 
stark och rättvis marknadsekonomi med lika konkurrensvillkor och många olika aktörer.

6. Europaparlamentet betonar att unionens datastrategi måste stödja hållbarhet, den gröna 
given och unionens klimatmål.

Dataförvaltning och dataområden 

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av en dataförvaltningsram för gemensamma 
europeiska dataområden som omfattar interoperabilitet, delning, åtkomst och 
portabilitet med avseende på data för att stärka flödet och återanvändningen av 
industriella och offentliga data.

8. Europaparlamentet insisterar på att dataförvaltningsmodellen bör bygga på en 
decentraliserad datadriftsmiljö.

9. Europaparlamentet vill att det tillsätts ett kommissionslett organ som ska fastställa 
gemensamma unionsomfattande riktlinjer för dataförvaltning. Parlamentet anser att 
medborgarna, civilsamhället och näringslivet måste vara tillräckligt representerade i 
förvaltningen av dataområdena.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bygga interoperabla 
sektorsdataområden som följer gemensamma riktlinjer för att inte skapa vattentäta skott 
och inte hindra sektorsövergripande innovation.

11. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att använda dataområdena för att stärka 
tilliten, skapa gemensamma standarder och bygga upp välkonstruerade 
applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er) och att överväga att använda på förhand 
överenskomna ”sandlådor” för att testa innovation.

12. Europaparlamentet noterar behovet av att hjälpa aktörer i den privata och offentliga 
sektorn att kartlägga vilka data de förfogar över och att katalogisera dessa data och göra 
dem lättare att hitta för att fylla på dataområdena. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att finansiera initiativ för att göra metadata inom dataområdena lättare att hitta.

13. Europaparlamentet välkomnar kommissionens planer på märkning/certifiering av 
förmedlare för att skapa interoperabla dataekosystem och datamarknader.

14. Europaparlamentet erinrar om att person- och industridata inte alltid går att skilja åt. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa vägledning om och rutiner för 
användningen av blandade dataset i industrimiljö och att samtidigt garantera 
integritetsregler för personuppgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga 
att skapa ett horisontellt och övergripande persondataområde jämte andra dataområden 
för att ta itu med utmaningen med blandade dataset och stärka medborgarnas egenmakt, 
t.ex. genom tillförlitliga förmedlare såsom MyData-operatörer, som lagrar data med 
ägarnas samtycke.
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Dataakt, åtkomst och interoperabilitet

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en dataakt för att uppmuntra 
och möjliggöra ett växande B2B-, B2G-, G2B- och G2G-flöde av data i alla sektorer.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta frivilliga 
datadelningssystem.

17. Europaparlamentet konstaterar att det finns särskilda omständigheter, såsom 
systematiska obalanser i B2B-datavärdekedjor, då dataåtkomst bör vara obligatorisk, 
t.ex. via väl utformade API:er. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka aktörernas rättigheter att 
komma åt data som de varit med om att generera.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att föregå med gott 
exempel och tillhandahålla realtidstjänster och en policy baserad på realtidsdata.

20. Europaparlamentet efterlyser mer och bättre sekundär användning av anonymiserade 
personuppgifter, särskilt i G2B/G2G-utbyten, för att främja innovation, forskning och 
tjänster.

21. Europaparlamentet framhåller behovet av att undvika tjänsteleverantörs- eller 
teknikinlåsningar för offentligt insamlade data. Parlamentet vill att offentliga 
upphandlingsförfaranden och finansieringsprogram ska omfatta dataåtkomst- och 
interoperabilitetskrav.

22. Europaparlamentet påminner kommissionen och medlemsstaterna om att respektera 
målen i direktivet om öppna data när de förhandlar om genomförandeakten om dataset 
med högt värde. Parlamentet vill att dessa dataset bland annat ska inbegripa en 
förteckning över handels- och företagsregister.

Infrastruktur

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i syfte att stärka 
unionens tekniska oberoende arbeta på teknik som underlättar datadelning och 
dataanalys och att investera i kapacitetsuppbyggnad och projekt med stor 
genomslagskraft för att främja forskning, innovation och spridning av digital teknik. 

24. Europaparlamentet erinrar om att framgången för unionens data- och AI-strategier 
hänger på det vidare IKT-ekosystemet, överbryggandet av den digitala klyftan, 
utvecklingen av sakernas internet, fiber, 5G, 6G, kvantdatorer, ”edge computing”, 
blockkedjeteknik och högpresterande datorsystem.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja konkurrensutsatta marknader för 
att stödja utvecklingen av europeiska molnerbjudanden, t.ex. Gaia-x.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en ”regelbok för molnet” som 
bland annat ålägger tjänsteleverantörerna att avslöja var data lagras och säkerställer att 
användarna har bestämmanderätt över sina data.

27. Europaparlamentet lyfter fram betydelsen av tillit och cybersäkerhet för en stabil 
dataekonomi. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram lösningar avpassade 
för marknadsaktörer av alla storlekar.
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Forskning, färdigheter och kompetens

28. Europaparlamentet inser potentialen i dataåtkomst för att skynda på den vetenskapliga 
forskningen. Parlamentet välkomnar kommissionens arbete med att möjliggöra 
datadelning för forskningsändamål.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja programvaruutveckling, IKT-
sektorns förmåga att locka talanger, anställning av kvinnor inom teknik och 
datakompetens för alla.

30. Europaparlamentet vill se offentlig och privat finansiering för att små och medelstora 
företag ska kunna dra full nytta av dataekonomins potential.

31. Europaparlamentet uppmanar arbetsmarknadens parter att utforska potentialen i 
digitalisering, data och AI för att öka produktiviteten, förbättra arbetskraftens 
välbefinnande och investera i kompetensutveckling.

Globala regler

32. Europaparlamentet anser att de globala reglerna för dataanvändning är inadekvata. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att arbeta med likasinnade tredjeländer för att 
enas om nya internationella standarder som ska styra användningen av ny teknik, såsom 
AI.

33. Europaparlamentet vill se ett fritt dataflöde mellan unionen och tredjeländer när 
integritets- och säkerhetsmässiga och andra legitima offentligpolitiska intressen är 
tillgodosedda. Parlamentet uppmanar kommissionen att förhandla fram nya regler för 
den globala digitala ekonomin, bland annat ett förbud mot omotiverade 
datalokaliseringskrav.

°

° °

34. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

1. Bakgrund och allmänna aspekter

Våra liv och samhällen som vi känner dem i dag kommer att förändras i grunden av den 
snabba utvecklingen av datorteknik, supersnabba anslutningar och den massiva mängden data 
som denna nya kapacitet producerar. Globalt sett fördubblas den totala datamängden var 18:e 
månad och skapar möjligheter som vi ännu inte kan föreställa oss. Vem kommer att gynnas av 
denna utveckling? Kommer dessa data att skapa möjligheter för företag i alla former och 
storlekar eller kommer de att hamna i händerna på ett fåtal teknikjättar? Kommer de nya 
datapoolerna i framtiden att bidra till ett digitalt samhälle med människan i centrum och 
kommer medborgarna att ha kontrollen över sina data? Kommer data verkligen att finnas 
tillgängliga för att förbättra samhällsservicen?

Den rådande covid-19-krisen har ytterligare understrukit betydelsen av digitalisering, digital 
infrastruktur, digitala verktyg och digitala färdigheter. Det står klart att Europa behöver 
använda alla tänkbara verktyg som kan hjälpa till med dess återhämtning. Pandemin har även 
tydliggjort att politiskt beslutsfattande baserat på traditionell statistik kan vara ohjälpligt 
ineffektivt. Den framväxande kapaciteten att samla in, analysera och använda data på ett mer 
sofistikerat sätt kan hjälpa beslutsfattarna att ställa om till beslut baserade på realtidsdata. 
Utvecklingen av ”realtidstjänster” kan även innebära mindre byråkrati, tids- och 
pengabesparingar och nya möjligheter för människor och företag, särskilt små och medelstora 
företag. 

Den stora frågan är varför data inte rör sig över Europa i dag. Föredraganden anser att svaret i 
slutändan handlar om bristande förståelse, tillit och interoperabilitet. 

Föredraganden framhåller att detta betänkande bör ses som en utgångspunkt i den omfattande 
diskussion som kommer att behövas för att bygga upp ett europeiskt förhållningssätt till 
dataekonomin. Föredraganden ser fram emot att få input från andra parlamentsutskott som är 
aktiva i denna fråga. 

Föredraganden anser att Europa måste staka ut sin egen väg mot en dataekonomi och ett 
samhälle som bygger på europeiska värderingar. 

2. De viktigaste frågorna och föredragandens ståndpunkt

2.1. Värderingar och principer 

Föredraganden anser att den europeiska datastrategin måste ha målsättningen att göra 
dataekonomin genomblickbar, tillförlitlig och människocentrerad – med respekt för mänskliga 
rättigheter och demokrati och med nya möjligheter för den enskilde att använda och dra nytta 
av sina data i stället för att data bara används som råmaterial. 

Föredraganden anser vidare att digitaliseringen inte får öka orättvisorna i samhället eller 
skapa nya. Datastrategin måste bakas in i en vidare industristrategi som säkerställer social och 
miljömässig hållbarhet. Nya arbetsmodeller i dataekonomin måste resultera i ökad egenmakt 
för arbetstagarna i stället för en kapplöpning mot botten. 



PE657.163v03-00 10/15 PR\1212999SV.docx

SV

Föredraganden framhåller även att förmågan att samla in och behandla data kommer att stor 
betydelse för att hjälpa EU att nå sina miljömål. Här noterar dock föredraganden att 
IKT-sektorns nuvarande miljöavtryck uppskattas till 5–9 % av världens totala elanvändning 
och över 2 % av alla utsläpp, varav en stor del beror på datorhallar, molntjänster och 
konnektivitet. EU måste vidta åtgärder för att säkra insyn i koldioxidutsläppen och minimalt 
med spill och främja grön datalagringsteknik.

2.2. Dataförvaltning och dataområden

Föredraganden anser att Europa för att lyckas med datadelning i hela ekonomin har ett 
prioriterat behov av ett regelverk för hur datadelningen ska förvaltas. Föredraganden håller 
med kommissionen om att sektorsdataområden är en bra utgångspunkt för att skapa tillit, 
alleuropeiska interoperabla standarder och väl utformade API:er 
(applikationsprogrammeringsgränssnitt) med maskinläsbar åtkomst som möjliggör dataflöden 
över hela EU och olika enheter i såväl offentlig som privat sektor. 

Föredraganden lyfter dock fram betydelsen av sektorsöverskridande delning, som är 
nödvändig för innovation och nytt värdeskapande. Föredraganden rekommenderar starkt 
kommissionen att skapa europeiska dataområden med slutmålet att säkerställa friktionsfri 
delning av data inte bara inom utan även mellan sektorer. 

Det finns i grund och botten fortfarande ett stort behov för organisationer, företag och 
offentlig sektor att bli bättre på att kartlägga och förstå de data de besitter. Föredraganden 
stryker under behovet av att metadata – data om data – går att hitta i maskinläsbar form.

Föredraganden ställer sig bakom kommissionens initiativ att skapa ett kommissionslett 
styrningsorgan som ska stå i spetsen för utformningen av denna europeiska 
dataförvaltningsram, och anser att denna dataförvaltningsmodell bör bygga på en 
decentraliserad datadriftsmiljö. 

Föredragande anser att ”dataförmedlare” kommer att spela en central roll i den framtida 
dataförvaltningen av dataekosystem där de flyttar data mellan aktörer via väl utformade 
API:er utan att behandla uppgifterna själva. Föredraganden välkomnar kommissionens 
initiativ att skapa ett konkret märknings-/certifieringssystem för sådana förmedlare. I detta 
sammanhang ställer sig också föredraganden bakom utvecklingen av trovärdiga 
flerpartsinitiativ, såsom MyData-operatörer eller andra ansvarsfulla dataförmedlare. 

Föredraganden anser att det vore ett misstag att bara tala om industriella ”icke-
personuppgifter” i datastrategin. Aggregerade dataset rymmer med stor sannolikhet 
personuppgifter, eller icke-personuppgifter som kan ge upphov till eller generera 
personuppgifter när de kombineras med andra data. Föredraganden är av uppfattningen att 
personuppgifter och icke-personuppgifter inte alltid kan skiljas åt och att kommissionen 
därför bör fastställa vägledning och rutiner för hur blandade dataset ska styras och användas 
även i industrimiljö. Om den här frågan inte tas på allvar kommer Europa att lämna enorma 
mängder dataset oanvända.

I detta sammanhang föreslår föredraganden att kommissionen skapar ett horisontellt och 
övergripande persondataområde jämte de redan identifierade sektorsdataområdena. Uppbyggt 
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helt och hållet kring respekten för data- och integritetsskydd skulle ett sådant övergripande 
persondataområde kunna användas för att stärka medborgarnas egenmakt och förbättra 
användningen av personuppgifter. En möjlighet vore att datarörelserna inom ett dataområde 
skedde via tillförlitliga förmedlare, såsom MyData-operatörer, som hanterar 
personuppgifterna med den enskildes fulla samtycke.

2.3. Åtkomst, interoperabilitet, portabilitet och äganderätt: B2B, G2B, B2G, G2G

B2B-datadelning

Föredraganden anser att utgångspunkten vid B2B-datadelning bör vara att man stöder och 
möjliggör frivillig datadelning. Icke desto mindre är föredraganden av uppfattningen att helt 
lika villkor inte existerar i dagens digitala värld. De globala teknikjättarna, merparten icke-
europeiska, har betydligt bättre möjligheter att använda data och är i en position där de 
egentligen inte behöver datadelning sinsemellan eller med andra företag. Mindre operatörer 
och små och medelstora företag är inte riktigt i position att förhandla med dem. Därför anser 
föredraganden att Europa i nödvändiga fall behöver reglera datatillgången på obligatorisk väg, 
vilket särskilt gäller de värdekedjor och dataekosystem där mindre operatörer har deltagit i 
framställningen av dataseten men inte har åtkomst till de data de varit med och producerat. 

G2B- och B2G-datadelning

Föredraganden framhåller att det första steget är att öppna upp offentliga dataset för 
användning, ett arbete som EU redan har påbörjat, t.ex. med direktivet om öppna data. Mer 
behöver dock göras. Offentligt insamlade data bör användas för det allmänna bästa och i 
slutändan för realtidstjänster. Till exempel måste offentliga upphandlingskontrakt utformas på 
ett sådant sätt att man undviker att en offentlig aktör blir beroende av en enda privat aktör. För 
att offentliga dataset ska utnyttjas bättre vill föredraganden att kommissionen undersöker 
olika sätt att förbättra den sekundära användningen av anonymiserade personuppgifter.

Precis som i fallet med B2B konstaterar föredraganden att det finns särskilda omständigheter 
då B2G-datadelning bör vara obligatorisk för det allmänna bästa.

När det gäller den kommande genomförandeakten om dataset med högt värde uppmanar 
föredraganden kommissionen och medlemsstaterna att inte undergräva andan i direktivet om 
öppna data och att se till att dataset med högt värde inbegriper handels- och företagsregister 
och att tillräckliga insatser görs för att göra de dataseten verkligt åtkomliga. 

G2G

EU har redan börjat förbättra samarbetet mellan medlemsstaternas offentliga tjänster, men i 
framtiden kommer detta absolut också att hänga på att ett tillräckligt dataflöde möjliggörs. 
Föredraganden anser att strävan bör vara att bygga upp en europeisk inre marknad där tjänster 
tillhandahålls i realtid och där beslutsfattandet vägleds av heltäckande, geografiskt 
representativa realtidsdata.

2.4. Infrastruktur och cybersäkerhet

Datastrategin är en bit i pusslet med att utveckla EU:s digitala framtid. Dess framgång 
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kommer också att hänga på tillståndet i hela IKT-ekosystemet, såsom bredbandsnät, 5G, 6G, 
molnlösningar, sakernas internet, kvantdatorer, blockkedjeteknik och högpresterande 
datorsystem.

När det gäller leverantörer av molntjänster uppmanar föredraganden kommissionen att i den 
framtida ”regelboken för molnet” ålägga tjänsteleverantörerna att visa var de lagrar data. 
Utöver det anser inte föredraganden att leverantörer av molntjänster bör ha tillgång till data 
som lagras på deras servrar om det inte finns ett separat avtal mellan parterna.

Föredraganden lyfter fram stark cybersäkerhet som en grundförutsättning för en stabil 
dataekonomi. Säkra och tillförlitliga nät är en fråga om europeisk digital självständighet och 
vi har inte råd att vara naiva. Till exempel bör stark cybersäkerhet vara ett krav för alla 
dataförmedlare.

2.5. Utbildning, kunskap och kompetens

Föredraganden påminner om att Europa är en av de globala ledarna inom forskning och 
uppstartsföretag men ändå har utmaningar när det gäller att omvandla denna kapacitet till 
blomstrande företag. Därför vill föredraganden att Europa fokuserar på 
programvaruutveckling på hög nivå, avgörande för värdeskapandet i datasektorn och för att 
locka till sig talanger. 

Föredraganden uppmanar även arbetsmarknadens parter på företagsnivå och andra lämpliga 
nivåer att proaktivt utforska potentialen i digital teknik, data och AI för att öka företagets 
produktivitet och arbetsstyrkans välbefinnande och uppmanar dem även att satsa tillräckligt 
på kompetensutveckling, omskolning och livslångt lärande, så att arbetstagarna kan förflyttas 
till nya jobb eller anpassa sig till jobb med ny profil även inom företaget. Kommissionen bör 
också fortsätta arbetet med att stödja kvinnors deltagande i teknikindustrin. 

Föredraganden uppmanar kommissionen att investera i omställningen till dataåldern för de 
traditionella företagen, särskilt de små och medelstora. 

2.6. Internationella aspekter

I en global kontext anser föredraganden att vi inte får ta för givet att dataskydd, respekt för 
mänskliga rättigheter, rättvis konkurrens osv. kommer att vara ledstjärnorna för en datadriven 
ekonomisk utveckling. Föredraganden anser att de globala reglerna för dataanvändning är 
inadekvata och uppmanar därför EU att komma överens om nya grundläggande regler för den 
globala dataekonomin tillsammans med de medlemsländer i WTO som medverkar i initiativet 
med det gemensamma uttalandet om elektronisk handel och i bilaterala förhandlingar.

Det är viktigt för Europas medborgare, konsumenter och företag att de kan överföra data till 
och från tredjeländer med tillräckliga säkerhetsgarantier. Endast på det viset kan 
dataekonomins sanna potential förverkligas. 
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EU bör leda arbetet i nära samverkan med likasinnade tredjeländer för att, i linje med EU:s 
värden och EU:s intresse, enas om nya internationella standarder som ska styra användningen 
av ny teknik som AI. Annars riskerar den internationella digitala marknaden, och människors 
internationella samverkan, att fragmenteras mer än nödvändigt.
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BILAGA FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM 
FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. 
Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att 
förslaget till betänkande utarbetades:

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)


