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Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 173 straipsnį dėl ES 
pramonės konkurencingumo ir, be kita ko, veiksmų, kuriais siekiama skatinti geriau 
panaudoti inovacijų ir technologijų plėtros sukuriamą pramonės potencialą,

– atsižvelgdamas į SESV 114 straipsnį,

– atsižvelgdamas į SESV 2 ir 16 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija),

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 21 d. Komisijos komunikatą dėl 2020–2023 m. atvirųjų 
šaltinių programinės įrangos strategijos (C(2020)7149),

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą „Europos duomenų 
strategija“ (COM(2020)0066) ir Verslo dalijimosi duomenimis su valdžios sektoriumi 
aukšto lygio ekspertų grupės galutinę ataskaitą „Europos strategijos dėl verslo 
dalijimosi duomenimis su valdžios sektoriumi viešojo intereso labui kūrimas“, 

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 2 d. Komisijos įžanginį poveikio vertinimą „Teisinė 
sistema, skirta bendrų Europos duomenų erdvių valdymui“,

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 17 d. Komisijos komunikatą „Duomenų apsaugos 
gairės dėl kovai su COVID-19 pandemija naudojamų programėlių“1,

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 8 d. Komisijos rekomendaciją (ES) 2020/518 dėl 
bendro Sąjungos priemonių rinkinio technologijoms ir duomenims, visų pirma 
mobiliosioms programėlėms ir anonimintiems judumo duomenims, naudoti kovojant su 
COVID-19 krize ir siekiant ją įveikti2,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio 

1 OL C 124 I, 2020 4 17, p. 1.
2 OL L 114, 2020 4 14, p. 7.



naudojimo (Atvirųjų duomenų direktyva)1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 6 d. Komisijos pasiūlymą dėl 2021–2027 m. 
Skaitmeninės Europos programos sudarymo (COM(2018)0434),

– atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 25 d. Komisijos komunikatą „Europos bendros 
duomenų erdvės kūrimas“ (COM(2018)0232) ir prie jo pridedamą Komisijos tarnybų 
darbo dokumentą (SWD(2018)0125),

– atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 25 d. Komisijos rekomendaciją (ES) 2018/790 dėl 
prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo2,

– atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 10 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios 
skaitmeninės rinkos strategijos įgyvendinimo laikotarpio vidurio peržiūra. Sujungta 
bendroji skaitmeninė rinka visiems“ (COM(2017)0228) ir prie jo pridedamą Komisijos 
tarnybų darbo dokumentą (SWD(2017)0155),

– atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 10 d. Komisijos komunikatą „Europos duomenų 
ekonomikos kūrimas“ (COM(2017)0009) ir prie jo pridedamą Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą (SWD(2017)0002),

– atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos komunikatą „Junglumas – bendrosios 
skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ 
(COM(2016)0587) ir prie jo pridedamą Komisijos tarnybų darbo dokumentą 
(SWD(2016)0300),

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 19 d. Komisijos komunikatą „Europos pramonės 
skaitmeninimas. Naudojimasis visais bendrosios skaitmeninės rinkos privalumais“ 
(COM(2016)0180) ir prie jo pridedamą Komisijos tarnybų darbo dokumentą 
(SWD(2016)0110),

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 19 d. Komisijos komunikatą „Europos debesijos 
iniciatyva. Konkurencingos duomenų ir žinių ekonomikos kūrimas Europoje“ 
(COM(2016)0178) ir prie jo pridedamus Komisijos tarnybų darbo dokumentus 
(SWD(2016)0106) ir (SWD(2016)0107),

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB3 (Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas) (toliau –BDAR),

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/1807 dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų4,

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo 
persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų 

1 OL L 172, 2019 6 26, p. 56.
2 OL L 134, 2018 5 31, p. 12.
3 OL L 119, 2016 5 4, p. 1.
4 OL L 303, 2018 11 28, p. 59.



judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR1 
(Teisėsaugos direktyva),

– atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 6 d. Komisijos komunikatą „Europos bendrosios 
skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015)0192) ir prie jo pridedamą Komisijos 
tarnybų darbo dokumentą (SWD(2015)0100),

– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatą „Kuriame klestinčią 
duomenimis grindžiamą ekonomiką“ (COM(2014)0442) ir prie jo pridedamą Komisijos 
tarnybų darbo dokumentą (SWD(2014)0214),

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių 
transporto sistemų diegimo sistemos2 (ITS direktyva) ir jos deleguotuosius aktus,

– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių 
sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių)3 (E. privatumo direktyva),

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 15 d. Bendras Europos COVID-19 plitimo valdymo 
priemonių atšaukimo veiksmų gaires,

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 15 d. bendrą valstybių narių deklaraciją „Naujos kartos 
debesijos įmonėms ir viešajam sektoriui kūrimas ES“,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 9 d. Tarybos išvadas dėl Europos skaitmeninės 
ateities kūrimo4,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 7 d. Tarybos išvadas dėl aukšto skaitmeninimo lygio 
Europos ateities po 2020 m. „Skaitmeninio ir ekonominio konkurencingumo visoje 
Sąjungoje ir skaitmeninės sanglaudos stiprinimas“,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2020 m. liepos 16 d. sprendimą 
C-311/18 (Schrems II),

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų 
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais5,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl visapusiškos Europos 
pramonės politikos dirbtinio intelekto ir robotikos srityje6,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl Europos pramonės 
skaitmeninimo7,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl klestinčios, duomenimis 

1 OL L 119, 2016 5 4, p. 89.
2 OL L 207, 2010 8 6, p. 1.
3 OL L 201, 2002 7 31, p. 37.
4 OL C 202 I, 2020 6 16, p. 1.
5 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.
6 OL C 449, 2020 12 23, p. 37.
7 OL C 307, 2018 8 30, p. 163.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=LT&type_doc=COMfinal&an_doc=2015&nu_doc=0192


grindžiamos ekonomikos kūrimo1,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Europos sąveikiųjų 
intelektinių transporto sistemų strategijos2,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl autonominio vairavimo 
Europos transporte3 ,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl 
Komisijos komunikato „Europos duomenų ekonomikos kūrimas“ 4 ,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 11 d. paskelbto 2020 m. skaitmeninės ekonomikos ir 
visuomenės metinio indekso išvadas,

– atsižvelgdamas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 
2020 m. birželio 5 d. ataskaitą „Geresnis atkūrimas: siekiant tvaraus ir atsparaus 
atsigavimo po COVID-19“,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Transporto ir turizmo 
komiteto, Teisės reikalų komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir Kultūros 
ir švietimo komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A9-
0027/2021),

A. kadangi skaitmeninimas toliau keičia ekonomiką, visuomenę ir piliečių kasdienį 
gyvenimą ir kadangi duomenys, kurių kiekis kas 18 mėnesių padvigubėja, yra šios 
transformacijos pagrindas; kadangi prognozuojama, jog pasaulyje saugomų duomenų 
kiekis išaugs nuo 33 zetabaitų (ZB) 2018 m. iki 175 ZB 2025 m.5; kadangi ateityje šie 
procesai vyks dar sparčiau;

B. kadangi skaitmeninimas suteikia ne tik ekonominių galimybių, bet gali būti naudojamas 
didinant Sąjungos saugumą, geopolitinį atsparumą ir strateginę autonomiją;

C. kadangi ES būtina sąveiki, lanksti, kintamo masto ir patikima IT struktūra, pritaikyta 
pažangiausių taikomųjų programų naudojimui; kadangi dirbtinis intelektas (DI) yra 
viena iš XXI a. strateginių technologijų tiek pasaulio, tiek Europos mastu6; kadangi ES 
taip pat reikia sukurti tinkamą infrastruktūrą, būtent našiąją aparatinę įrangą, skirtą 
taikomosioms programoms naudoti ir duomenims kaupti;

D. kadangi duomenys yra svarbus tvaraus ekonomikos atsigavimo, augimo ir kokybiškų 
darbo vietų kūrimo šaltinis; kadangi duomenimis grindžiamos technologijos galėtų 

1 OL C 50, 2018 2 9, p. 50.
2 OL C 162, 2019 5 10, p. 2.
3  OL C 411, 2020 11 27, p. 2.
4 OL C 345, 2017 10 13, p. 130.
5 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatas „Europos duomenų strategija“, 2 p.
6 Kaip nurodyta 2019 m. vasario 12 d. Parlamento rezoliucijoje dėl visapusiškos Europos 

pramonės politikos dirbtinio intelekto ir robotikos srityje.



suteikti galimybę sumažinti žmonių darbą kenksmingomis ir pavojingomis darbo 
sąlygomis ir skatinti visuomenės pažangą, taip pat galėtų atlikti svarbų vaidmenį 
pereinant prie žaliosios ir neutralaus poveikio klimatui visuomenės ir skatinant pasaulinį 
Europos ir jos įmonių konkurencingumą;

E. kadangi Europos duomenų strategija turi atitikti MVĮ ir pramonės strategijas, nes ji bus 
labai svarbi siekiant, be kita ko, pramonės politikos tikslų ir bus naudinga teikiant 
pagalbą Europos įmonėms, įskaitant MVĮ, kad jos sėkmingai vykdytų skaitmeninę 
pertvarką; kadangi pažangiųjų skaitmeninių technologijų srityje vis dar esama atotrūkio 
tarp didžiųjų įmonių ir MVĮ; kadangi duomenų naudojimo skatinimas ir galimybės 
naudotis duomenimis ir jų prieinamumo didinimas kartu užtikrinant didesnį teisinį 
tikrumą gali suteikti konkurencinį pranašumą labai mažoms įmonėms, MVĮ ir 
startuoliams jiems siekiant pasinaudoti skaitmeninės pertvarkos nauda;

F. kadangi nacionaliniu ir vietos lygmenimis viešojo sektoriaus ir vyriausybės parengti 
duomenys yra išteklius, galintis tapti galinga ekonomikos augimo skatinimo ir naujų 
darbo vietų kūrimo priemone, kuria būtų galima pasinaudoti kuriant DI sistemas ir 
atliekant duomenų analizę, taip prisidedant prie stipresnės, konkurencingesnės ir labiau 
tarpusavyje susietos pramonės;

G. kadangi vykdoma įvairių iniciatyvų siekiant paskatinti moterų dalyvavimą ir įvairovę 
IRT sektoriuje; kadangi visuose skaitmeninių technologijų sektoriuose tebėra didelis 
lyčių atotrūkis, o DI ir kibernetinio saugumo sektoriuose šis atotrūkis bene didžiausias; 
kadangi šis lyčių atotrūkis daro konkrečią įtaką DI vystymui, o šioje srityje daugiausia 
dirba vyrai, todėl stereotipai ir šališkumas tebėra gajūs ir sunkiai pašalinami;

H. kadangi savo komunikate dėl Europos duomenų strategijos Komisija nurodo, kad IRT 
aplinkosauginis pėdsakas sudaro 5–9 proc. viso pasaulyje suvartojamos elektros 
energijos kiekio ir daugiau kaip 2 proc. viso pasaulyje išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio; kadangi skaitmeninis sektorius gali reikšmingai prisidėti prie 
pasaulinio išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo; kadangi, remiantis 2018 m. 
Komisijos jungtinių tyrimų centro atliktu tyrimu DI tema, vykdant duomenų centrų 
veiklą ir perduodant duomenis gali būti suvartojama apie 3–4 proc. viso Sąjungoje 
suvartojamo elektros kiekio; kadangi Komisija prognozuoja, jog 2018–2030 m. 
duomenų centrų suvartojamas elektros energijos kiekis padidės 28 proc.1; kadangi 
47 proc. skaitmeninio sektoriaus išmetamo anglies dioksido kiekio sudaro vartotojų 
įrangos (kompiuterių, išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir kitų susietųjų 
įrenginių) išmetamas anglies dioksidas; kadangi būtina kuo labiau sumažinti 
skaitmeninių technologijų ekologinį pėdsaką, ypač elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų apimtį;

I. kadangi Sąjunga turi skubiai imtis veiksmų, kad pasinaudotų duomenų teikiama nauda, 
kurdama konkurencingą, palankią inovacijoms, etiniu požiūriu tvarią, į žmogų 
orientuotą, patikimą ir saugią duomenų visuomenę ir ekonomiką, kurioje paisoma 
žmogaus teisių, pagrindinių ir darbo teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų, ir 
kuriais būtų skatinama kurti naują atvirą ir įtraukią žinių ekonomiką, bendradarbiaujant 
su švietimo sistema ir kultūros įmonėmis, kurią vykdant būtų užtikrinta teisė į 

1 Austrijos aplinkos agentūros ir „Borderstep“ instituto 2020 m. lapkričio mėn. Komisijai 
parengta galutinė tyrimo ataskaita „Efektyvaus energijos vartojimo debesijos 
kompiuterijos technologijos ir politika siekiant ekologiškos debesijos kompiuterijos 
rinkos“.



kokybišką švietimą ir verslumą, visų pirma jaunajai kartai, ir skatinamos įvairių formų 
socialinės inovacijos ir nauji verslo modeliai; kadangi investicijos į įgūdžius debesijos ir 
didžiųjų duomenų srityse gali padėti technologijų dar neįsisavinusioms įmonėms 
pakeisti savo verslą; kadangi įmonės, laikomos pirmaujančiomis technologijų srityje, 
turi nuolat domėtis naujovėmis ir pokyčiais, kad neprarastų savo konkurencinio 
pranašumo;

J. kadangi debesijos rinkoms (pvz., paslauginei infrastruktūrai, paslauginėms platformoms 
ir paslauginei programinei įrangai – IaaS, PaaS ir SaaS) būdinga didelė rinkos 
koncentracija, dėl kurios startuoliai, MVĮ ir kiti Europos subjektai gali patekti į 
nepalankią konkurencinę padėtį duomenų ekonomikoje; kadangi Komisija turėtų 
užtikrinti konkurencingas rinkas pasitelkdama sąveikumą, perkeliamumą ir atvirą 
infrastruktūrą, ir atidžiai stebėti, kad dominuojantys veikėjai nepiktnaudžiautų įtaka 
rinkoje;

K. kadangi ES Žemės stebėsenos sistema „Copernicus“ turėtų būti pavyzdys, kokią 
socialinę ir ekonominę naudą ES piliečiams ir įmonėms gali duoti didelis kiekis laisvai 
ir atvirai prieinamų duomenų;

L. kadangi bet koks asmens ir mišrių pramonės duomenų naudojimas turi būti suderinamas 
su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir E. privatumo direktyva; kadangi, 
remiantis „Eurobarometro“ duomenimis, 46 proc. Europos gyventojų norėtų aktyviau 
dalyvauti kontroliuojant savo asmens duomenų naudojimą, įskaitant duomenis apie 
sveikatą, energijos suvartojimą ir apsipirkimo įpročius;

M. kadangi pagal Chartijos 8 straipsnio 1 dalį ir SESV 16 straipsnio 1 dalį kiekvienas 
asmuo turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą;

N. kadangi Chartijoje taip pat nustatyta, jog kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę, 
įskaitant laisvę turėti savo įsitikinimus, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios 
institucijoms nekliudant ir nepaisant valstybių sienų;

O. kadangi tvarkyti darbuotojų duomenis tampa vis sudėtingiau; kadangi darbuotojai vis 
įvairesnėmis aplinkybėmis sąveikauja su technologijomis, taikomosiomis programomis, 
programine įranga, sekimo įtaisais, socialiniais tinklais arba transporto priemonėse 
įdiegtais prietaisais, kuriais stebima jų sveikata, biomedicininiai duomenys, ryšiai ir 
bendravimas su kitais, taip pat jų dalyvavimo ir koncentracijos lygis bei elgsena; 
kadangi darbuotojai ir profesinės sąjungos turėtų aktyviau dalyvauti duomenų tvarkymo 
projektavime; kadangi tik vienas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento straipsnis (88 
straipsnis) skirtas užimtumui;

P. kadangi dalijimosi duomenimis tarp verslo įmonių (B2B) ir verslo dalijimosi 
duomenimis su valdžios sektoriumi (B2G) iniciatyvos gali padėti įveikti visuomenės ir 
aplinkos problemas; kadangi tokios dalijimosi duomenimis iniciatyvos gali, be kita ko, 
apimti teisingą kompensaciją, keitimąsi geriausia patirtimi ir viešojo pripažinimo 
programas;

Q. kadangi turėtų būti užtikrintas tinkamas įgyvendinimas ypač atsižvelgiant į tikslų 
apribojimo ir duomenų kiekio mažinimo aspektus; kadangi privatumo apsaugai ir toliau 
turi būti teikiama pirmenybė; kadangi esama ne asmens ir viešojo sektoriaus duomenų, 
kurie atitinkamai suderinti su Reglamentu (ES) 2018/1807 dėl laisvo ne asmens 
duomenų judėjimo ir Atvirųjų duomenų direktyva;



R. kadangi sveikata yra ypač opus asmens duomenų tvarkymo sektorius ir kadangi jokia 
asmeninė informacija apie paciento sveikatą neturėtų būti perduodama be visiško ir 
informacija pagrįsto asmens sutikimo; kadangi sveikatos sektoriuje ypač svarbu 
užtikrinti aukštus asmenų teisių apsaugos standartus ir vadovautis duomenų apribojimo 
ir kiekio mažinimo principais;

S. kadangi bendra Europos duomenų strategija turėtų būti naudinga Europos transporto ir 
turizmo sektoriui ir padėti pereiti prie saugios, tvarios ir veiksmingos transporto 
sistemos, sykiu užtikrinant pakankamą sąveiką su kitais sektoriais;

T. kadangi dalijantis duomenimis transporto sektoriuje siekiama pagerinti eismo valdymą, 
taigi ir keleivinio bei krovininio transporto saugumą, tvarumą, veiksmingumą ir 
duomenų kiekio mažinimą;

U. kadangi Sąjunga jau pradėjo įgyvendinti veiksmus, kuriais siekia reglamentuoti, kaip 
transporto sektoriuje reikėtų naudoti ir saugoti duomenis, be kita ko, priėmė Reglamentą 
(ES) 2020/1056 dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos1, Direktyvą (ES) 
2019/1936 dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo2, Reglamentą (ES) 2019/1239, 
kuriuo nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka3, ir pasiūlymą dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, deramai atsižvelgiant į pasaulinę 
laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2015/757 (COM(2019)0038);

V. kadangi Sąjunga turėtų būti aktyvi pasaulinio masto veikėja, nustatanti jos vertybėmis 
grindžiamas taisykles ir standartus;

W. kadangi ne mažiau kaip 20 proc. finansavimo pagal Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę bus skirta skaitmeninei infrastruktūrai ir pajėgumams, o 
tai paskatins Sąjungos skaitmeninę pertvarką ir tokiu būdu parems duomenų 
ekonomiką;

Bendroji informacija
1. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl Europos duomenų strategijos; mano, kad 

strategija yra būtina Europos įmonių gyvybingumo ir jų konkurencingumo pasaulyje 
užtikrinimo sąlyga, taip pat universitetų, mokslinių tyrimų centrų ir kuriamo DI 
pažangos sąlyga, ir kad tai bus svarbus žingsnis pirmyn kuriant duomenų visuomenę, 
grindžiamą teisėmis ir ES vertybėmis, ir pagal ją bus apibrėžtos sąlygos siekiant 
Sąjungos pirmaujančio vaidmens duomenų ekonomikoje, nes tai padės užtikrinti 
geresnes paslaugas, tvarų augimą ir kokybiškas darbo vietas; mano, kad pasitikėjimo 
skaitmeninėmis paslaugomis ir saugiais išmaniaisiais produktais užtikrinimas yra itin 
svarbus bendrajai skaitmeninei rinkai augti ir klestėti ir tam turėtų būti skiriamas 
pagrindinis dėmesys tiek vykdant viešąją politiką, tiek taikant verslo modelius;

2. pažymi, kad COVID-19 krizė išryškino kokybiškų tikralaikių duomenų bazių, keitimosi 
informacija ir duomenimis vaidmenį ir poreikį, taip pat valstybių narių infrastruktūros ir 
sprendimų sąveikumo trūkumus; pabrėžia skaitmeninės transformacijos ir įvairių 
technologijų prieinamumo poveikį Sąjungos ekonomikai ir visuomenei; palankiai 
vertina įsipareigojimą kurti sektorių duomenų erdves; laikosi nuomonės, kad būtina 

1 OL L 249, 2020 7 31, p. 33.
2 OL L 305, 2019 11 26, p. 1.
3 OL L 198, 2019 7 25, p. 64.



sparčiau kurti Europos sveikatos duomenų erdvę ir vykdyti kitas iniciatyvas;

3. pabrėžia, kad būsimi duomenų teisės aktai turi būti parengti taip, kad jais būtų sudarytos 
geresnės sąlygos plėtrai, inovacijoms, duomenų prieinamumui, sąveikumui ir 
tarpvalstybiniam duomenų perkeliamumui; šiomis aplinkybėmis primygtinai ragina 
Komisiją atlikti išsamų dabartinių teisės aktų vertinimą ir parengti jų apžvalgą, taip 
siekiant išsiaiškinti, kokius pakeitimus reikėtų atlikti ir kokių papildomų reikalavimų 
nustatyti, kad būtų galima remti duomenų visuomenę ir užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją ir teisinį aiškumą visiems susijusiems veikėjams; ragina Sąjungą imtis 
lyderės vaidmens kuriant tarptautinę duomenų sistemą, sykiu laikantis tarptautinių 
taisyklių;

4. ragina Komisiją atlikti išankstinius poveikio vertinimus, ar kuriant duomenimis 
grindžiamą skaitmeninę ekonomiką reikia atlikti dabartinės teisinės sistemos, taikomos 
intelektinės nuosavybės teisėms, pokyčių ar korekcijų, kad būtų skatinamos inovacijos 
ir naudojamos naujos skaitmeninės technologijos; palankiai vertina Komisijos ketinimą 
persvarstyti Duomenų bazių direktyvą1 ir dar išsamiau paaiškinti Direktyvos (ES) 
2016/943 dėl komercinių paslapčių apsaugos2 taikymą;

5. mano, kad laisvas duomenų judėjimas Sąjungoje turi išlikti pamatinis principas, ir 
pabrėžia jo ypatingą reikšmę išnaudojant visą duomenų ekonomikos potencialą; 
atkreipia dėmesį į tai, kad smarkiai padidėjęs prieinamų duomenų kiekis, daugiausia 
susijęs su išmaniaisiais susietaisiais objektais ir platesnio masto duomenų prieinamumu 
ir naudojimu, galėtų sudaryti su duomenų kokybe, tendencingumu ir apsauga, saugumu 
arba nesąžiningomis prekybos sąlygomis susijusių sunkumų, kuriuos reikės įveikti; 
mano, kad siekiant Duomenų strategijos tikslų Sąjungoje neturi būti nederamai 
iškraipomos konkurencingos rinkos;

6. primena, kad tvarkant asmens duomenis, įskaitant jų perdavimą, visada turi būti 
laikomasi Sąjungos duomenų apsaugos acquis, o bet kokie būsimi sektorių ar 
konkrečios paskirties teisės aktai turi jį atitikti;

7. primena, kad visus būsimus pasiūlymus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, turi 
prižiūrėti duomenų apsaugos institucijos, kaip numatyta Bendrajame duomenų apsaugos 
reglamente, siekiant užtikrinti, kad diegiant inovacijas taip pat būtų atsižvelgiama į 
poveikį piliečių teisėms; ragina teisės aktus grįsti galiojančiais teisės aktais, visų pirma 
Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, ir su jais derinti;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad esamos direktyvos, pvz., ITS direktyva, neturėtų būti 
susilpnintos visa apimančiu taisyklių rinkiniu, ir kad artimiausiais metais ES bus labai 
svarbu sudaryti geresnes sąlygas dalijimosi duomenimis aplinkai; ragina Komisiją 
atliekant būsimą ITS direktyvos peržiūrą įtraukti dalijimąsi duomenimis, visų pirma 
bilietų pardavimo ir užsakymo sistemų srityje;

Vertybės ir principai
9. laikosi nuomonės, kad Sąjunga turi siekti ES lygmens duomenų valdymo ir į žmogų 

orientuotos, duomenimis grindžiamos ekonomikos ir visuomenės, pagrįstos privatumo, 
skaidrumo ir pagrindinių teisių ir laisvių paisymo Sąjungos vertybėmis, suteikiančios 
savo piliečiams galių priimti prasmingus sprendimus dėl jų kuriamų ar su jais susijusių 

1 OL L 77, 1996 3 27, p. 20.
2 OL L 157, 2016 6 15, p. 1.



duomenų;

10. pabrėžia, kad asmenys turėtų turėti visišką savo duomenų kontrolę ir jiems turėtų būti 
toliau padedama įgyvendinti savo duomenų apsaugos ir privatumo teises, susijusias su 
jų sukurtais duomenimis; akcentuoja teisę į duomenų perkeliamumą ir duomenų 
subjekto prieigos prie duomenų, jų ištaisymo ir ištrynimo teises, numatytas Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente; tikisi, kad būsimais pasiūlymais bus padedama 
užtikrinti šias teises ir prasmingai jomis naudotis; pabrėžia, kad laikantis Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento tikslų apribojimo principo nevaržomas dalijimasis 
duomenimis turi būti taikomas tik ne asmens duomenims, pvz., pramonės ar 
komerciniams duomenims, arba saugiai, veiksmingai ir negrįžtamai anonimintiems 
asmens duomenims, įskaitant duomenis, įtrauktus į mišrių duomenų rinkinius; pabrėžia, 
kad neturėtų būti leidžiamas joks netinkamas duomenų naudojimas, įskaitant naudojimą 
masinio sekimo tikslais;

11. pažymi, kad gerai veikianti duomenų visuomenė ir ekonomika turėtų būti sukurta taip, 
kad ji būtų naudinga visiems vartotojams, darbuotojams, verslininkams, startuoliams ir 
MVĮ, taip pat tyrėjams ir vietos bendruomenėms, turėtų paisyti darbo teisių, kurti 
kokybiškas darbo vietas neprastinant darbo sąlygų ir gerinti ES piliečių gyvenimo 
kokybę, taip pat mažinti esamą skaitmeninį atotrūkį nesukuriant naujo, ypač 
pažeidžiamose grupėse ir tarp asmenų, kurie yra nepalankioje padėtyje gebėjimų ir 
galimybių naudotis skaitmeninėmis priemonėmis požiūriu;

12. primygtinai ragina Komisiją įgalinti vartotojus, ypač daug dėmesio skiriant tam tikroms 
vartotojų grupėms, kurios laikomos pažeidžiamomis; mano, kad pramonės duomenys ir 
piliečių duomenys galėtų padėti kurti novatoriškus skaitmeninius ir tvarius produktų ir 
paslaugų sprendimus, kurie būtų naudingi Europos vartotojams;

13. pabrėžia, kad didėjantis pramoninių ir viešųjų duomenų kiekis, jų plėtojimas, 
dalijimasis jais, jų saugojimas ir apdorojimas Sąjungoje yra tvaraus augimo ir inovacijų 
šaltinis, kurį reikėtų išnaudoti, laikantis Sąjungos ir valstybių narių teisės aktų tokiose 
srityse, kaip duomenų apsauga, konkurencija ir intelektinės nuosavybės teisės; pažymi, 
kad rinka pradeda vis labiau vertinti duomenis; laikosi nuomonės, kad ekonomikos 
augimą galima užtikrinti sudarius vienodas sąlygas ir konkurencingą, daugialypę ir 
sąžiningą rinkos ekonomiką, sykiu užtikrinant visų subjektų, neatsižvelgiant į jų dydį, 
sąveikumą ir prieigą prie duomenų, kad būtų pašalintas rinkos disbalansas;

14. pabrėžia, kad pagal duomenų strategiją privaloma remti tvarumą, žaliąjį kursą ir 
Sąjungos klimato tikslus, įskaitant tikslą iki 2050 m. pasiekti klimato neutralumą, taip 
pat atsparų Europos ekonomikos atsigavimą ir socialinę sanglaudą; pažymi, kad IRT 
gali atlikti teigiamą vaidmenį mažinant išmetamą anglies dioksido kiekį daugelyje 
sektorių; ragina imtis priemonių siekiant sumažinti IRT sektoriaus anglies pėdsaką 
užtikrinant energijos ir išteklių naudojimo efektyvumą, visų pirma atsižvelgiant į 
eksponentinį duomenų apdorojimo augimą ir jo poveikį aplinkai, ir naudodamasis proga 
primena Sąjungos 2030 m. išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
tikslą;

Duomenų valdymas ir erdvės 
15. pritaria tam, kad būtų sukurta bendroms Europos duomenų erdvėms skirta duomenų 

valdymo sistema, kuriai būtų taikomos ES taisyklės ir kuri apimtų duomenų skaidrumą, 
sąveikumą, dalijimąsi jais, prieigą prie jų, jų perkeliamumą ir saugumą, siekiant 
padidinti ne asmens duomenų arba visapusiškai Bendrojo duomenų apsaugos 



reglamento nuostatas atitinkančių ir saugiai anonimintų asmens duomenų srautą tiek 
pramoninėje, tiek viešojoje aplinkoje tarpsektoriniu ir konkrečių sektorių lygmeniu;

16. primygtinai teigia, kad duomenų valdymo modelis, įskaitant bendroms Europos 
duomenų erdvėms taikomą modelį, turėtų būti grindžiamas decentralizuota duomenų 
valdymo aplinka, kad būtų kuriamos ir naudojamos sąveikios ir saugios duomenų 
ekosistemos; pabrėžia, kad šiose erdvėse turėtų būti išnaudojamas esamų ir būsimų 
duomenų erdvių arba dalijimosi duomenimis sistemų, kurių struktūra gali būti 
paskirstyta arba centralizuota, potencialas;

17. mano, kad duomenų valdymo paslaugos ir duomenų struktūra, skirta duomenims 
saugoti, naudoti, pakartotinai naudoti ir prižiūrėti, yra ypatingos svarbos Europos 
skaitmeninės ekonomikos vertės grandinių komponentai; pripažįsta, kad didelė dalis 
duomenų tvarkymo bus nukreipta į kraštinius įrenginius, pvz., į išmaniuosius 
susietuosius objektus; remia tolesnį decentralizuotų skaitmeninių technologijų, kurios 
suteikia galimybių asmenims ir organizacijoms patiems valdyti duomenų srautus, 
naudojimą, pavyzdžiui, paskirstytojo registro technologijų naudojimą; pabrėžia, kad su 
prieiga prie duomenų ir jų saugojimu susijusios išlaidos ir įgūdžiai lemia skaitmeninės 
infrastruktūros ir produktų diegimo spartą, skverbtį ir mastą, visų pirma MVĮ ir 
startuolių atveju;

18. ragina sudaryti Komisijos vadovaujamą ekspertų grupę, kuri galėtų teikti pagalbą ir 
patarimų Komisijai rengiant bendras ES masto duomenų valdymo gaires, kad 
sąveikumas ir dalijimasis duomenimis ES taptų realybe; ragina Komisiją siekti 
nuolatinio valstybių narių, atitinkamų agentūrų ir kitų organų bei suinteresuotųjų 
subjektų, pavyzdžiui, gyventojų, pilietinės visuomenės organizacijų ir įmonių, 
dalyvavimo dedant pastangas pagerinti valdymo sistemą; pabrėžia, kaip svarbu 
koordinuoti visas reguliavimo institucijas, susijusias su duomenų ekonomika;

19. pabrėžia, kad diegiant Europos duomenų erdves pirmenybę reikėtų teikti ypatingos 
svarbos ekonomikos sektoriams, viešajam sektoriui ir kitoms viešojo intereso sritims; 
pritaria, kad ateityje būtų suformuota daugiau tokių duomenų erdvių; ragina Komisiją 
spręsti bendrosios rinkos susiskaidymo ir nepagrįstai skirtingų taisyklių valstybėse 
narėse problemą, siekiant užtikrinti bendrų duomenų erdvių plėtrą ES;

20. pažymi, kad bendros Europos duomenų erdvės turi būti prieinamos visiems rinkos 
dalyviams, tiek komerciniams, tiek nekomerciniams, įskaitant startuolius ir MVĮ, ir turi 
būti išnaudotos bendradarbiavimo su MVĮ, mokslinių tyrimų institutais, viešojo 
administravimo institucijomis ir pilietine visuomene galimybės, sykiu didinant teisinį 
duomenų naudojimo procedūrų tikrumą privatiems ir viešiesiems subjektams, 
neatsižvelgiant į jų dydį; laikosi nuomonės, kad labai svarbu siekti išvengti bet kokios 
neteisėtos trečiųjų šalių prieigos prie bendrų Europos duomenų erdvių rizikos ir sukurti 
kovos su galimu netinkamu elgesiu priemones; pabrėžia kibernetinio saugumo svarbą ir 
bendradarbiavimo su ES kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) bei ES kibernetinio 
saugumo kompetencijos centru svarbą;

21. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares kurti sąveikias sektorių duomenų erdves, 
kuriose būtų laikomasi bendrų gairių, teisinių reikalavimų ir dalijimosi duomenimis 
protokolų, kad nesiformuotų segmentacija ir būtų sudarytos sąlygos tarpsektorinėms 
inovacijoms; pabrėžia, kad sektoriaus duomenų erdvės turėtų būti valdomos 
atsižvelgiant į sektorių teisės aktuose nurodytus reikalavimus ir procedūras; primygtinai 
teigia, kad visi ES veiklą vykdantys ir Europos duomenų erdvėmis besinaudojantys 



subjektai privalo laikytis ES teisės aktų;

22. ragina Komisiją naudoti bendras Europos duomenų erdves pasitikėjimui didinti, 
bendriems standartams ir taisyklėms nustatyti ir gerai suformuotų programų sąsajų 
(API) bei patikimų tapatumo nustatymo mechanizmų kūrimui skatinti, taip pat 
apsvarstyti galimybę naudoti iš anksto sutartą, aiškiai apibrėžtą ir konkrečiam laikui 
skirtą bandomąją aplinką inovacijoms ir naujiems verslo modeliams bei naujoms 
duomenų valdymo ir tvarkymo priemonėms išbandyti tiek viešajame, tiek privačiajame 
sektoriuje;

23. mano, kad tinkamai parengtos programų sąsajos suteiktų pagrindinę prieigą prie 
duomenų ir sąveikumą duomenų erdvėse, taip pat sudarytų sąlygas automatizuotai ir 
tikruoju laiku vykdomai skirtingų paslaugų sąveikai viešajame sektoriuje; ragina 
Komisiją ir valstybes nares toliau gerinti asmenų galimybes naudotis veiksmingomis 
teisių gynimo priemonėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, užtikrinti 
skaitmeninių paslaugų sąveikumą bei duomenų perkeliamumą ir visų pirma išnaudoti 
API, kad naudotojai galėtų tarpusavyje sujungti platformas ir turėtų daugiau galimybių 
rinktis iš įvairių sistemų ir paslaugų;

24. pažymi, kad reikia padėti privačiojo ir viešojo sektorių subjektams, visų pirma MVĮ ir 
startuoliams, nustatyti jų kuriamus ir turimus duomenis ir jais pasinaudoti; ragina imtis 
veiksmų siekiant pagerinti duomenų, tiekiamų į duomenų erdves, randamumą 
palengvinant, tvarkant, kataloguojant ir formuojant visuotinai priimtiną taksonomiją ir 
valant įprastus duomenis; ragina Komisiją teikti gaires, priemones ir finansavimą iš 
esamų programų, kad būtų galima pagerinti metaduomenų randamumą duomenų 
erdvėse; atkreipia dėmesį į tokias iniciatyvas, kaip Šiaurės šalių pažangiosios 
vyriausybės programa, kuria siekiama sudaryti sąlygas MVĮ savanoriškai dalytis 
duomenimis automatiškai ir tikruoju laiku per decentralizuotą skaitmeninę ekosistemą;

25. primena esminį duomenų tarpininkų, kurie sudaro struktūrines galimybes tvarkyti 
duomenų srautus, vaidmenį; palankiai vertina Komisijos planus dėl tarpininkų 
klasifikavimo ir sertifikavimo, siekiant sukurti sąveikias ir nediskriminacines duomenų 
ekosistemas; ragina Komisiją parengti būtinuosius duomenų tarpininkų sąveikumo 
kriterijus ir juos taikant užtikrinti sąveikumą; primygtinai ragina Komisiją 
bendradarbiauti su Europos ir tarptautinėmis standartų organizacijomis, kad būtų 
nustatyti ir panaikinti duomenų standartizavimo trūkumai;

26. pabrėžia, kad reikia spręsti konkrečias problemas, kurių galėtų kilti dėl prieigos prie 
vartotojų, ypač tam tikrų pažeidžiamomis laikomų vartotojų grupių, pvz., nepilnamečių, 
vyresnio amžiaus žmonių ar negalią turinčių asmenų, duomenų ir jų kontrolės; todėl 
ragina Komisiją užtikrinti, kad visada būtų paisoma visų vartotojų teisių ir kad visi 
vartotojai galėtų vienodai naudotis sukurtos bendrosios duomenų rinkos teikiamais 
privalumais; pabrėžia, kad tais atvejais, kai duomenų tvarkymas apima mišrių duomenų 
rinkinius, šie duomenų rinkiniai turi būti tvarkomi laikantis galiojančių teisės aktų, 
įskaitant Komisijos gaires dėl Reglamento (ES) 2018/1807 dėl laisvo ne asmens 
duomenų judėjimo;

27. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti laisvą ne asmens duomenų judėjimą per sienas ir tarp 
sektorių ir padidinti duomenų srautus tarp įmonių, akademinės bendruomenės, 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų ir viešojo sektoriaus reikia sukurti bendras Europos 
duomenų erdves; atsižvelgdamas į tai ragina valstybes nares visapusiškai laikytis 
Reglamento (ES) 2018/1807, kad visoje ES būtų sudarytos galimybės saugoti ir tvarkyti 



duomenis be nepagrįstų kliūčių ir apribojimų;

28. primena, kad asmens ir ne asmens duomenis, kaip ir pramonės duomenis, ne visada 
galima atskirti arba gali būti sudėtinga arba brangu atskirti, todėl šiuo metu didelis 
kiekis duomenų lieka nepanaudotas; atsižvelgdamas į tai primena, kad duomenų 
rinkiniai, kuriuose įvairaus tipo duomenys yra neatskiriamai susiję, visuomet 
traktuojami kaip asmens duomenys, įskaitant atvejus, kai asmens duomenys sudaro tik 
nedidelę duomenų rinkinio dalį; primygtinai ragina Komisiją ir Europos duomenų 
apsaugos institucijas pateikti teisėto duomenų tvarkymo ir mišrių duomenų rinkinių 
naudojimo pramoninėje aplinkoje gaires ir praktiką, sykiu laikantis Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento ir Reglamento (ES) 2018/1807 nuostatų; laikosi nuomonės, kad 
turėtų būti skatinamas privatumo apsaugos technologijų naudojimas siekiant padidinti 
teisinį tikrumą įmonėms, be kita ko, nustatant aiškias veiksmingo anoniminimo gaires ir 
kriterijų sąrašą; pabrėžia, kad tokių duomenų kontrolė visada tenka asmeniui ir turėtų 
būti automatiškai apsaugota; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę greta kitų duomenų 
erdvių sukurti teisinę sistemą ir aiškiai apibrėžti horizontalias ir kompleksines asmens 
duomenų erdves, ir dar geriau išaiškinti, kokių problemų kelia mišrūs duomenų 
rinkiniai; ragina Komisiją suteikti galių gyventojams ir įmonėms, pavyzdžiui, 
pasitelkiant patikimus tarpininkus, pavyzdžiui, „MyData“ operatorius, kurie sudaro 
sąlygas perduoti duomenis gavę savininkų sutikimą ir numato reikiamą leidimų 
detalumą; pabrėžia, kad reikia toliau plėtoti skaitmenines tapatybes, kurios yra itin 
svarbios kuriant patikimą ir daugianarę duomenų ekonomiką; todėl ragina Komisiją 
persvarstyti Reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje1 ir paskelbti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl patikimos ir saugios Europos elektroninės 
atpažinties; taip pat ragina Komisiją išanalizuoti, ar organizacijoms ir produktams, pvz., 
jutikliams, reikėtų skaitmeninės tapatybės, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
tarpvalstybiniu mastu naudotis patikimumo užtikrinimo paslaugomis, kurios yra labai 
svarbios daugianarėje duomenų ekonomikoje;

29. pabrėžia galimybę tobulinti teisėsaugos kokybę ir naikinti šališkumą, kur jo gali 
pasitaikyti, renkant patikimus duomenis ir padarant juos prieinamus visuomenei, 
pilietinei visuomenei ir nepriklausomiems ekspertams; primena, kad bet kokia 
teisėsaugos galimybė susipažinti su viešai ar privačiai saugomais asmens duomenimis 
duomenų erdvėse turi būti pagrįsta ES ir valstybių narių teisės aktais, ja pasinaudoti 
galima tik kai būtina ir tik tiek, kiek būtina, kartu taikant atitinkamas apsaugos 
priemones; pabrėžia, kad valdžios institucijoms asmens duomenis turėtų būti leidžiama 
naudoti tik užtikrinus griežtą demokratinę priežiūrą ir taikant papildomas apsaugos nuo 
netinkamo jų naudojimo priemones;

30. pažymi, kad valstybių narių keitimasis duomenimis teisingumo ir vidaus reikalų srityse 
yra svarbus stiprinant ES piliečių saugumą, todėl šiam tikslui turėtų būti skiriami 
atitinkami finansiniai ištekliai; tačiau pabrėžia, kad reikalingos griežtesnės apsaugos 
priemonės, susijusios su tuo, kaip teisingumo ir vidaus reikalų agentūros tvarko, 
naudoja ir valdo asmeninę informaciją ir duomenis savo siūlomose duomenų erdvėse;

31. remia Komisijos ketinimą skatinti kurti devynias bendras Europos duomenų erdves, 
skirtas pramonei (gamyba), žaliajam kursui, judumui, sveikatos apsaugai, finansams, 
energetikai, žemės ūkiui, viešajam administravimui ir įgūdžiams; ragina jas nedelsiant 
sukurti; remia galimybę išplėsti bendrų Europos duomenų erdvių idėją į kitus sektorius;

1  OL L 257, 2014 8 28, p. 73.



32. pabrėžia, kad ypatingą dėmesį reikia skirti tam tikriems sektoriams, pvz., sveikatos 
apsaugos; pritaria Komisijos nuomonei, kad ES piliečiams turi būti užtikrinta saugi 
prieiga prie išsamių elektroninių jų sveikatos duomenų ir kad jie turi ir toliau 
kontroliuoti savo sveikatos duomenis ir turėti galimybę jais dalytis su leidimą 
turinčiomis trečiosiomis šalimis, o bet kokia neleistina prieiga turėtų būti uždrausta, 
vadovaujantis duomenų apsaugos teisės aktais; pabrėžia, kad draudimo įmonėms ir 
visiems kitiems paslaugų teikėjams, turintiems teisę susipažinti su e. sveikatos 
taikomosiose programose saugomais duomenimis, neturėtų būti leidžiama naudotis tais 
duomenimis diskriminaciniais tikslais, be kita ko, nustatant kainas, nes tai prieštarautų 
pagrindinei teisei naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis;

33. primena, kad specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas pagal Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento 9 straipsnį iš esmės yra draudžiamas, bet yra numatyta keletas 
griežtų išimčių, kurios apima konkrečias duomenų tvarkymo taisykles ir visada 
privaloma atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą; pabrėžia, kad neteisėtas ar 
nesaugus neskelbtinų duomenų naudojimas gali turėti pražūtingų ir negrįžtamų 
padarinių susijusiems asmenims;

34. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą sukurti Europos duomenų bendrąją rinką, 
įskaitant bendrą Europos judumo duomenų erdvę, ir pripažįsta jos didžiulį ekonominį 
potencialą;

35. pabrėžia, kad ši Europos duomenų erdvė būtų itin svarbi Europos transporto ir 
logistikos sektoriams, nes ji gali padidinti krovininio ir keleivinio eismo srautų 
organizavimo ir valdymo veiksmingumą ir užtikrinti, kad visame transeuropinio 
transporto tinkle (TEN-T) būtų geriau ir veiksmingiau naudojama infrastruktūra ir 
ištekliai;

36. be to, pabrėžia, kad šioje Europos duomenų erdvėje taip pat būtų užtikrintas padidintas 
tiekimo grandinės matomumas, eismo ir krovinių srautų valdymas tikruoju laiku, 
sąveikumas ir daugiarūšiškumas, taip pat būtų supaprastinta ir sumažinta TEN-T tinklui, 
visų pirma tarpvalstybinėms atkarpoms, tenkanti administracinė našta;

37. atkreipia dėmesį į tai, kad dalijimasis duomenimis galėtų pagerinti eismo valdymo 
veiksmingumą ir visų transporto rūšių saugumą; atkreipia dėmesį į galimą dalijimosi 
duomenimis, pvz., tikralaikės eismo vengimo navigacijos ir tikralaikių pranešimų apie 
vėluojantį viešąjį transportą, naudą, kad būtų sutaupyta papildomų darbo valandų, 
užtikrintas veiksmingumas ir išvengta trikdžių;

38. siūlo, kad kuriant sąveikaus keitimosi duomenimis reguliavimo sistemą geležinkelio 
transporto srityje Komisija turėtų persvarstyti Komisijos reglamentą (ES) Nr. 454/2011 
dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo 
paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos1 ir Komisijos reglamentą 
(ES) Nr. 1305/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos telematikos priemonių, 
skirtų krovinių vežimo paslaugoms teikti, posistemio techninės sąveikos specifikacijos2;

39. palankiai vertina Komisijos paramą kuriant bendrą Europos žemės ūkio duomenų erdvę; 
primena žemės ūkio duomenų ir plačių galimybių su jais susipažinti potencialą didinant 
tvarumą, konkurencingumą ir išteklių naudojimą visoje žemės ūkio maisto produktų ir 
miškininkystės produktų grandinėje, prisidedant prie novatoriškų ir tvarių technologijų 
plėtros, gerinant vartotojų galimybes gauti aktualią informaciją, mažinant maisto 

1 OL L 123, 2011 5 12, p. 11.
2 OL L 356, 2014 12 12, p. 438.



švaistymą ir sektoriaus ekologinį pėdsaką; primygtinai ragina atitinkamas valstybių 
narių valdžios institucijas gerinti duomenų rinkimo ir tvarkymo priemonių, skirtų žemės 
ūkio subsektoriams, taip pat duomenų apie žemės ūkio prekių ir produktų eksportą ir 
importą, kūrimą ir į jas investuoti;

40. ragina Komisiją išnagrinėti galimus Europos bendros kultūros ir kūrybos sektorių bei 
pramonės ir kultūros paveldo duomenų erdvės sukūrimo privalumus ir mastą; pažymi, 
kad kultūros sektoriuje yra daug pakartotinai naudojamų duomenų, kurie kartu su 
duomenimis iš kitų šaltinių, įskaitant atvirus duomenų šaltinius ir duomenų analizę, 
galėtų padėti kultūros institucijoms;

41. ragina sukurti Europos turizmo duomenų erdvę, kurios tikslas būtų padėti visiems 
sektoriaus veikėjams, visų pirma MVĮ, naudotis dideliais duomenų kiekiais 
įgyvendinant politiką ir projektus regionų ir vietos lygmenimis ir sudarant geresnes 
sąlygas ekonomikos atsigavimui bei skatinant skaitmeninimą;

42. remia Komisijos iniciatyvą sukurti griežtai apibrėžtą ES lygmens duomenų altruizmo 
sąvoką ir nustatyti aiškią duomenų altruizmo apibrėžtį ir taisykles, atitinkančias ES 
duomenų apsaugos principus, būtent tikslų apribojimo principą, pagal kurį 
reikalaujama, kad duomenys būtų tvarkomi „nustatytais, aiškiais ir teisėtais tikslais“; 
pritaria Komisijos pasiūlymui, kad būtina duomenų altruizmo sąlyga visais atvejais būtų 
informacija pagrįstas sutikimas, kurį bet kuriuo metu galima atšaukti; pabrėžia, kad 
laikantis duomenų altruizmo principo dovanoti duomenys turi būti tvarkomi visuotinio 
intereso tikslais ir neturėtų būti naudojami vien tik siekiant komercinių interesų;

43. primygtinai ragina, kad duomenų valdymo sistema būtų skatinama laikytis „visuomenės 
labui svarbių duomenų“ principo, sykiu visada saugant ES piliečių teises;

44. pabrėžia, kad asmenys neturėtų būti verčiami dalytis savo duomenimis, o sprendimai 
neturi būti siejami su tiesiogine nauda ar privalumais tiems, kurie nusprendžia leisti 
naudoti savo asmens duomenis;

Duomenų aktas, prieiga ir sąveikumas
45. primygtinai ragina Komisiją parengti duomenų aktą, siekiant skatinti ir sudaryti sąlygas 

didesniam B2B, B2G, verslo dalijimosi duomenimis su valdžios sektoriumi (G2B) ir 
vyriausybių dalijimosi duomenimis tarpusavyje (G2G) duomenų srautui visuose 
sektoriuose;

46. ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas savanoriško dalijimosi duomenimis 
kultūrai ir sistemoms, pavyzdžiui, įgyvendinant geriausią patirtį, sudarant sąžiningus 
tipinius susitarimus ir taikant saugumo priemones; pažymi, kad sąlygos savanoriškai 
dalytis duomenimis turėtų būti sudarytos parengiant solidžią teisės aktų sistemą, kurią 
taikant būtų užtikrinamas pasitikėjimas, o įmonės būtų skatinamos prieigą prie duomenų 
suteikti kitiems, ypač užsienyje; primygtinai ragina Komisiją paaiškinti naudojimosi 
teises, būtent B2B ir B2G rinkos aplinkoje; primygtinai ragina Komisiją skatinti įmones 
keistis savo pirminiais, išvestiniais ar bendrai parengtais duomenimis, galbūt taikant 
atlygio sistemą ir kitas paskatas, kartu saugant komercines paslaptis, neskelbtinus 
duomenis ir intelektinės nuosavybės teises; ragina Komisiją laikytis 
bendradarbiaujamojo pobūdžio požiūrio į dalijimąsi duomenimis ir standartizuotus 
duomenų susitarimus, kad būtų pagerintas nuspėjamumas ir patikimumas; pabrėžia, kad 
sutartyse turi būti nustatyti aiškūs įpareigojimai ir atsakomybė už prieigą prie duomenų, 
jų tvarkymą, dalijimąsi jais ir jų saugojimą, kad būtų ribojamas netinkamas tokių 



duomenų naudojimas;

47. pažymi, kad dėl duomenų koncentracijos atsiradęs rinkos disbalansas riboja 
konkurenciją, sudaro kliūčių patekti į rinką ir mažina platesnio masto duomenų 
prieinamumą ir naudojimą; pažymi, kad dėl derybinių įgaliojimų ar kompetencijos 
skirtumų įmonių tarpusavio sutartimis nebūtinai užtikrinama, kad MVĮ turėtų deramą 
prieigą prie duomenų; pažymi, kad yra ypatingų aplinkybių, pavyzdžiui, sisteminis 
disbalansas B2B duomenų vertės grandinėse, kuriose prieiga prie duomenų turėtų būti 
privaloma, pavyzdžiui, per tinkamai parengtas programų sąsajas (API), kuriomis 
visiems veikėjams užtikrinamos vienodos sąlygos arba įgyvendinamos konkurencijos 
taisyklės, kuriomis siekiama kovoti su nesąžininga ar neteisėta įmonių tarpusavio 
praktika; atkreipia dėmesį į tai, kad tokio disbalanso esama įvairiuose sektoriuose;

48. ragina Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti subjektų teises ir pareigas turėti prieigą 
prie duomenų, kurių generavime jie dalyvavo, ir didinti jų informuotumą, visų pirma 
apie prieigos prie duomenų teisę, teisę juos kopijuoti, primygtinai raginti kitą šalį 
nustoti naudoti duomenis, juos ištaisyti arba ištrinti, sykiu nustatant jų turėtojus ir 
apibrėžiant tokių teisių pobūdį; ragina Komisiją išaiškinti tų subjektų teises naudotis 
ekonomine verte, sukurta naudojant taikomąsias programas, kurios yra išmokytos 
naudoti duomenis, kuriuos generuojant jie dalyvavo;

49. mano, jog svarbu užtikrinti, kad įmonėms būtų lengviau teikti teisinę ir techninę 
paramą, visų pirma labai mažoms įmonėms, MVĮ ir startuoliams, tiek nacionaliniu, tiek 
ES lygmeniu, pavyzdžiui, įgyvendinant Europos skaitmeninių inovacijų centrus pagal 
Skaitmeninės Europos programą, siekiant padidinti duomenų naudojimą ir dalijimąsi 
jais ir pagerinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento laikymąsi; mano, kad prieiga 
prie bendrai generuojamų duomenų turėtų būti teikiama paisant pagrindinių teisių, ir 
remia vienodas sąlygas bei Europos socialinių partnerių dalyvavimą, taip pat ir įmonių 
lygmeniu; pabrėžia, kad teisė į tokią prieigą turi būti techniniu požiūriu įmanoma ir 
užtikrinta taikant standartizuotas sąsajas;

50. ragina visas ES institucijas ir valstybes nares, taip pat vietos ir regionines 
administravimo institucijas, rodyti pavyzdį ir teikti tikralaikes paslaugas bei vykdyti 
tikralaikiais duomenimis grindžiamą politiką; pabrėžia, kad skaitmeninimas viešojo 
administravimo institucijoms suteikia galimybę sumažinti nereikalingą administracinę 
naštą ir esamą segmentaciją tarp viešojo sektoriaus institucijų ir valdžios įstaigų, 
kadangi tai būtų naudinga plėtojant ir teikiant viešąsias paslaugas;

51. ragina dažniau ir geriau naudoti antrinius saugiai anonimintus asmens duomenis ir 
privatumo didinimo bei privatumo išsaugojimo technologijas, ypač G2B ir G2G 
duomenų mainuose, siekiant skatinti inovacijas ir mokslinius tyrimus ir gerinti 
paslaugas viešojo intereso tikslais; pabrėžia, kad reikalingos priemonės siekiant 
užtikrinti, kad toks antrinis naudojimas visada visapusiškai atitiktų ES duomenų 
apsaugos ir privatumo teisės aktus; pabrėžia, kad duomenų prieinamumas neprieštarauja 
privatumui;

52. taip pat pabrėžia, kad bet koks asmens duomenų, sukauptų iš socialinės žiniasklaidos 
šaltinių, naudojimas turi atitikti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą arba jie turi 
būti negrįžtamai nuasmeninti; ragina Komisiją skatinti geriausią patirtį, susijusią su 
anoniminimo metodais, ir toliau skatinti mokslinius tyrimus dėl duomenų 
anonimiškumo panaikinimo ir kaip su juo kovoti; ragina Europos duomenų apsaugos 
valdybą atnaujinti savo gaires šiuo klausimu; vis dėlto įspėja nesikliauti anoniminimu 



kaip privatumo apsaugos metodu, atsižvelgiant į tai, kad tam tikrais atvejais visiškas 
nuasmeninimas yra praktiškai neįmanomas;

53. atkreipia dėmesį į viešojo sektoriaus vaidmenį skatinant novatorišką ir konkurencingą 
duomenų ekonomiką; pabrėžia, kad atsižvelgiant į tai reikia vengti viešai renkamų 
duomenų ar viešojo intereso duomenų, kuriuos surinko privatieji subjektai, susiejimo su 
paslaugų teikėju ar technologinio susaistymo; ragina į viešojo pirkimo procesus ir 
finansavimo programas įtraukti saugios vėlesnės prieigos prie duomenų teises, 
sąveikumo ir perkeliamumo reikalavimus, pagrįstus techniniais standartais; pritaria 
atvirųjų standartų, atvirojo kodo programinės ir aparatinės įrangos, atvirųjų šaltinių 
platformų ir, tinkamais atvejais, atvirų, gerai suformuotų programų sąsajų naudojimui 
turint tikslą pasiekti sąveikumą; pabrėžia, kad reikia apsaugoti ir skatinti MVĮ ir ypač 
startuolių prieinamumą prie viešojo pirkimo procesų, susijusių su viešojo 
administravimo institucijų skaitmeninimu, kad būtų skatinamas dinamiško ir 
konkurencingo Europos skaitmeninio sektoriaus kūrimas;

54. pabrėžia, kad dalijimasis duomenimis turėtų padidinti konkurenciją, ir ragina Komisiją 
užtikrinti vienodas sąlygas bendrojoje duomenų rinkoje;

55. ragina Komisiją papildomai B2G dalijimosi duomenimis srityje apibrėžti aplinkybes, 
sąlygas ir paskatas, kurioms esant privatusis sektorius būtų įpareigotas dalytis 
duomenimis su viešuoju sektoriumi, kai jie būtini, pavyzdžiui, teikiant duomenimis 
grindžiamas viešąsias paslaugas; pabrėžia, kad privalomų verslo dalijimosi duomenimis 
su valdžios sektoriumi sistemų taikymo sritis ir terminai, pvz., nenugalimos jėgos 
aplinkybėmis, turėtų būti aiškiai apibrėžti ir pagrįsti aiškiomis taisyklėmis ir 
įpareigojimais, kad būtų išvengta nesąžiningos konkurencijos;

56. ragina gerinti valstybių narių veiksmų koordinavimą, kad būtų sudarytos geresnės 
sąlygos valdžios sektoriaus duomenų mainams ir tarpvalstybiniam duomenų srautui tarp 
sektorių, palaikant vyriausybės ir suinteresuotųjų subjektų dialogą, per kurį būtų 
siekiama nustatyti bendrą požiūrį į duomenis, pagrįstą randamumo, prieinamumo, 
sąveikumo ir galimybės pakartotinai naudoti principais; ragina Komisiją išnagrinėti 
didelio masto duomenų priežiūros galimybes;

57. primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad, derantis dėl Įgyvendinimo akto dėl 
didelės vertės duomenų rinkinių, reikia visapusiškai įgyvendinti Atvirųjų duomenų 
direktyvą, pagerinti jos įgyvendinimą duomenų kokybės ir skelbimo požiūriu ir laikytis 
jos tikslų; ragina į šiuos duomenų rinkinius, be kita ko, įtraukti įmonių ir verslo registrų 
sąrašą; pabrėžia socialinę naudą, gaunamą skatinant suteikti geresnę prieigą prie viešojo 
sektoriaus duomenų taip, kad būtų didinamas jų tinkamumas naudoti visoje Sąjungoje; 
ragina Komisiją numatyti tvirtą sąsają tarp šių didelės vertės duomenų rinkinių ir 
būsimų teisės aktų bei bendrų duomenų erdvių įgyvendinimo;

58. pabrėžia, kad tiek ekonomikai, tiek visuomenei svarbu plačiu mastu pakartotinai 
naudoti viešojo sektoriaus duomenis, kurie, jei įmanoma, turėtų būti tikralaikiai ar bent 
atnaujinti, lengvai prieinami ir tvarkomi, nes teikiami kompiuterio skaitomu ir 
vartotojui patogiu formatu; ragina Komisiją suderinti su valstybėmis narėmis ir sudaryti 
geresnes sąlygas dalytis skelbtinais viešajame sektoriuje sugeneruotų duomenų 
rinkiniais kompiuterio skaitomu formatu, didesniu mastu nei to reikalaujama pagal 
Atvirųjų duomenų direktyvą, arba nemokamai, kai tik tai įmanoma, arba už savikainą, ir 
pateikti gaires dėl bendro dalijimosi duomenimis modelio, laikantis Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento reikalavimų; išsaugant galimybę lanksčiai atnaujinti šiuos didelės 



vertės duomenų rinkinius, ragina Komisiją išplėsti Atvirųjų duomenų direktyvos 
taikymo sritį ir į ją įtraukti papildomus viešųjų duomenų rinkinius ir įgyvendinti 
numanomo skaitmeninio viešojo sektoriaus duomenų skaidrumo principą, kad valstybės 
narės būtų skatinamos tikruoju laiku skelbti turimus neapdorotus skaitmeninius 
duomenis;

59. pažymi, kad greitas modernių transporto ir turizmo sektorių skaitmeninių sprendimų, 
pvz., savivaldžių transporto priemonių ir intelektinių transporto sistemų, plėtojimas 
neįmanomas, jeigu Europos lygmeniu nebus nustatyti bendri, vienodi ir struktūruoti 
kompiuterio skaitomi duomenų formatai, kurie turėtų būti pagrįsti atviraisiais įrašymo 
standartais;

60. ragina Komisiją apibrėžti ir sukurti savanorišką, atvirą ir sąveikų aplinkos, socialinių ir 
valdymo (ASV) duomenų registrą, kuriame būtų įmonių tvarumo ir atsakingo elgesio 
duomenys, kas yra ypač svarbu siekiant užtikrinti tvarias investicijas ir padėtų pagerinti 
įmonių veiksmų tvarumo ir atsakingo elgesio srityse skaidrumą, taip pat leistų įmonėms 
geriau parodyti veiksmus, kurių imtasi siekiant žaliojo kurso tikslų; ragina Komisiją 
įvertinti, kurie duomenų rinkiniai yra būtini ekologinei pertvarkai, ir ypač pritaria 
privačių duomenų atvėrimui, kai tai pateisinama viešųjų mokslinių tyrimų tikslais;

Infrastruktūra
61. ragina Komisiją ir valstybes nares, siekiant stiprinti Sąjungos technologinį suverenumą, 

skatinti mokslinius tyrimus ir su inovacijas, taip pat darbą kuriant technologijas, 
kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos bendradarbiauti, keistis duomenimis ir 
juos analizuoti, investuoti į gebėjimų stiprinimą, didelio poveikio projektus, inovacijas 
ir skaitmeninių technologijų diegimą, sykiu laikantis technologinio neutralumo 
principo;

62. pabrėžia, kad dabartinė COVID-19 krizė atskleidė skaitmeninės srities trūkumus ir 
pažeidžiamumą tiek Sąjungos, tiek valstybių narių lygmeniu; ragina Komisiją ir 
valstybes nares ir toliau siekti veiksmingai mažinti skaitmeninę atskirtį, tiek tarp 
valstybių narių, tiek jų viduje, gerinant prieigą prie plačiajuosčio tinklo, itin didelio 
pralaidumo tinklų ir IRT paslaugų, be kita ko, apgyvendintose atokiausiose ir kaimo 
vietovėse, taip skatinant sanglaudą ir ekonominę bei socialinę plėtrą; atkreipia dėmesį į 
galimą palydovinio ryšio vaidmenį ypač atokiose vietovėse;

63. primena, kad Sąjungos duomenų ir DI strategijų sėkmė priklauso nuo platesnio masto 
IRT ekosistemos, skaitmeninio atotrūkio mažinimo ir technologinės plėtros spartinimo 
tokiose srityse, kaip daiktų internetas, DI, kibernetinio saugumo technologijos, 
šviesolaidis, 5G, 6G, kvantinė ir tinklo paribio kompiuterija, robotika, paskirstytojo 
registro technologijos, įskaitant blokų grandines, skaitmeniniai dvyniai, itin našios 
kompiuterinės sistemos, vaizdinės informacijos dorojimo technologijos, pažangusis 
paribio junglumas, pavyzdžiui, rengiant didelio masto atvirus konkursus dėl projektų, 
apjungiančių paribio ir daiktų interneto technologijas; pabrėžia, kad technologinė plėtra, 
pagrįsta duomenų tvarkymu ir skaitmeninių produktų ir paslaugų tarpusavio sąsajomis, 
turi būti paremta teisiškai privalomais etikos standartais, kuriais būtų sumažinta 
privatumo ir duomenų apsaugai kylanti grėsmė;

64. atkreipia dėmesį į sėkmingą Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės darbą; 
mano, kad tai yra svarbi mokslininkų ir tyrėjų, o platesniu mastu – ir privačiųjų bei 
viešųjų subjektų – keitimosi informacija ir duomenimis priemonė; palankiai vertina 
Komisijos pasiūlymą dėl Europos lyderės vaidmens išsaugojimo ir stiprinimo 



skaičiavimo superkompiuteriu ir kvantinės kompiuterijos srityse;

65. pabrėžia, kad skaitmeninis sektorius gali reikšmingai prisidėti prie pasaulinio išmetamo 
anglies dioksido kiekio mažinimo; pažymi, kad, remiantis vertinimais, skaitmeniniame 
sektoriuje išmetama daugiau kaip 2 proc. pasaulyje išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio; pabrėžia, kad tęsiant šio sektoriaus plėtrą būtina sutelkti dėmesį 
į energijos ir išteklių naudojimo efektyvumą, kad būtų neutralizuotas poveikis aplinkai; 
pažymi, kad nauji technologiniai sprendimai, pvz., šviesolaidis (palyginti su variu) ir 
ekologiškas programavimas lemia gerokai mažesnį anglies pėdsaką; pabrėžia, kad reikia 
gerinti svarbiausiųjų žaliavų naudojimą ir žiediškumą, kartu mažinant ir perdirbant 
e. atliekas;

66. pabrėžia, kad duomenų centruose suvartojama vis didesnė pasaulio suvartojamos 
elektros energijos dalis, ir jei nesiimsime jokių veiksmų, ji gali toliau didėti; atkreipia 
dėmesį į Komisijos ketinimą iki 2030 m. sukurti labai efektyviai energiją vartojančius, 
tvarius ir neutralaus poveikio klimatui duomenų centrus; pritaria tam, kad būtų 
skatinami novatoriški ir geriausi prieinami sprendimai, atliekų kiekio mažinimas ir 
ekologiški duomenų saugojimo metodai, ypatingą dėmesį skiriant centralizuoto šilumos 
ir vėsumos tiekimo sinergijai ir atliekinės šilumos, gautos vėsumos duomenų centro 
įrenginiuose, naudojimui siekiant sumažinti duomenų centrų poveikį aplinkai, 
ištekliams ir naudojamai energijai; ragina užtikrinti didesnį skaidrumą vartotojams, kiek 
CO2 išmetama saugant duomenis ir jais dalijantis;

67. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti konkurencingas rinkas stiprinant Europos 
įmones, ir remti Europos debesijos paslaugų plėtrą; palankiai vertina Europos debesijos 
federacijos iniciatyvas, pvz., Europos pramonės duomenų ir debesijos aljansą ir 
finansavimo iniciatyvas, taip pat projektą GAIA-X, kuriuo siekiama sukurti susietą 
duomenų infrastruktūrą ir sukurti ekosistemą, kuri sudarytų sąlygas duomenų teikėjų 
plėtimosi, sąveikumo ir apsisprendimo galimybėms, užtikrinant organizacijų arba 
asmenų apsisprendimo galimybę kontroliuoti savo pačių duomenis; remia 
konkurencingas ES rinkas IaaS, PaaS ir SaaS srityse ir specializuotų bei nišinių 
debesijos paslaugų ir taikomųjų programų kūrimą; primygtinai ragina Komisiją budriai 
stebėti, kad Sąjungos oligopolinėse rinkos struktūrose dominuojantys subjektai 
nepiktnaudžiautų įtaka rinkoje, nes taip galėtų būti varžoma konkurencija arba vartotojų 
pasirinkimas; pabrėžia, kad debesijos infrastruktūros turėtų būti grindžiamos 
pasitikėjimo, atvirumo, saugumo, sąveikumo ir perkeliamumo principais; pabrėžia, kad 
taikant duomenų perkeliamumo principą turėtų būti nebesvarbi (kiek tai būtina) 
skirtinga IT paslaugų teikėjų infrastruktūra ir praktika, kad būtų galima užtikrinti, jog 
naudotojo duomenys perkeliami tinkamai; pažymi, kad naudotojai, perkeliantys savo 
duomenis iš vieno teikėjo kitam, gali neturėti tokios pačios konfigūracijos ir paslaugų;

68. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, sparčiau rengti „Debesijos 
taisyklių sąvadą“, kuriame būtų nustatyti konkurencingų debesijos paslaugų teikimo 
Sąjungoje principai, kuris būtų tvirtas pagrindas siekiant didinti aiškumą ir sudaryti 
geresnes sąlygas teikti debesijos paslaugas ir pagal kurį, be kita ko, paslaugų teikėjai 
būtų įpareigoti atskleisti, kur duomenys tvarkomi ir saugomi, ir užtikrinti, kad 
naudotojai turėtų suverenumą savo duomenų atžvilgiu; pažymi, kad šis taisyklių 
sąvadas turėtų suteikti naudotojams galimybę naudojantis sąveikiomis sąsajomis 
sklandžiai perkelti savo duomenis kitiems paslaugų teikėjams; mano, kad priėmus 
sąvadą turėtų būti siekiama išvengti technologinio susaistymo, ypač viešojo pirkimo 
srityje; mano, kad Europos standartizacijos komiteto (CEN) darbo grupių susitarimų 
naudojimas tam tikrose srityse, pvz., debesijos paslaugų srityje, padėtų veiksmingiau 



kurti darniuosius standartus; pabrėžia, jog nepaisant to, kad debesijos operatorių renkasi 
verslo įmonė arba vartotojas, visi ES įsisteigę arba veiklą vykdantys debesijos paslaugų 
teikėjai turi laikytis ES taisyklių, normų ir standartų ir kad tas laikymasis turėtų būti 
stebimas; pažymi, kad jeigu ES veiklos vykdytojas naudojasi ne ES valstybėse 
teikiamomis debesijos paslaugomis, svarbu užtikrinti, kad kilus ginčams, įskaitant 
ginčus, susijusius su intelektine nuosavybe, būtų taikoma aukšto lygio teisinė apsauga;

69. palankiai vertina tai, kad Komisija naudojasi horizontaliųjų ir vertikaliųjų konkurso 
gairių peržiūra, kad būtų priimtos naujos priemonės, kuriomis būtų kovojama su 
pernelyg didele koncentracija rinkoje, neatsiejama nuo duomenų rinkų, įskaitant 
vykdomą rizikos rinkų stebėseną ir, kai reikia, būtiną ex ante reglamentavimą;

70. pabrėžia pasitikėjimo ir tvirtesnės kibernetinio saugumo sistemos svarbą stabiliai 
duomenų ekonomikai, taip pat didelį duomenų kiekį tvarkančių subjektų saugumo 
kultūros svarbą; pabrėžia naujausios susijusios skaitmeninės infrastruktūros svarbą ir 
ragina Komisiją ir valstybes nares bendrai investuoti, kad būtų galima užtikrinti jos 
diegimą; ragina remti tolesnį saugaus dalijimosi duomenimis technologijos plėtojimą, 
pvz., naudojant saugią daugiašalę kompiuteriją ir šifravimo technologijas; primygtinai 
ragina Komisiją pateikti sprendimus ir kibernetinio saugumo standartus, tinkamus visų 
dydžių rinkos dalyviams, įskaitant labai mažas įmones ir MVĮ; remia bendrą ir suderintą 
požiūrį į ES priemones dėl 5G ryšio kibernetinio saugumo ir saugaus 5G ryšio diegimo 
ES;

71. ragina Komisiją skatinti auditą siekiant patikrinti galimybes piktnaudžiauti dalijimosi 
duomenimis infrastruktūra, tos infrastruktūros pažeidžiamumą ir sąveikumą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad dėl kibernetinių atakų patiriamos didelės išlaidos ir jos sparčiai didėja; 
primena, kad geresnis junglumas gali padidinti kibernetines grėsmes ir nusikalstamumą, 
taip pat kibernetinį terorizmą ir įprastų bei technologinių sutrikimų, pvz., poveikį 
komercinėms paslaptims galinčių padaryti sutrikimų, riziką; šiomis aplinkybėmis 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymą persvarstyti Direktyvą (ES) 2016/1148 dėl tinklų 
ir informacinių sistemų saugumo1 ir naujai įsteigtą ES kibernetinio saugumo 
kompetencijos centrą, kuriais siekiama padidinti kibernetinį atsparumą ir veiksmingiau 
reaguoti į kibernetinius išpuolius;

72. pabrėžia, kad saugus produktų ir paslaugų naudojimas duomenimis grindžiamose į 
vartotoją orientuotose ir pramoninėse daiktų interneto Europos ekosistemose turėtų 
apimti integruotąjį saugumą ir privatumo apsaugą; ragina naudoti priemones, skirtas 
skaidrumui padidinti; pritaria Komisijos ketinimui sukurti skaitmeninį produkto pasą;

73. pabrėžia, jog svarbu, kad kompetentingos rinkos priežiūros institucijos turėtų 
reikalingus įgaliojimus susipažinti su atitinkamais duomenimis, sykiu visapusiškai 
laikydamosi Reglamento (ES) 2019/10202, kai jos turi priežasčių manyti, kad esama 
galbūt neteisėtos praktikos, siekiant sustiprinti jų veiksmus ir užtikrinti pakankamą 
produktų saugos kontrolę; pabrėžia, kad priežiūros institucijos turi išlaikyti duomenų, 
prie kurių buvo gauta prieiga, saugumą ir apsaugą;

74. ragina stebėti, kaip įgyvendinami transporto teisės aktai, visų pirma Reglamentas (ES) 
2020/1056, Direktyva (ES) 2019/1936 ir Reglamentas (ES) 2019/1239, siekiant 
užtikrinti paramą įmonėms, skatinti skaitmeninimą ir gerinti įmonių ir administravimo 
įstaigų (B2A), įmonių ir vartotojų (B2C), įmonių tarpusavio (B2B), įmonių ir 
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vyriausybių (B2G) ir vyriausybių ir įmonių (G2B) keitimąsi duomenimis;

Moksliniai tyrimai, įgūdžiai, kompetencija ir DI
75. pripažįsta prieigos prie duomenų potencialą siekiant paspartinti mokslinius tyrimus ir 

švietimo programas; palankiai vertina Komisijos darbą sudarant sąlygas dalytis 
moksliniams tyrimams ir švietimui skirtais duomenimis; palankiai vertina Europos 
atvirojo mokslo debesijos, kaip atviros, patikimos ir jungtinės aplinkos Europoje, 
kūrimą, kad mokslinių tyrimų duomenys būtų saugomi, jais būtų dalijamasi ir jie būtų 
pakartotinai naudojami tarpvalstybiniu mastu; pritaria skatinimui naudotis viešosiomis 
lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų duomenimis laikantis principo „kiek įmanoma, 
atvira, bet, kiek būtina, uždara“; atkreipia dėmesį į universitetų strateginių partnerystės 
susitarimų vertę, siekiant toliau skatinti bendradarbiavimą skirtingose duomenų mokslo 
srityse;

76. pabrėžia, kaip svarbu pasiekti aukštą bendro skaitmeninio raštingumo lygį ir skatinti 
visuomenės informuotumo didinimo veiklą; pabrėžia, kad Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialas priklausys nuo jos gyventojų ir darbuotojų įgūdžių; todėl ragina 
valstybes nares ypatingą dėmesį skirti programinės įrangos inžinerijai, IRT srities 
talentų pritraukimui ir visų asmenų duomenų raštingumo įgūdžiams, kad būtų kuriama 
Europos praktinė patirtis, sutelkta į naujos kartos ir pažangiąsias technologijas; 
pabrėžia, kad teisėsaugos ir teismų administracijos darbuotojai turi turėti tinkamų 
skaitmeninių įgūdžių, nes jie yra itin svarbūs skaitmeninant teisingumo sistemą visose 
valstybėse narėse; atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija Skaitmeninio švietimo veiksmų 
plane pasiūlė ES plataus užmojo tikslus skaitmeninių įgūdžių srityje, ir pažymi, kad 
reikia atidžiai stebėti jo įgyvendinimą, pokyčius ir rezultatus;

77. pabrėžia, kad konkurencinga prieiga prie duomenų ir palankesnių sąlygų 
tarpvalstybiniam duomenų naudojimui sudarymas yra itin svarbūs veiksniai kuriant DI, 
kuris priklauso nuo aukštos kokybės ir didesnio duomenų prieinamumo, siekiant sukurti 
ne asmens duomenų rinkinius, kurie galėtų lavinti algoritmus ir pagerinti jų veikimą;

78. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos duomenų strategiją turi būti siekiama užtikrinti 
pusiausvyrą tarp skatinimo plačiau naudoti duomenis ir jais dalytis ir intelektinės 
nuosavybės teisių, komercinių paslapčių, taip pat pagrindinių teisių, kaip antai 
privatumo, apsaugos; pabrėžia, kad duomenys, naudojami DI algoritmams lavinti, kai 
kada grindžiami tokiais struktūrizuotais duomenimis, kaip duomenų bazės, autorių 
teisėmis saugomi ir kiti kūriniai, kuriems taikoma intelektinės nuosavybės apsauga ir 
kurie paprastai gali būti ir nelaikomi duomenimis;

79. pažymi, kad autorių teisėmis saugomo turinio, kaip duomenų įvesties, naudojimas turi 
būti įvertintas atsižvelgiant į galiojančias taisykles ir Autorių teisių direktyvoje1 
numatytą teksto ir duomenų gavybos išimtį bei susijusias teises bendrojoje 
skaitmeninėje rinkoje; ragina Komisiją parengti gaires, kaip centralizuotai viešai skelbti 
visiems skirtą informaciją apie teisių saugojimą;

80. pažymi, kad Komisija turėtų toliau vertinti dabartinių teisinių sistemų, kurias apima 
civilinio proceso teisė, pakeitimus, siekiant mažinti esamas investavimo kliūtis, su 
kuriomis susiduria privatūs investuotojai; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją 
nedelsiant ir tinkamai imtis tolesnių veiksmų, nurodytų 2017 m. liepos 4 d. Europos 
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Parlamento rezoliucijoje dėl bendrų būtiniausių civilinio proceso standartų1;

81. pabrėžia, kad reikia siekti išvengti bet kokio šališkumo, visų pirma šališkumo lyčių 
požiūriu, kad jis atsitiktinai neatsispindėtų algoritmais paremtose taikomosiose 
programose; todėl ragina užtikrinti algoritmų, DI sistemų ir taikomųjų programų kūrimo 
skaidrumą;

82. primena, kad pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ES gyventojai turi teisę 
gauti paaiškinimą ir ginčyti remiantis algoritmais priimtus sprendimus, turint tikslą 
mažinti netikrumą ir neskaidrumą, tačiau ypatingą dėmesį reikėtų skirti gerovei ir 
skaidrumui profesiniame gyvenime;

83. laikosi nuomonės, kad, nors dabartiniai atsakomybės principai ir technologiniu požiūriu 
neutralios atsakomybės taisyklės apskritai yra tinkamos skaitmeninei ekonomikai ir 
daugumai besiformuojančių technologijų, vis tiek esama atvejų, pvz., susijusių su DI 
sistemų operatoriais, kai būtinos naujos arba papildomos atsakomybės taisyklės, 
siekiant sustiprinti teisinį tikrumą ir numatyti deramą kompensavimo asmeniui, 
nukentėjusiam neteisėto duomenų naudojimo atveju, sistemą;

84. primygtinai ragina Komisiją visapusiškai įvertinti panašias galimas teisines spragas, 
susijusias su atsakomybe už duomenis, pvz., už DI ir ne DI sistemų sukeltą žalą, kurią 
lemia duomenų rinkinių trūkumai arba netikslumai, ir, prieš pateikiant naujus 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, įvertinti galimus esamų 
atsakomybės sistemų pakeitimus;

85. ragina Komisiją skatinti dalytis geriausia patirtimi gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos mokslų srityse, ypatingą dėmesį skiriant lyčių lygybei, taip 
pat skatinti moterų dalyvavimą ir užimtumą technologijų srityje;

86. palankiai vertina Skaitmeninės Europos programą, programą „Europos horizontas“, 
Sąjungos kosmoso programą, Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir Europos 
skaitmeninių inovacijų centrus, kurie padės Europos įmonėms pasinaudoti skaitmeninės 
pertvarkos galimybėmis; pabrėžia pagal programą „Europos horizontas“ kvantinės 
srities moksliniams tyrimams numatyto finansavimo svarbą; be to, primena, kad 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė turėtų atlikti svarbų vaidmenį 
prisidedant prie skaitmeninės darbotvarkės;

87. ragina ieškoti viešojo ir privačiojo finansavimo galimybių, visų pirma labai mažoms 
įmonėms ir MVĮ, siekiant remti skaitmeninę pertvarką ir visapusiškai išnaudoti 
duomenų ekonomikos potencialą, taip pat integruoti skaitmenines technologijas ir 
įgūdžius; pabrėžia, kad vienodų sąlygų sudarymas labai mažoms įmonėms ir MVĮ 
apima ne tik prieigą prie duomenų, bet ir reikiamų įgūdžių tokiai informacijai analizuoti 
ir įžvalgoms parengti užtikrinimą;

88. ragina socialinius partnerius išnagrinėti skaitmeninimo, duomenų ir DI potencialą 
siekiant didinti tvarų našumą paisant darbuotojų teisių, didinti darbuotojų gerovę ir 
galimybes įsidarbinti ir investuoti į kvalifikacijos kėlimą, perkvalifikavimą, parengimą 
kitai darbo vietai, mokymąsi visą gyvenimą ir skaitmeninio raštingumo programas; 
pažymi, kad informuotumo didinimas, švietimas ir mus supančių duomenimis 
grindžiamų technologijų skaidrumas yra svarbūs, kad ES gyventojai galėtų jas suprasti 
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ir dalyvauti sąžiningai jas įgyvendinant; pabrėžia, kad darbuotojai turėtų turėti teisę 
žinoti, kur ir kaip jų duomenys renkami, naudojami, saugomi ar platinami; ragina 
užkirsti kelią neproporcingam ir nepagrįstam stebėjimui darbe; mano, kad nacionalinės 
profesinės sąjungos turėtų platesniu mastu dalyvauti teikiant rekomendacijas ir gaires 
duomenų apsaugos ir privatumo darbo vietoje srityse;

Visuotinės taisyklės
89. mano, kad duomenų naudojimą reguliuojančios visuotinės taisyklės yra netinkamos; 

ragina Komisiją parengti trečiųjų šalių duomenų reguliavimo aplinkos lyginamąją 
analizę; pažymi, kad kai kuriose trečiosiose šalyse veiklą vykdančios Europos įmonės 
vis dažniau susiduria su nepagrįstomis kliūtimis ir skaitmeninės srities apribojimais; 
ragina Komisiją ir valstybes nares sustiprinti pastangas su panašių pažiūrų trečiosiomis 
šalimis tarptautiniuose ir daugiašaliuose forumuose ir vedant dvišales prekybos derybas, 
siekiant susitarti dėl naujų tarptautinių etinių ir techninių standartų, kuriais 
vadovaujantis būtų valdomas naujų technologijų naudojimas, pavyzdžiui, DI, daiktų 
interneto, 5G ir 6G naudojimas, nes taip būtų propaguojamos Sąjungos vertybės, 
pagrindinės teisės, principai, taisyklės ir standartai, ir užtikrinama, kad šios rinkos 
išliktų konkurencingos ir atviros likusiam pasauliui; pabrėžia, kad reikia priimti 
tarptautines taisykles ir standartus, kad būtų skatinamas visuotinis bendradarbiavimas, 
kurio tikslas – stiprinti duomenų apsaugą ir sudaryti sąlygas saugiam ir tinkamam 
duomenų perdavimui, sykiu visapusiškai laikantis ES ir valstybių narių teisės aktų ir 
standartų;

90. pabrėžia, kad asmens duomenys kitoms jurisdikcijoms visada turi būti perduodami 
laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Duomenų apsaugos teisėsaugos 
srityje direktyvos ir Chartijos, taip pat prieš bet kokį duomenų perdavimą turi būti 
suderinama su Europos duomenų apsaugos valdybos rekomendacijomis ir gairėmis, ir 
duomenys gali būti perduodami tik tuo atveju, jei užtikrinamas pakankamas asmens 
duomenų apsaugos lygis;

91. ragina užtikrinti laisvą duomenų judėjimą tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių tik tais atvejais, 
kai užtikrinami duomenų apsaugos, privatumo, saugumo ir kiti aiškiai apibrėžti, 
tinkamai pagrįsti ir nediskriminaciniai viešosios politikos interesai, pvz., priimant 
sprendimus dėl tinkamumo; mano, kad laisvas duomenų judėjimas per sienas yra 
reikalingas, kad būtų galima pasinaudoti visu duomenų ekonomikos potencialu, ir 
pabrėžia, kad duomenų judėjimo išsaugojimas turi ir toliau būti Europos tikslų 
pagrindas; pritaria tam, kad suinteresuotiesiems subjektams, kurie visapusiškai laikosi 
visų atitinkamų Sąjungos teisės aktų, būtų suteikta prieiga prie bendrų Europos 
duomenų erdvių; ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis derėtis dėl naujų 
pasaulinės skaitmeninės ekonomikos taisyklių, įskaitant nepagrįstų duomenų vietos 
nustatymo reikalavimų draudimą; primena, kaip svarbu daryti pažangą derybose dėl 
e. prekybos Pasaulio prekybos organizacijoje, ir ragina į ES laisvosios prekybos 
susitarimus įtraukti plataus užmojo ir išsamius skyrius dėl skaitmeninės prekybos; remia 
aktyvų Sąjungos vaidmenį ir dalyvavimą kituose tarptautiniuose forumuose, skirtuose 
tarptautiniam bendradarbiavimui skaitmeninimo srityje, pvz., JT, EBPO, Tarptautinėje 
darbo organizacijoje ir UNESCO;

°

°     °

92. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


