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Európsky parlament,

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

– so zreteľom na článok 114 ZFEÚ,

– so zreteľom na články 2 a 16 ZFEÚ,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“),

– so zreteľom na oznámenie Komisii z 21. októbra 2020 o stratégii otvoreného softvéru 
na roky 2020 – 2023 (C(2020)7149),

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

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

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

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

1 Ú. v. EÚ C 124 I, 17.4.2020, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 114, 14.4.2020, s. 7.



– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 
2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora1 (ďalej 
len „smernica o otvorených dátach“),

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

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

– so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/790 z 25. apríla 2018 o prístupe k 
vedeckým informáciám a ich uchovávaní2,

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

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

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

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

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

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov)3 (GDPR),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1807 zo 
14. novembra 2018 o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými 

1 Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 56.
2 Ú. v. EÚ L 134, 31.5.2018, s. 12.
3 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 59.



orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania 
alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto 
údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV1 (smernica o 
presadzovaní práva v oblasti ochrany údajov),

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

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

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 
o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy 
a na rozhrania s inými druhmi dopravy2 (smernica o IDS) a na súvisiace delegované 
akty,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, 
týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)3,

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

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie členských štátov o budovaní cloudu novej generácie 
pre podniky a verejný sektor v EÚ z 15. októbra 2020,

– so zreteľom na závery Rady z 9. júna 2020 o formovaní digitálnej budúcnosti Európy4,

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

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 16. júla 2020 vo veci C-
311/18 (Schrems II),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovaných opatreniach EÚ na 
boj proti pandémii ochorenia COVID-19 a jej dôsledkom5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2019 o komplexnej európskej 
priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky6,

1 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.
2 Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1.
3 Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
4 Ú. v. EÚ C 202 I, 16.6.2020, s. 1.
5 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
6 Ú. v. EÚ C 449, 23.12.2020, s. 37.

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


– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2016 s názvom Smerom k prosperujúcemu 
hospodárstvu založenému na údajoch2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2018 o Európskej stratégii pre kooperatívne 
inteligentné dopravné systémy3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2019 o autonómnom riadení vozidiel 
v európskej doprave4 ,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k 
oznámeniu Komisie s názvom Budovanie európskeho dátového hospodárstva 5,

– so zreteľom na zistenia ročného indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2020 z 11. 
júna 2020,

– so zreteľom na správu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z 5. 
júna 2020 s názvom Nová predstava o našej budúcnosti: obnova k lepšiemu po ochorení 
COVID-19,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre 
dopravu a cestovný ruch, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a 
Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0027/2021),

A. keďže digitalizáciou sa naďalej mení hospodárstvo, spoločnosť a každodenný život 
občanov a keďže jadrom tejto transformácie sú údaje, ktorých objem sa každých 18 
mesiacov zvyšuje na dvojnásobok; keďže sa očakáva, že objem údajov uložených na 
celom svete sa zvýši z 33 zettabajtov (ďalej len „ZB“) v roku 2018 na 175 ZB v roku 
20256; keďže tieto procesy sa v budúcnosti len urýchlia;

B. keďže digitalizácia predstavuje nielen hospodársku príležitosť, ale je dôležitá aj pre 
bezpečnosť, geopolitickú odolnosť a strategickú autonómiu Únie;

C. keďže EÚ si vyžaduje dostupnosť interoperabilnej, pružnej, stupňovateľnej a 
spoľahlivej IT architektúry, na ktorú sa môžu spoľahnúť najinovatívnejšie aplikácie; 
keďže umelá inteligencia (ďalej len „UI“) je jednou zo strategických technológií pre 21. 
storočie na celom svete aj v Európe7; keďže v EÚ je potrebná aj primeraná 

1 Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 163.
2 Ú. v. EÚ C 50, 9.2.2018, s. 50.
3 Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 2.
4 Ú. v. EÚ C 411, 27.11.2020, s. 2.
5 Ú. v. EÚ C 345, 13.10.2017, s. 130.
6 Oznámenie Komisie z 19. februára 2020 o Európskej dátovej stratégii, s. 2.
7 Ako sa uvádza v jeho uznesení z 12. februára 2019 o komplexnej európskej 

priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky.



infraštruktúra, najmä s vysokovýkonným hardvérom na prevádzku aplikácií a 
uchovávanie údajov;

D. keďže údaje sú základným zdrojom pre udržateľné oživenie hospodárstva, rast a 
vytváranie kvalitných pracovných miest; keďže technológie založené na údajoch by 
mohli predstavovať príležitosť na zníženie vystavenia ľudí škodlivým a nebezpečným 
pracovným podmienkam a podporiť spoločenský pokrok a mohli by zohrávať kľúčovú 
úlohu pri prechode na ekologické a klimaticky neutrálne spoločnosti a pri zvyšovaní 
globálnej konkurencieschopnosti Európy a jej spoločností;

E. keďže európska dátová stratégia by mala byť v súlade so stratégiou pre MSP a 
priemyselnou stratégiou, pretože bude okrem iného nápomocná pri dosahovaní cieľov 
priemyselnej politiky a bude prínosom pre európske podniky vrátane MSP a pomôže im 
úspešne čeliť digitálnej transformácii; keďže stále existuje priepasť medzi veľkými 
podnikmi a MSP, pokiaľ ide o pokročilé digitálne technológie; keďže stimulovanie 
využívania údajov a zlepšenie prístupu k údajom a ich dostupnosti, spolu s väčšou 
právnou istotou, môže predstavovať konkurenčnú výhodu pre mikropodniky, MSP a 
startupy a umožňovať im využívanie výhod digitálnej transformácie;

F. keďže údaje vytvorené verejným sektorom a vládou na vnútroštátnej a miestnej úrovni 
sú zdrojom, ktorý môže slúžiť ako silný motor podpory hospodárskeho rastu a 
vytvárania nových pracovných miest, čo možno využiť pri rozvoji systémov umelej 
inteligencie a dátovej analýzy, čo prispieva k silnejšiemu, konkurencieschopnému a 
prepojenejšiemu priemyslu;

G. keďže existujú rôzne iniciatívy na podporu účasti žien a rozmanitosti v IKT; keďže 
rodové rozdiely naďalej jestvujú vo všetkých oblastiach digitálnych technológií, pričom 
UI a kybernetická bezpečnosť patria medzi oblasti s najväčšími rozdielmi; keďže tento 
rodový rozdiel má konkrétny vplyv na rozvoj UI, ktorú navrhli prevažne muži, čím sa 
udržiavajú a podporujú stereotypy a predsudky;

H. keďže Komisia vo svojom oznámení o európskej stratégii pre údaje uvádza, že 
environmentálna stopa IKT sa odhaduje na 5 % až 9 % celosvetovej spotreby elektrickej 
energie a viac ako 2 % celosvetových emisií skleníkových plynov; keďže digitálne 
odvetvie má významný potenciál prispieť k zníženiu celosvetových emisií uhlíka; 
keďže podľa štúdie Spoločného výskumného centra Komisie z roku 2018 o UI by 
dátové centrá a prenos údajov mohli predstavovať 3 % až 4 % celkovej spotreby 
elektrickej energie v Únii; keďže Komisia očakáva zvýšenie spotreby dátových centier 
o 28 % medzi rokmi 2018 a 20301; keďže už 47 % emisií uhlíka z digitálnej oblasti je 
spôsobených spotrebiteľskými zariadeniami (ako sú počítače, smartfóny, tablety a iné 
pripojené objekty); keďže je nevyhnutné minimalizovať ekologickú stopu digitálnych 
technológií, a najmä objem elektrického a elektronického odpadu;

I. keďže Únia musí urýchlene prijať opatrenia na využitie prínosov údajov budovaním 
konkurencieschopnej, inovačnej, eticky udržateľnej, dôveryhodnej a bezpečnej dátovej 
spoločnosti a hospodárstva zameranej na človeka, ktorá rešpektuje ľudské práva, 
základné a pracovné práva, demokraciu a právny štát a ktorej cieľom je vybudovať nové 

1 Rakúska agentúra pre životné prostredie a Inštitút Borderstep Institute, záverečná správa 
o štúdii vypracovaná pre Komisiu v novembri 2020 s názvom Energetické technológie 
cloud computingu a politiky pre ekologický trh cloud computingu.



otvorené a inkluzívne znalostné hospodárstvo, v súvislosti so vzdelávacím systémom a 
kultúrnymi podnikmi, ktoré zabezpečí právo na kvalitné vzdelávanie a podnikanie, 
najmä medzi novými generáciami s podporou sociálnych inovácií a nových obchodných 
modelov; keďže investície do zručností v oblasti cloud computingu a veľkých dát môžu 
pomôcť spoločnostiam, ktoré ešte nezaviedli technológie s presmerovaním ich 
podnikania; keďže spoločnosti, ktoré sa považujú za popredné v oblasti technológie, 
musia mať nepretržite aktualizované informácie o najnovších inováciách, aby nestratili 
svoju konkurenčnú výhodu;

J. keďže trhy s cloud computingom (t. j. infraštruktúra, platforma a softvér ako služba – 
IaaS, PaaS a SaaS) sa vyznačujú vysokým stupňom trhovej koncentrácie, čo môže v 
hospodárskej súťaži znevýhodniť začínajúce podniky, MSP a iných európskych aktérov 
v dátovom hospodárstve; keďže Komisia by mala zabezpečiť konkurencieschopné trhy 
prostredníctvom interoperability, prenosnosti a otvorených infraštruktúr a mala by 
zostať ostražitá v súvislosti s akýmkoľvek možným zneužívaním trhovej sily 
dominantnými aktérmi;

K. keďže systém EÚ na pozorovanie Zeme Copernicus by mal slúžiť ako príklad sociálno-
ekonomických prínosov, ktoré môže voľne a otvorene dostupné veľké množstvo údajov 
priniesť občanom a podnikom v EÚ;

L. keďže všetky spôsoby použitia osobných a zmiešaných priemyselných údajov by mali 
byť v súlade so GDPR a smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách; keďže 
podľa Eurobarometra 46 % Európanov by sa chcelo aktívnejšie podieľať na kontrole 
využívania svojich osobných údajov vrátane údajov o zdraví, spotrebe energie a 
nákupných zvyklostiach;

M. keďže podľa článku 8 ods. 1 charty 16 ods. 1 ZFEÚ má každý právo na ochranu svojich 
osobných údajov;

N. keďže v Charte základných práv Európskej únie sa tiež stanovuje, že každý má právo na 
slobodu prejavu vrátane slobody zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a 
myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice;

O. keďže spracúvanie údajov pracovníkov je čoraz zložitejšie; keďže v čoraz väčšom počte 
kontextov dochádza k interakcii pracovníkov s technológiami, aplikáciami, softvérom, 
monitorovacími zariadeniami, sociálnymi médiami alebo palubnými zariadeniami, ktoré 
monitorujú ich zdravie, biomedicínske údaje, komunikáciu a interakcie s ostatnými, ako 
aj ich úroveň zapojenia a koncentrácie, alebo správanie; keďže pracovníci a odbory by 
mali byť viac zapojení do navrhovania takéhoto spracovania údajov; keďže len článok 
88 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa venuje zamestnanosti;

P. keďže iniciatívy v oblasti výmeny údajov medzi podnikmi (ďalej len „B2B“) a medzi 
podnikmi (ďalej len „B2G“) môžu slúžiť na riešenie spoločenských a 
environmentálnych výziev; keďže stimuly na výmenu údajov môžu okrem iného 
zahŕňať spravodlivú kompenzáciu, výmenu najlepších postupov a verejné programy 
uznávania;

Q. keďže by sa malo sledovať riadne presadzovanie s osobitným zreteľom na aspekty 
obmedzenia účelu a minimalizácie údajov; keďže ochrana súkromia by mala zostať 
prioritou; keďže iné ako osobné údaje a údaje verejného sektora sú v súlade s 



nariadením (EÚ) 2018/1807 o voľnom toku iných ako osobných údajov a so smernicou 
o otvorených dátach;

R. keďže zdravie je obzvlášť citlivou oblasťou spracovania osobných údajov a keďže 
žiadne osobné informácie týkajúce sa zdravia pacienta by sa nemali oznamovať bez ich 
úplného a informovaného súhlasu; keďže v oblasti zdravia je obzvlášť dôležité zaručiť 
vysokú úroveň ochrany práv jednotlivcov a dodržiavať zásady obmedzenia a 
minimalizácie údajov;

S. keďže spoločná európska dátová stratégia by mala byť prínosom pre európske odvetvie 
dopravy a cestovného ruchu a mala by prispieť k prechodu na bezpečný, udržateľný 
a efektívny dopravný systém a zároveň zabezpečiť dostatočnú interoperabilitu 
s ostatnými odvetviami;

T. keďže spoločným využívaním údajov v odvetví dopravy sa má zlepšiť riadenie dopravy, 
a tým aj bezpečnosť, udržateľnosť, efektívnosť osobnej a nákladnej dopravy 
a minimalizácia údajov;

U. keďže Únia už začala prijímať opatrenia na reguláciu spôsobu, akým by sa údaje 
v odvetví dopravy mali využívať a ukladať, okrem iného prostredníctvom nariadenia 
(EÚ) 2020/1056 o elektronických údajoch o nákladnej doprave1, smernice (EÚ) 
2019/1936 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry2, nariadenia (EÚ) 2019/1239, 
ktorým sa zriaďuje európske prostredie jednotnej námornej platformy3, a návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/757 
s cieľom náležite zohľadniť globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva 
(COM(2019)0038);

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

W. keďže najmenej 20 % finančných prostriedkov v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti bude sprístupnených na digitálnu infraštruktúru a kapacity, čím sa 
podporí digitálna transformácia Únie, a tým aj dátové hospodárstvo;

Všeobecne
1. víta oznámenie Komisie o Európskej dátovej stratégii; domnieva sa, že táto stratégia 

bude predpokladom životaschopnosti európskych podnikov a ich globálnej 
konkurencieschopnosti a pokroku univerzít, výskumných centier a vznikajúcej umelej 
inteligencie a bude predstavovať kľúčový krok k budovaniu dátovej spoločnosti 
zakorenenej v právach a hodnotách EÚ a k vymedzeniu podmienok a stanovenia 
vedúcej úlohy Únie v dátovom hospodárstve, čo povedie k lepším službám, 
udržateľnému rastu a kvalitným pracovným miestam; domnieva sa, že zabezpečenie 
dôvery v digitálne služby a bezpečné inteligentné výrobky má zásadný význam pre 
jednotný digitálny trh v záujme jeho rastu a prosperity a malo by byť stredobodom 
verejnej politiky aj obchodných modelov;

2. konštatuje, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 poukázala na úlohu a potrebu 

1 Ú. v. EÚ L 249, 31.7.2020, s. 33.
2 Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 64.



vysokokvalitných databáz v reálnom čase, výmeny informácií a údajov, ako aj na 
nedostatky v infraštruktúre a interoperabilite riešení vo všetkých členských štátoch; 
zdôrazňuje vplyv digitálnej transformácie a dostupnosť širokej škály technológií na 
hospodárstvo a spoločnosť Únie; víta záväzok vytvoriť sektorové dátové priestory; 
považuje za kľúčové, aby sa okrem iných iniciatív urýchlilo vytvorenie spoločného 
európskeho priestoru zdravotných údajov;

3. zdôrazňuje, že budúce právne predpisy v oblasti údajov musia byť navrhnuté tak, aby 
uľahčovali technologický rozvoj, inovácie, prístup k údajom, interoperabilitu a 
cezhraničnú prenosnosť údajov; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vykonala hodnotenie a zmapovanie existujúcich právnych predpisov s cieľom posúdiť, 
aké úpravy a dodatočné požiadavky sú potrebné na podporu dátovej spoločnosti a 
hospodárstva a na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a právnej 
zrozumiteľnosti pre všetkých príslušných aktérov; vyzýva Úniu, aby bola lídrom pri 
vytváraní medzinárodného rámca pre údaje pri súčasnom dodržiavaní medzinárodných 
pravidiel;

4. vyzýva Komisiu, aby vykonala vopred posúdenia vplyvu týkajúce sa toho, či si 
digitálne hospodárstvo založené na údajoch vyžaduje nejaké zmeny alebo úpravy 
súčasného právneho rámca v oblasti práv duševného vlastníctva s cieľom podporiť 
inovácie a zavádzanie nových digitálnych technológií; víta zámer Komisie zrevidovať 
smernicu o databázach1 a bližšie objasniť uplatňovanie smernice (EÚ) 2016/943 o 
ochrane obchodného tajomstva2;

5. domnieva sa, že voľný tok údajov v Únii musí zostať základnou zásadou, a zdôrazňuje 
jeho kľúčovú úlohu pri využívaní plného potenciálu dátového hospodárstva; zdôrazňuje, 
že výrazný nárast objemu dostupných údajov, najmä v dôsledku inteligentných 
prepojených predmetov, a širší prístup k údajom a ich využívanie by mohli priniesť 
výzvy týkajúce sa kvality údajov, predsudkov a bezpečnosti údajov alebo 
nespravodlivých obchodných podmienok, ktoré sa budú musieť riešiť; domnieva sa, že 
dosiahnutie cieľov dátovej stratégie by nemalo zbytočne narúšať trhy v rámci Únie;

6. pripomína, že spracúvanie osobných údajov vrátane ich prenosu musí byť vždy v súlade 
s acquis Únie v oblasti ochrany údajov a musí sa rešpektovať aj vo všetkých budúcich 
odvetvových právnych predpisoch alebo právnych predpisoch vhodných na konkrétny 
účel;

7. pripomína, že všetky budúce návrhy, ktoré zahŕňajú spracovanie osobných údajov, 
musia podliehať dohľadu orgánov pre ochranu údajov podľa GDPR, aby sa zabezpečilo, 
že pri inováciách sa bude zohľadňovať aj vplyv na práva občanov; žiada, aby akty 
nadväzovali na existujúce právne predpisy, najmä na všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov, a aby boli s nimi v súlade;

8. poukazuje na to, že súčasné smernice, ako je smernica o inteligentných dopravných 
systémoch, by nemali byť oslabované všeobecným súborom pravidiel a že vytvorenie 
priaznivejšieho prostredia na spoločné využívanie údajov bude pre EÚ 
v nadchádzajúcich rokoch zásadné; vyzýva Komisiu, aby do pripravovanej revízie 
smernice o inteligentných dopravných systémoch zahrnula spoločné využívanie údajov, 

1 Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20.
2 Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016, s. 1.



najmä v oblasti systémov predaja cestovných lístkov a rezervačných systémov;

Hodnoty a zásady
9. domnieva sa, že Únia sa musí usilovať o správu údajov v celej EÚ a o spoločnosť a 

hospodárstvo zamerané na človeka, ktoré sú založené na hodnotách Únie týkajúcich sa 
súkromia, transparentnosti a dodržiavania základných práv a slobôd, čím sa jej občanom 
umožní prijímať zmysluplné rozhodnutia o údajoch, ktoré vytvárajú alebo ktoré sa ich 
týkajú;

10. zdôrazňuje, že jednotlivci by mali mať plnú kontrolu nad svojimi údajmi a malo by sa 
im ďalej pomáhať pri presadzovaní ich práva na ochranu údajov a práva na súkromie, 
pokiaľ ide o údaje, ktoré vytvárajú; zdôrazňuje právo na prenosnosť údajov a právo 
dotknutej osoby na prístup k údajom, opravu a vymazanie údajov stanovené vo 
všeobecnom nariadení o ochrane údajov; očakáva budúce návrhy na podporu 
uplatňovania a zmysluplného výkonu týchto práv; zdôrazňuje, že v súlade so zásadou 
obmedzenia účelu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov by sa zdieľanie 
údajov malo obmedziť na iné ako osobné údaje, napr. na priemyselné alebo obchodné 
údaje, alebo na bezpečne, účinne a nezvratne anonymizované osobné údaje, a to aj v 
súboroch zmiešaných údajov; zdôrazňuje, že akékoľvek zneužitie údajov, a to aj 
prostredníctvom hromadného sledovania, treba vylúčiť;

11. konštatuje, že dobre vybudovaná dátová spoločnosť a hospodárstvo by mali byť 
navrhnuté tak, aby boli prínosom pre všetkých spotrebiteľov, pracovníkov, 
podnikateľov, začínajúce podniky a MSP, ako aj pre výskumných pracovníkov a 
miestne komunity, mali by rešpektovať pracovné práva, vytvárať kvalitné pracovné 
miesta bez zníženia pracovných podmienok a zlepšovať kvalitu života občanov EÚ a 
mali by znížiť existujúce digitálne medzery bez vytvárania nových, najmä zraniteľných 
skupín a osôb, ktoré sú znevýhodnené z hľadiska schopností a prístupu k digitálnym 
nástrojom;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby posilnila postavenie spotrebiteľov s osobitným dôrazom 
na určité skupiny spotrebiteľov, ktoré sa považujú za zraniteľné; domnieva sa, že 
hospodárske údaje a údaje občanov by mohli pomôcť pri vývoji inovačných digitálnych 
a udržateľnejších riešení pre výrobky a služby, ktoré by boli prospešné pre európskych 
spotrebiteľov;

13. zdôrazňuje, že rastúci objem, vývoj, výmena, uchovávanie a spracovanie priemyselných 
a verejných údajov v Únii je zdrojom udržateľného rastu a inovácií, ktoré by sa mali 
využiť v súlade s právom Únie a členských štátov, ako sú zákony o ochrane údajov, 
hospodárskej súťaži a práv duševného vlastníctva; konštatuje, že trh čoraz viac oceňuje 
údaje; domnieva sa, že hospodársky rast možno zabezpečiť zabezpečením rovnakých 
podmienok a konkurencieschopného, viacstranného a spravodlivého trhového 
hospodárstva pri súčasnom zabezpečení interoperability a prístupu k údajom pre 
subjekty všetkých veľkostí s cieľom bojovať proti nerovnováhe na trhu;

14. zdôrazňuje, že dátová stratégia musí podporovať inováciu, zelenú dohodu a ciele Únie v 
oblasti klímy, ako aj prispievať k nim, vrátane klimatickej neutrality do roku 2050, ako 
aj odolnú obnovu hospodárstva a sociálnej súdržnosti Únie; poukazuje na to, že IKT 
môžu zohrávať pozitívnu úlohu pri znižovaní emisií uhlíka v mnohých odvetviach; 
požaduje opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy odvetvia IKT zabezpečením 
energetickej efektívnosti a efektívneho využívania zdrojov, v neposlednom rade 



vzhľadom na exponenciálny nárast spracúvania údajov a jeho vplyv na životné 
prostredie, pričom v tejto súvislosti pripomína ciele Únie týkajúce sa zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2030;

Správa údajov a dátové priestory 
15. podporuje vytvorenie rámca správy údajov a spoločných európskych dátových 

priestorov, ktoré by mali podliehať pravidlám EÚ a mali by zahŕňať transparentnosť, 
interoperabilitu, zdieľanie, prístup, prenosnosť a bezpečnosť údajov s cieľom posilniť 
tok a opakované použitie iných ako osobných údajov alebo osobných údajov, ktoré sú 
plne v súlade s GDPR a bezpečne anonymizované v priemyselnom aj verejnom 
prostredí, a to v rámci jednotlivých odvetví a v rámci nich;

16. trvá na tom, že model správy údajov vrátane spoločných európskych dátových 
priestorov musí byť postavený na decentralizovanom prevádzkovom dátovom prostredí 
s cieľom podporiť vytváranie a vznik interoperabilných a bezpečných dátových 
ekosystémov; zdôrazňuje, že tieto priestory by mali využívať potenciál existujúcich a 
budúcich dátových priestorov alebo systémov spoločného využívania údajov, ktoré sa 
môžu organizovať distribuovaným alebo centralizovaným spôsobom;

17. domnieva sa, že služby správy údajov a štruktúry údajov určené na uchovávanie, 
používanie, opakované použitie a opravu údajov sú kritické zložky hodnotového 
reťazca európskeho digitálneho hospodárstva; uznáva, že veľká časť spracúvania údajov 
bude smerovať k spracovaniu hrany, napr. k inteligentným pripojeným objektom; 
podporuje ďalšie zavádzanie decentralizovaných digitálnych technológií, ktoré 
jednotlivcom a organizáciám umožňujú riadiť toky údajov na základe sebaurčenia, 
napríklad technológie distribuovanej databázy transakcií; zdôrazňuje, že náklady a 
zručnosti súvisiace s prístupom k údajom a ich uchovávaním určujú rýchlosť, hĺbku a 
rozsah prijatia digitálnych infraštruktúr a produktov, najmä pre MSP a startupy;

18. vyzýva na vytvorenie expertnej skupiny pod vedením Komisie, ktorá by bola schopná 
pomáhať a radiť Komisii pri stanovovaní spoločných celoeurópskych usmernení o 
správe údajov s cieľom premeniť interoperabilitu a spoločné využívanie údajov na 
realitu v EÚ; vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o pravidelné zapojenie členských štátov, 
príslušných agentúr a iných orgánov a zainteresovaných strán, ako sú občania, 
občianska spoločnosť a podniky, do úsilia o zlepšenie rámca riadenia; zdôrazňuje 
význam koordinácie všetkých regulačných orgánov zapojených do dátového 
hospodárstva;

19. zdôrazňuje, že spoločné európske dátové priestory by mali uprednostňovať kľúčové 
hospodárske odvetvia, verejný sektor a iné oblasti verejného záujmu; podporuje 
vytvorenie ďalších takýchto dátových priestorov v budúcnosti; vyzýva Komisiu, aby 
riešila roztrieštenosť jednotného trhu a neodôvodnené rozdielne pravidlá v členských 
štátoch s cieľom zabezpečiť rozvoj spoločných dátových priestorov v EÚ;

20. konštatuje, že spoločné európske dátové priestory musia byť prístupné všetkým 
účastníkom trhu, a to obchodným aj nekomerčným, vrátane startupov a MSP, a musia 
využívať možnosti spolupráce s MSP, výskumnými inštitúciami, verejnou správou a 
občianskou spoločnosťou a zároveň zvyšovať právnu istotu postupov využívania údajov 
pre súkromných a verejných aktérov všetkých veľkostí; považuje za nevyhnutné 
zabrániť akémukoľvek riziku neoprávneného prístupu do spoločných európskych 
dátových priestorov a vytvoriť nástroje na boj proti možným pochybeniam; zdôrazňuje 



význam kybernetickej bezpečnosti vrátane spolupráce s Agentúrou EÚ pre kybernetickú 
bezpečnosť (ENISA) a kompetenčným centrom EÚ pre kybernetickú bezpečnosť;

21. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby budovali interoperabilné odvetvové dátové 
priestory, ktoré budú spravované podľa spoločných usmernení, zákonných požiadaviek 
a protokolov pre výmenu údajov, aby sa tak zamedzilo vytváraniu síl a umožnili 
medziodvetvové inovácie; zdôrazňuje, že správa odvetvových dátových priestorov by 
mala zohľadňovať požiadavky a postupy stanovené v odvetvových právnych 
predpisoch; trvá na tom, že každý aktér pôsobiaci v EÚ a využívajúci európske dátové 
priestory musí dodržiavať právne predpisy EÚ;

22. odporúča Komisii, aby spoločné európske dátové priestory využívala na posilnenie 
dôvery, prijala spoločné normy a nariadenia, podporovala vytváranie dobre 
štruktúrovaných aplikačných programovacích rozhraní (ďalej len „API“) spolu s 
robustnými autentifikačnými mechanizmami a aby na testovanie inovácií a nových 
obchodných modelov, ako aj nových nástrojov na správu a spracúvanie údajov, zvážila 
použitie vopred dohodnutých, jasne vymedzených a časovo viazaných „pieskovísk“ tak 
v súkromnom, ako i vo verejnom sektore;

23. domnieva sa, že dobre štruktúrované API by poskytli zásadný prístup k údajom a 
interoperabilitu v rámci dátových priestorov a umožnilo by aj automatizovanú 
interoperabilitu medzi rôznymi službami a v rámci verejného sektora v reálnom čase; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej zlepšovali prístup jednotlivcov k účinným 
prostriedkom nápravy podľa GDPR a zaručili interoperabilitu a prenosnosť údajov 
digitálnych služieb, a najmä využili API na to, aby sa užívateľom umožnilo prepojenie 
medzi platformami a rozšírili možnosti výberu medzi rôznymi druhmi systémov a 
služieb;

24. konštatuje, že je potrebné pomôcť subjektom súkromného a verejného sektora, najmä 
MSP a startupom, identifikovať a zužitkovať údaje, ktoré vytvárajú a vlastnia; požaduje 
opatrenia na zlepšenie vyhľadateľnosti údajov do dátových priestorov prostredníctvom 
uľahčenia, spracovania, katalogizácie a vytvorenia všeobecne akceptovaných taxonómií 
a čistenia bežných údajov; vyzýva Komisiu, aby poskytla usmernenie, nástroje a 
financie z jestvujúcich programov na zvýšenie vyhľadateľnosti metaúdajov v dátových 
priestoroch; zdôrazňuje iniciatívy, ako je program Severská inteligentná vláda, ktorá má 
umožniť MSP dobrovoľne si vymieňať údaje automaticky a v reálnom čase 
prostredníctvom decentralizovaného digitálneho ekosystému;

25. pripomína kľúčovú úlohu sprostredkovateľov údajov ako štrukturálnych faktorov 
organizácie tokov údajov; víta plány Komisie na klasifikáciu a certifikáciu 
sprostredkovateľov s cieľom vytvoriť interoperabilné a nediskriminačné dátové 
ekosystémy; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila interoperabilitu vytvorením 
minimálnych kritérií medzi sprostredkovateľmi údajov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s európskymi a medzinárodnými normalizačnými organizáciami s 
cieľom identifikovať a odstrániť nedostatky v normalizácii údajov;

26. zdôrazňuje potrebu riešiť osobitné otázky, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s 
prístupom k údajom spotrebiteľov a ich kontrolou, najmä pokiaľ ide o určité skupiny 
spotrebiteľov, ktoré sa považujú za zraniteľné, ako sú maloletí, starší ľudia alebo osoby 
so zdravotným postihnutím; žiada preto Komisiu, aby zabezpečila, aby sa vždy 
rešpektovali práva všetkých spotrebiteľov a aby mohli všetci spotrebitelia rovnako 



využívať výhody vytvorenia jednotného trhu s údajmi; zdôrazňuje, že ak spracovanie 
údajov zahŕňa zmiešané súbory údajov, s týmito súbormi údajov sa musí zaobchádzať v 
súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi vrátane usmernenia Komisie k nariadeniu 
(EÚ) 2018/1807 o voľnom toku iných ako osobných údajov;

27. zdôrazňuje potrebu vytvoriť jednotné európske dátové priestory s cieľom zabezpečiť 
voľný tok iných ako osobných údajov cez hranice a medzi odvetviami s cieľom zrýchliť 
toky údajov medzi podnikmi, akademickou obcou, príslušnými zainteresovanými 
stranami a verejným odvetvím; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 
dodržiavali nariadenie (EÚ) 2018/1807, aby sa mohli údaje uchovávať a spracúvať v 
celej EÚ bez neodôvodnených prekážok a obmedzení;

28. pripomína, že osobné a iné ako osobné údaje, ako sú napríklad priemyselné údaje, sa 
nedajú vždy navzájom oddeliť alebo je ich oddelenie náročné a nákladné, čo vedie k 
tomu, že veľké množstvo údajov sa v súčasnosti nevyužíva; pripomína v tejto súvislosti, 
že súbory údajov, v ktorých sú rôzne druhy údajov neoddeliteľne prepojené, sa vždy 
považujú za osobné údaje, a to aj v prípade, že osobné údaje predstavujú len malú časť 
súboru údajov; naliehavo vyzýva Komisiu a európske orgány na ochranu údajov, aby 
poskytli ďalšie usmernenia týkajúce sa zákonného spracúvania údajov a postupov pri 
využívaní zmiešaných súborov údajov v priemyselnom prostredí, a to pri plnom 
dodržiavaní GDPR a nariadenia (EÚ) 2018/1807; domnieva sa, že používanie 
technológie na ochranu súkromia by sa malo podporovať s cieľom zvýšiť právnu istotu 
pre podniky, a to aj prostredníctvom jasných usmernení a zoznamu kritérií účinnej 
anonymizácie; zdôrazňuje, že kontrolu nad takýmito údajmi má vždy jednotlivec a táto 
kontrola by mala byť automaticky chránená; vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie 
legislatívneho rámca a jasného vymedzenia horizontálnych a prierezových priestorov 
pre osobné údaje popri iných dátových priestoroch a aby ďalej objasnila problém 
zmiešaných súborov údajov; vyzýva Komisiu, aby posilnila postavenie občanov a 
spoločností napríklad prostredníctvom dôveryhodných sprostredkovateľov, ako sú 
prevádzkovatelia MyData, ktorí uľahčujú transfer údajov so súhlasom vlastníkov a 
poskytujú primeranú úroveň podrobností o povoleniach; zdôrazňuje potrebu ďalšieho 
rozvoja digitálnych identít, ktoré sú neodmysliteľným základom spoľahlivého dátového 
hospodárstva s viacerými subjektmi; vyzýva preto Komisiu, aby zrevidovala nariadenie 
(EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu1 a uverejnila legislatívny návrh o 
dôveryhodnej a bezpečnej európskej elektronickej identifikácii; okrem toho vyzýva 
Komisiu, aby analyzovala, či by organizácie a veci, ako sú senzory, mali potrebovať 
digitálne identity na uľahčenie cezhraničného využívania dôveryhodných služieb, ktoré 
sú nevyhnutné pre dátové hospodárstvo s viacerými subjektmi;

29. zdôrazňuje potenciál zhromažďovania spoľahlivých údajov a ich sprístupňovania 
verejnosti, občianskej spoločnosti a nezávislým expertom z hľadiska zlepšenia kvality 
presadzovania práva a boja proti prípadnej zaujatosti; zdôrazňuje, že každý prístup 
orgánov presadzovania práva k verejným alebo súkromným osobným údajom v 
dátových priestoroch musí vychádzať z práva EÚ a právnych predpisov členských 
štátov, obmedzovať sa na to, čo je nevyhnutné a primerané, a poskytovať primerané 
záruky; zdôrazňuje, že používanie osobných údajov by malo byť orgánom verejnej moci 
povolené len pod prísnym demokratickým dohľadom a s dodatočnými zárukami proti 
ich zneužitiu;

1 Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73.



30. poznamenáva, že výmena údajov medzi členskými štátmi v oblasti spravodlivosti a 
vnútorných záležitostí je dôležitá pre posilnenie bezpečnosti občanov EÚ a že v tejto 
súvislosti by sa mali vyčleniť primerané finančné zdroje; zdôrazňuje však, že sú 
potrebné silnejšie záruky, pokiaľ ide o spôsob, akým agentúry pôsobiace v oblasti 
spravodlivosti a vnútorných záležitostí spracúvajú, používajú a spravujú osobné 
informácie a údaje v ich navrhnutých dátových priestoroch;

31. podporuje zámer Komisie presadzovať rozvoj deviatich spoločných európskych 
dátových priestorov pre priemysel (výroba), zelenú dohodu, mobilitu, zdravie, financie, 
energetiku, poľnohospodárstvo, verejnú správu a zručnosti; vyzýva na ich bezodkladný 
rozvoj; podporuje možnosť rozšíriť koncepciu spoločných európskych dátových 
priestorov na ďalšie odvetvia;

32. zdôrazňuje potrebu venovať osobitnú pozornosť určitým sektorom, ako je 
zdravotníctvo; súhlasí s názorom Komisie, že občania EÚ by mali mať zabezpečený 
prístup ku komplexným elektronickým záznamom o údajoch týkajúcich sa ich zdravia a 
mali by mať naďalej kontrolu nad osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia a možnosť 
poskytovať tieto údaje oprávneným tretím stranám a že súčasne by sa mal zakázať 
neoprávnený prístup v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov; zdôrazňuje, že 
poisťovacím spoločnostiam ani iným poskytovateľom služieb, ktoré majú právo na 
prístup k informáciám uchovávaným v aplikáciách elektronického zdravotníctva by sa 
nemalo umožniť využívať údaje získané z týchto aplikácií na účely diskriminácie pri 
stanovovaní cien, keďže by to bolo v rozpore so základným právom na prístup 
k zdraviu;

33. pripomína, že spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa článku 9 GDPR 
je v zásade zakázané, až na určité prísne výnimky, ktoré zahŕňajú osobitné pravidlá 
spracúvania a vždy obsahujú povinnosť vykonať posúdenie vplyvu na ochranu údajov; 
zdôrazňuje potenciálne katastrofálne a nezvratné dôsledky nesprávneho alebo 
nezabezpečeného spracúvania citlivých údajov pre dotknutých jednotlivcov;

34. víta návrh Komisie na vytvorenie európskeho jednotného trhu s údajmi vrátane 
spoločného európskeho dátového priestoru pre mobilitu a uznáva jeho výrazný 
hospodársky potenciál;

35. zdôrazňuje, že takýto európsky dátový priestor by bol prínosom najmä pre európske 
odvetvia dopravy a logistiky, keďže má potenciál na zvýšenie efektívnosti organizácie 
a riadenia tokov nákladnej a osobnej dopravy, ako aj na lepšie a efektívnejšie využitie 
infraštruktúry a zdrojov v rámci transeurópskej dopravnej siete (ďalej len „TEN-T“);

36. ďalej zdôrazňuje, že tento európsky dátový priestor by zároveň zabezpečil lepšiu 
viditeľnosť v dodávateľskom reťazci, riadenie tokov nákladnej a osobnej dopravy 
v reálnom čase, interoperabilitu a multimodalitu, ako aj zjednodušenie a zníženie 
administratívnej záťaže v rámci TEN-T, najmä v cezhraničných oblastiach;

37. zdôrazňuje, že spoločné využívanie údajov by mohlo zlepšiť efektívnosť riadenia 
dopravy a bezpečnosť cestnej premávky všetkých druhov dopravy; zdôrazňuje 
potenciálne výhody spoločného využívania údajov, ako je navigácia na obchádzanie 
zhustenej premávky v reálnom čase a oznámenia o meškaní verejnej dopravy v reálnom 
čase, pri súčasnom znižovaní nadčasov, zlepšovaní efektívnosti a predchádzaní 
prekážkam;

38. navrhuje, aby Komisia počas vypracúvania regulačného rámca pre interoperabilnú 



výmenu údajov v železničnej doprave prehodnotila nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému 
„telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému1 
a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1305/2014 o technickej špecifikácii interoperability 
týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v nákladnej doprave“ železničného 
systému v Európskej únii2;

39. víta podporu Komisie pre vytvorenie spoločného európskeho priestoru pre 
poľnohospodárske údaje; pripomína potenciál poľnohospodárskych údajov a 
rozsiahleho prístupu k nim s cieľom zvýšiť udržateľnosť, konkurencieschopnosť a 
využívanie zdrojov v rámci celého agropotravinárskeho a lesníckeho reťazca, prispieť k 
rozvoju inovačných a udržateľných techník, zlepšiť prístup spotrebiteľov k relevantným 
informáciám a obmedziť plytvanie potravinami a ekologickú stopu odvetvia; naliehavo 
vyzýva príslušné orgány členských štátov, aby posilnili a investovali do rozvoja 
nástrojov na zber a spracovanie údajov pre poľnohospodárske pododvetvia, ako aj pre 
údaje o vývoze a dovoze okrem iného poľnohospodárskych výrobkov a produktov;

40. vyzýva Komisiu, aby preskúmala potenciálne prínosy a rozsah pôsobnosti vytvorenia 
spoločného európskeho dátového priestoru pre kultúrny a kreatívny priemysel kultúrne 
dedičstvo; poukazuje na to, že kultúrny sektor má značné množstvo opakovane 
použiteľných údajov, ktoré by v kombinácii s inými zdrojmi vrátane otvorených zdrojov 
údajov a analýzy údajov mohli pomôcť kultúrnym inštitúciám;

41. vyzýva na vytvorenie európskeho dátového priestoru pre cestovný ruch s cieľom 
umožniť všetkým subjektom v tomto odvetví, najmä malým a stredným podnikom, 
využívať obrovské množstvo údajov pri vykonávaní politík a projektov na regionálnej 
a miestnej úrovni, pri podpore obnovy a posilňovaní digitalizácie;

42. podporuje iniciatívu Komisie vytvoriť prísne vymedzený celoeurópsky prístup k 
altruizmu údajov a stanoviť jasné vymedzenie a pravidlá týkajúce sa altruizmu údajov v 
súlade so zásadami EÚ v oblasti ochrany údajov, najmä s obmedzením účelu, v ktorom 
sa vyžaduje, aby sa údaje spracúvali na „špecifikované, explicitné a legitímne účely“; 
podporuje návrh Komisie, aby bol altruizmus údajov vždy podmienený informovaným 
súhlasom a bolo možné ho kedykoľvek odvolať; zdôrazňuje, že údaje darované v rámci 
dátového altruizmu sa majú spracúvať na účely všeobecného záujmu a nemali by sa 
používať výlučne na sledovanie obchodných záujmov;

43. naliehavo vyzýva, aby riadiaci rámec propagoval zásadu „údaje pre verejné blaho“ a 
zároveň aby vždy chránil práva občanov EÚ;

44. zdôrazňuje, že jednotlivci by nemali byť pod tlakom, aby umožnili spoločné využívanie 
svojich údajov, a že rozhodnutia nesmú byť spojené s priamymi prínosmi ani výhodami 
pre osoby, ktoré sa rozhodnú umožniť používanie svojich osobných údajov;

Akty týkajúce sa údajov, prístup a interoperabilita
45. naliehavo žiada Komisiu, aby predložila akt o dátach s cieľom podporiť a umožniť 

intenzívnejší a spravodlivý tok údajov medzi B2B, B2G, government-to-business (ďalej 

1 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2011, s. 11.
2 Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 438.



len „G2B“) a government-to-government (ďalej len „G2G“) vo všetkých odvetviach;

46. nabáda Komisiu, aby uľahčovala kultúru výmeny údajov a dobrovoľné systémy 
spoločného využívania údajov, ako je vykonávanie najlepších postupov, spravodlivé 
zmluvné vzorové dohody a bezpečnostné opatrenia; poznamenáva, že dobrovoľná 
výmena údajov by sa mala uskutočňovať na základe pevného legislatívneho rámca, 
ktorý zabezpečí dôveru a podnieti podniky k tomu, aby údaje sprístupňovali iným, 
najmä cezhranične; naliehavo vyzýva Komisiu, aby objasnila práva na využívanie, 
najmä v trhových prostrediach B2B a B2G; naliehavo vyzýva Komisiu, aby nabádala 
podniky, aby si vymieňali svoje údaje, či už pôvodné, odvodené alebo 
spoluvygenerované, prípadne prostredníctvom systému odmeňovania a iných stimulov, 
a to pri rešpektovaní obchodného tajomstva, citlivých údajov a práv duševného 
vlastníctva; nabáda Komisiu, aby vypracovala prístupy spolupráce pri výmene údajov a 
štandardizovaných dohôd o údajoch s cieľom zlepšiť predvídateľnosť a dôveryhodnosť; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa v zmluvách stanovili jasné povinnosti 
a zodpovednosť, pokiaľ ide o prístup, spracovanie, spoločné využívanie a ukladanie 
údajov s cieľom obmedziť zneužívanie týchto údajov;

47. konštatuje, že nerovnováhy na trhu vyplývajúce z koncentrácie údajov obmedzujú 
hospodársku súťaž, zvyšujú prekážky vstupu na trh a obmedzujú širší prístup k údajom 
a ich využívanie; konštatuje, že B2B zmluvné dohody nevyhnutne nezaručujú 
primeraný prístup MSP k údajom, a to z dôvodu rozdielov v oblasti vyjednávacej sily 
alebo odborných znalostí; konštatuje, že existujú osobitné okolnosti, ako napríklad 
systematická nerovnováha v dátových hodnotových reťazcoch B2B, v ktorých by mal 
byť prístup k údajom povinný, napríklad používaním dobre vytvorených rozhraní API, 
ktoré zabezpečujú spravodlivý prístup hráčom všetkých veľkostí, alebo vykonávaním 
pravidiel hospodárskej súťaže s cieľom bojovať proti nekalým alebo nezákonným 
praktikám B2B; zdôrazňuje, že takéto nerovnováhy existujú v rôznych odvetviach;

48. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali práva a povinnosti aktérov týkajúce sa 
prístupu k údajom, ktorí boli zapojení do vytvárania údajov, a zlepšili ich 
informovanosť, najmä právo na prístup k údajom, ich prenos, naliehanie na inú stranu, 
aby ich prestala používať, alebo ich opravu či vymazanie, a zároveň identifikovali ich 
držiteľov a vymedzili povahu týchto práv; vyzýva Komisiu, aby ozrejmila práva 
subjektov využívať výhody hospodárskej hodnoty vytvorenej aplikáciami vyškolenými 
pomocou údajov, ktoré boli vygenerované s ich zapojením;

49. považuje za dôležité zabezpečiť, aby sa spoločnostiam, najmä mikropodnikom, MSP a 
začínajúcim podnikom, uľahčila právna a technická podpora na vnútroštátnej úrovni aj 
na úrovni EÚ, napríklad v kontexte európskych centier digitálnych inovácií v rámci 
programu Digitálna Európa, s cieľom zlepšiť využívanie a výmenu údajov a zlepšiť 
dodržiavanie GDPR; domnieva sa, že prístup ku spoločne vygenerovaným údajom by sa 
mal poskytovať spôsobom, ktorý rešpektuje základné práva, podporuje rovnosť 
podmienok a podporuje zapojenie sociálnych partnerov aj na podnikovej úrovni; 
zdôrazňuje, že takéto prístupové práva sa musia technicky umožniť a musia sa udeľovať 
prostredníctvom štandardizovaných rozhraní;

50. vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, ako aj miestne a regionálne orgány verejnej 
moci, aby šli príkladom a zaviedli služby v reálnom čase a v politikách vychádzali z 
údajov v reálnom čase; zdôrazňuje, že digitalizácia predstavuje pre verejnú správu 
príležitosť na zníženie zbytočnej administratívnej záťaže a riešenie prekážok vo 



verejných subjektoch a orgánoch s cieľom účinnejšie spravovať iné ako osobné údaje, 
čo bude prínosom pre rozvoj a poskytovanie verejných služieb;

51. vyzýva na väčšie a lepšie sekundárne využívanie bezpečne anonymizovaných osobných 
údajov a použitie vyvinutých technológií na zlepšovanie a zachovanie súkromia, najmä 
pri výmenách G2B/G2G, s cieľom podporiť inovácie a výskum a zlepšiť služby vo 
verejnom záujme; zdôrazňuje potrebnosť nástrojov na zabezpečenie toho, aby takéto 
druhotné použitia boli vždy v úplnom súlade s právnymi predpismi EÚ v oblasti 
ochrany údajov a súkromia; zdôrazňuje, že prístup k údajom nevylučuje súkromie;

52. zdôrazňuje tiež, že akékoľvek použitie agregovaných osobných údajov zo zdrojov, ako 
sú sociálne médiá, musí byť buď v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov, 
alebo musí byť skutočne nezvratne anonymizované; žiada Komisiu, aby podporovala 
najlepšie postupy v technikách anonymizácie a ďalej podporovala výskum v oblasti 
procesu zvrátenia anonymizácie a boja proti nemu; vyzýva Európsky výbor pre ochranu 
údajov (EDPB), aby aktualizoval svoje usmernenie v tejto oblasti; varuje však pred 
spoliehaním sa na anonymizáciu ako techniku na ochranu súkromia, keďže v niektorých 
prípadoch je prakticky nemožné dosiahnuť úplnú anonymizáciu;

53. zdôrazňuje úlohu verejného sektora pri podpore inovatívneho a konkurencieschopného 
dátového hospodárstva; zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu zamedziť blokovanie 
verejne zhromažďovaných údajov alebo údajov vo všeobecnom verejnom záujme 
získavaných súkromnými subjektmi zo strany poskytovateľov služieb alebo z dôvodu 
odkázanosti na určitého dodávateľa technológie; žiada, aby postupy verejného 
obstarávania a programy financovania zaručovali neskoršie práva na prístup k údajom, 
interoperabilitu a požiadavky prenosnosti na základe technických noriem; podporuje 
používanie otvorených noriem, softvéru a hardvéru s otvoreným zdrojovým kódom, 
platforiem s otvoreným zdrojovým kódom a prípadne otvorených, dobre 
štruktúrovaných rozhraní API s cieľom dosiahnuť interoperabilitu; zdôrazňuje potrebu 
chrániť a podporovať prístup MSP a najmä startupov k postupom verejného 
obstarávania v súvislosti s digitalizáciou verejnej správy s cieľom podporiť vytvorenie 
dynamického a konkurencieschopného európskeho digitálneho sektora;

54. zdôrazňuje, že výmena údajov by sa mala využívať na posilnenie hospodárskej súťaže a 
nabáda Komisiu, aby zabezpečila rovnaké podmienky na jednotnom trhu s údajmi;

55. vyzýva Komisiu, aby v rámci zdieľania údajov v režime B2G viac vymedzila to, za 
akých okolností, podmienok a stimulov by súkromný sektor mal byť povinný zdieľať 
údaje s verejným sektorom, napríklad z dôvodu ich potrebnosti pre organizáciu 
verejných služieb závisiacich od údajov; zdôrazňuje, že povinné systémy spoločného 
využívania údajov B2G, napríklad v prípadoch vyššej moci, by mali mať jasne 
vymedzený rozsah pôsobnosti a harmonogram a mali by byť založené na jasných 
pravidlách a povinnostiach, aby sa zabránilo nekalej hospodárskej súťaži;

56. vyzýva na zlepšenie koordinácie medzi členskými štátmi s cieľom uľahčiť výmenu 
údajov B2G a cezhraničný tok údajov v jednotlivých odvetviach prostredníctvom 
dialógu s verejnou správou a so zainteresovanými subjektmi s cieľom vytvoriť 
kolektívny prístup k údajom na základe zásad vyhľadateľnosti, prístupnosti, 
interoperability a opakovanej použiteľnosti; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti 
rozsiahleho spracovania údajov;

57. pripomína Komisii a členským štátom, aby pri rokovaniach o vykonávacom akte o 



súboroch údajov vysokej hodnoty naplno vykonávali ciele smernicu o otvorených 
dátach, zlepšili jej vykonávanie v zmysle kvality a zverejňovania údajov a dodržiavali 
jej ciele; žiada, aby k týmto súborom údajov okrem iného patrili aj zoznamy 
obchodných registrov; zdôrazňuje spoločenské prínosy podpory lepšieho prístupu k 
údajom verejného sektora spôsobmi, ktoré posilňujú použiteľnosť v celej Európe; 
vyzýva Komisiu, aby v rámci pripravovaných právnych predpisov o údajoch 
zabezpečila silné prepojenie medzi týmito súbormi údajov s vysokou hodnotou a 
budúcou legislatívou v oblasti údajov a vytváraním spoločných európskych dátových 
priestorov;

58. zdôrazňuje význam extenzívneho opakovaného použitia údajov verejného sektora pre 
hospodárstvo aj spoločnosť, pričom by tieto údaje, pokiaľ je to možné, mali byť „v 
reálnom čase“ alebo aspoň aktuálne, ľahko prístupné a spracovateľné vďaka strojovo 
čitateľným a užívateľsky ústretovým formátom; nabáda Komisiu, aby koordinovala 
svoju činnosť s členskými štátmi s cieľom uľahčiť výmenu súborov údajov vytvorených 
verejným sektorom, ktoré nie sú citlivé, v strojovo čitateľných formátoch nad rámec 
toho, čo sa vyžaduje v smernici o otvorených údajoch, a to buď bezplatne, vždy, keď je 
to možné, alebo s pokrytím nákladov, a aby vydala usmernenia týkajúce sa spoločného 
modelu výmeny údajov v súlade s požiadavkami GDPR; pri súčasnom zachovaní 
flexibility aktualizácií vysoko cenných súborov údajov, nabáda Komisiu, aby rozšírila 
rozsah pôsobnosti smernice o otvorených dátach na ďalšie verejné súbory údajov a 
uplatňovala zásadu implicitnej digitálnej transparentnosti údajov verejného sektora, 
ktorá bude členské štáty nabádať k tomu, aby v reálnom čase zverejňovali existujúce 
hrubé digitálne údaje;

59. poukazuje na to, že rýchly rozvoj moderných digitálnych riešení v odvetví dopravy 
a cestovného ruchu, ako sú autonómne vozidlá a inteligentné dopravné systémy (IDS), 
nie je možný bez vytvorenia spoločných, jednotných, štruktúrovaných a strojovo 
čitateľných dátových formátov na európskej úrovni, ktoré by mali byť založené na 
otvorených normách pre záznamy;

60. vyzýva Komisiu, aby identifikovala a zriadila dobrovoľný, otvorený a interoperabilný 
register environmentálnych, sociálnych a správnych údajov (ESG) o udržateľnosti 
podnikov a výkonnosti v oblasti zodpovednosti, čo je kľúčové na zabezpečenie 
udržateľných investícií a zlepšilo by transparentnosť udržateľnosti a zodpovednosti 
spoločností s cieľom umožniť im lepšie demonštrovať opatrenia prijaté na dosiahnutie 
cieľov zelenej dohody; vyzýva Komisiu, aby posúdila, ktoré súbory údajov sú 
nevyhnutné pre ekologickú transformáciu, a podporuje najmä otvorenie súkromných 
údajov, ak je to odôvodnené na účely verejného výskumu;

Infraštruktúra
61. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby s cieľom posilniť technologickú suverenitu Únie 

presadzovali výskum a inovácie a pracovali na technológiách, ktoré uľahčia otvorenú 
spoluprácu, výmenu a analýzu údajov, a aby investovali do budovania kapacít a 
projektov s veľkým vplyvom, inovácií a zavádzania digitálnych technológií pri 
súčasnom dodržiavaní zásady technologickej neutrality;

62. zdôrazňuje, že prebiehajúca núdzová situácia súvisiaca s ochorením COVID-19 odhalila 
nedostatky a slabé miesta v digitálnej oblasti, a to na úrovni Únie, ako aj na úrovni 
členských štátov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej účinne riešili digitálnu 
priepasť medzi členskými štátmi aj v rámci nich zlepšovaním prístupu k 



vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu, sieťam s veľmi vysokou kapacitou a 
službám IKT, a to aj vo väčšine okrajových a vidieckych obývaných oblastí, čím sa 
podporí súdržnosť a hospodársky a sociálny rozvoj; poukazuje na potenciálnu úlohu 
satelitného pripojenia v najodľahlejších oblastiach;

63. pripomína, že úspech stratégií Únie v oblasti údajov a UI závisí od širšieho ekosystému 
IKT, od odstránenia digitálnej priepasti, od urýchlenia technologického vývoja okrem 
iného v oblasti internetu vecí, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, 
technológie optického vlákna, 5G, 6G, kvantového a edge computingu, robotiky, 
technológií distribuovanej databázy transakcií vrátane blockchainu, digitálnych dvojíc, 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky, technológie vizuálneho spracovania a 
inteligentnej pripojiteľnosti na okraji, napríklad prostredníctvom rozsiahlych 
otvorených výziev na predkladanie návrhov projektov, ktoré kombinujú edge a internet 
vecí; zdôrazňuje, že technologický pokrok založený na spracúvaní údajov a vzájomnej 
previazanosti digitálnych produktov a služieb musia dopĺňať právne záväzné etické 
normy, aby sa zmiernili hrozby pre súkromie a ochranu údajov;

64. uznáva súčasný úspech Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky; domnieva sa, že je dôležitým nástrojom na výmenu informácií a údajov medzi 
vedcami a výskumníkmi a všeobecnejšie súkromnými a verejnými subjektmi; víta návrh 
Komisie na zachovanie a podporu vedúcej úlohy Európy v oblasti superpočítačov a 
kvantovej výpočtovej techniky;

65. zdôrazňuje, že digitálne odvetvie má významný potenciál prispieť k zníženiu 
celosvetových emisií uhlíka; konštatuje, že podľa odhadov je sektor zodpovedný za 
takmer 2 % celosvetových emisií skleníkových plynov; zdôrazňuje, že pokračujúcu 
expanziu tohto odvetvia musí sprevádzať dôraz na energetickú efektívnosť a 
efektívnosť využívania zdrojov s cieľom bojovať proti vplyvom na životné prostredie; 
konštatuje, že nové technologické riešenia, ako napríklad optické vlákna (v porovnaní s 
medeným vedením) a energeticky účinné programovanie, vytvárajú oveľa menšiu 
uhlíkovú stopu; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť využívanie a obehovosť kritických 
surovín pri súčasnom znižovaní a recyklácii elektronického odpadu;

66. zdôrazňuje, že dátové centrá predstavujú rastúci podiel na svetovej spotrebe elektrickej 
energie s potenciálom ďalšieho nárastu, ak sa neprijmú žiadne opatrenia; berie na 
vedomie zámer Komisie dosiahnuť do roku 2030 vysoko energeticky efektívne, 
udržateľné a klimaticky neutrálne dátové centrá; podporuje presadzovanie inovatívnych 
a najlepších dostupných riešení, minimalizácie odpadu a techník ukladania zelených 
údajov so zameraním najmä na synergie medzi diaľkovým vykurovaním a chladením a 
využívanie odpadového tepla vytvoreného v zariadeniach dátových stredísk chladenia s 
cieľom zmierniť vplyv dátových centier na životné prostredie, zdroje a energiu; 
požaduje väčšiu transparentnosť pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o emisie CO2 z ukladania 
a zdieľania údajov;

67. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby propagovali konkurenčné trhy pri súčasnom 
posilnení európskych podnikov a s cieľom podporiť nárast európskych ponúk cloudu; 
víta iniciatívy Európskej federácie cloud computingu, ako je Európska aliancia pre 
priemyselné dáta a cloud a iniciatívy v oblasti financovania, ako aj projekt GAIA-X, 
ktorého cieľom je vytvoriť federovanú dátovú infraštruktúru a vytvoriť ekosystém, 
ktorý umožňuje škálovateľnosť, interoperabilitu a sebaurčenie poskytovateľov údajov 
už v štádiu návrhu, aby sa zabezpečilo, že organizácie alebo jednotlivci budú mať 



kontrolu nad svojimi vlastnými údajmi; podporuje konkurencieschopné trhy EÚ v 
oblastiach IaaS, PaaS a SaaS a pri rozvoji špecializovaných a okrajových cloudových 
služieb a aplikácií; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zostala ostražitá v oblasti 
prípadného zneužívania trhovej sily dominantnými aktérmi v oligopolistických 
trhových štruktúrach v Únii, ktoré by mohli brániť hospodárskej súťaži alebo 
spotrebiteľom vo výbere; zdôrazňuje, že cloudové infraštruktúry by mali byť založené 
na zásadách dôvery, otvorenosti, bezpečnosti, interoperability a prenosnosti; 
zdôrazňuje, že zásady prenosnosti údajov by mali v potrebnom rozsahu prekonať 
rozdiely v infraštruktúre a postupoch poskytovateľov IT s cieľom zabezpečiť účinný 
prenos údajov používateľov; konštatuje, že používatelia nemusia mať pri prenose 
svojich údajov od jedného poskytovateľa k druhému presne rovnakú konfiguráciu a 
službu;

68. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi urýchlila vypracovanie „súboru 
pravidiel cloud computingu“, v ktorom sa stanovia zásady poskytovania 
konkurencieschopných cloudových služieb v Únii, predstaví pevný rámec na zvýšenie 
jasnosti a uľahčenie dodržiavania predpisov v prípade cloudových služieb, a okrem 
iného sa poskytovatelia služieb zaviažu, aby odhalili, kde sa údaje spracúvajú a 
uchovávajú, a zároveň zabezpečili zvrchovanosť používateľov, pokiaľ ide o ich údaje; 
konštatuje, že tento súbor pravidiel by mal používateľom ďalej umožniť plynulú 
migráciu ich údajov prostredníctvom interoperabilných rozhraní na iných 
poskytovateľov služieb; domnieva sa, že jeho cieľom by malo byť predchádzanie 
odkázanosti na určitú technológiu, najmä vo verejnom obstarávaní; považuje používanie 
dohôd z workshopov CEN (CWA) v špecifických oblastiach, ako sú služby cloud 
computingu, za spôsob, ako zvýšiť účinnosť vytvárania harmonizovaných noriem; 
zdôrazňuje, že hoci výber operátora cloudu majú podniky a spotrebitelia, všetci 
prevádzkovatelia cloudu, ak sú usadení alebo konajú v EÚ, musia dodržiavať pravidlá, 
normy a štandardy EÚ a ich dodržiavanie by sa malo monitorovať; konštatuje, že 
v prípade, že prevádzkovateľ z EÚ využíva cloudové služby umiestnené v krajinách 
mimo EÚ, je dôležité zabezpečiť rovnaké uplatňovanie vysokej úrovne právnej v 
prípade sporov vrátane sporov týkajúcich sa duševného vlastníctva;

69. podporuje prácu Komisie, aby sa využila revízia horizontálnych a vertikálnych 
usmernení pre hospodársku súťaž na zavedenie nových nástrojov na boj proti nadmernej 
koncentrácii trhu, ktorá je dátovým trhom vlastná, vrátane priebežného monitorovania 
trhov s rizikom a v prípade potreby predbežnej regulácie;

70. zdôrazňuje význam dôvery a pevnejšieho rámca kybernetickej bezpečnosti pre stabilné 
dátové hospodárstvo, ako aj kultúru bezpečnosti subjektov, ktoré spracúvajú veľké 
množstvo údajov; zdôrazňuje význam najmodernejšej základnej digitálnej infraštruktúry 
a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spoločne investovali s cieľom zabezpečiť jej 
úplné zavedenie; vyzýva na podporu ďalšieho rozvoja technológií na bezpečnú výmenu 
údajov, napr. prostredníctvom bezpečných výpočtových technológií s viacerými 
stranami a šifrovania; naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila riešenia a kybernetické 
normy vhodné pre účastníkov trhu všetkých veľkostí, vrátane mikropodnikov a MSP; 
podporuje spoločný a koordinovaný prístup k súboru nástrojov EÚ týkajúcich sa 
kybernetickej bezpečnosti v oblasti 5G sietí a bezpečného zavádzania 5G sietí v EÚ;

71. vyzýva Komisiu, aby podporovala audity týkajúce sa zneužiteľnosti, zraniteľnosti a 
interoperability infraštruktúry na zdieľanie údajov; upozorňuje na významné a rýchlo 
rastúce náklady spôsobené kybernetickými útokmi; pripomína, že väčšia prepojenosť 



môže zvýšiť kybernetické hrozby a trestnú činnosť, ako aj kybernetický terorizmus a 
riziko prírodných a technologických nehôd, ako sú tie, ktoré majú vplyv na obchodné 
tajomstvo; v tejto súvislosti víta návrh Komisie na revíziu smernice (EÚ) 2016/1148 o 
bezpečnosti sietí a informačných systémov1 a nového kompetenčného centra 
kybernetickej bezpečnosti EÚ s cieľom zlepšiť kybernetickú odolnosť a účinnejšie 
reagovať na kybernetické útoky;

72. zdôrazňuje, že bezpečné zavádzanie produktov a služieb v európskych ekosystémoch 
založených na údajoch, orientovaných na spotrebiteľov a priemyselných IoT by malo 
zahŕňať bezpečnosť a ochranu súkromia už v štádiu návrhu; nabáda na využívanie 
nástrojov na zvýšenie transparentnosti; podporuje ambíciu Komisie vypracovať 
digitálny pas pre výrobky;

73. zdôrazňuje význam toho, aby príslušné orgány dohľadu nad trhom mali potrebnú 
právomoc na prístup k relevantným údajom pri plnom dodržiavaní smernice (EÚ) 
2019/10202, ak majú dôvody domnievať sa, že existujú potenciálne nezákonné postupy, 
s cieľom posilniť ich opatrenia a zabezpečiť dostatočnú kontrolu bezpečnosti výrobkov; 
zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť bezpečnosť a ochranu údajov, ku ktorým majú 
prístup orgány dohľadu;

74. vyzýva na monitorovanie vykonávania právnych predpisov v oblasti dopravy, najmä 
nariadenia (EÚ) 2020/1056 o elektronických údajoch o nákladnej doprave, smernice 
(EÚ) 2019/1936 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry a nariadenia (EÚ) 
2019/1239, ktorým sa zriaďuje európske prostredie jednotnej námornej platformy, 
s cieľom zabezpečiť podporu podnikov, presadzovať digitalizáciu a zlepšiť výmenu 
údajov medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy (B2A), B2C, B2B, B2G, ako aj G2B;

Výskum, zručnosti, kompetencie a umelá inteligencia
75. uznáva potenciál prístupu k údajom pre urýchlenie vedeckého výskumu a vzdelávacích 

programov; víta prácu Komisie pri umožňovaní výmeny údajov na účely výskumu a 
vzdelávania; víta rozvoj európskeho cloudu pre otvorenú vedu ako otvoreného, 
dôveryhodného a federálneho prostredia v Európe na cezhraničné uchovávanie, výmenu 
a opakované použitie údajov z výskumu; zastáva sa podpory verejne financovaných 
výskumných údajov v súlade so zásadou „tak otvorené, ako je len možné, tak uzavreté, 
ako je potrebné“; zdôrazňuje význam dohôd o strategickom partnerstve medzi 
univerzitami, s cieľom ďalej podporovať spoluprácu v oblasti dátovej vedy;

76. zdôrazňuje význam dosiahnutia vysokej úrovne celkovej digitálnej gramotnosti a 
podpory činností zameraných na zvyšovanie povedomia verejnosti; zdôrazňuje, že 
potenciál rastu Únie závisí od zručností jej obyvateľstva a pracovnej sily; vyzýva preto 
členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť softvérovému inžinierstvu a prilákali 
talenty pre IKT a dátovú gramotnosť pre všetkých s cieľom vybudovať európske know-
how zamerané na ďalšiu generáciu a špičkové technológie; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby zamestnanci orgánov presadzovania práva a justičnej správy mali primerané 
digitálne zručnosti, pretože sú kľúčové pre digitalizáciu justičného systému vo všetkých 
členských štátoch; konštatuje, že Komisia navrhla ambiciózne ciele v oblasti digitálnych 
zručností v EÚ prostredníctvom akčného plánu digitálneho vzdelávania a zdôrazňuje 

1 Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1.



potrebu podrobne monitorovať jeho vykonávanie, rozvoj a výkonnosť;

77. zdôrazňuje, že konkurenčný prístup k údajom a uľahčenie cezhraničného využívania 
údajov majú mimoriadny význam pre rozvoj UI, ktorá sa opiera o vysoko kvalitnú a 
zvýšenú dostupnosť údajov s cieľom vytvoriť súbory iných ako osobných údajov, ktoré 
sú schopné zaškoliť algoritmy a zlepšiť ich výkonnosť;

78. zdôrazňuje, že pri vykonávaní európskej dátovej stratégie sa musí dosiahnuť rovnováha 
medzi podporou širšieho a spoločného využívania údajov a ochranou práv duševného 
vlastníctva, obchodného tajomstva, ale aj základných práv, ako je súkromie; zdôrazňuje, 
že údaje používané na trénovanie algoritmov umelej inteligencie sa niekedy opierajú o 
štruktúrované údaje, ako sú databázy, diela chránené autorským právom a iné diela, na 
ktoré sa vzťahuje ochrana duševného vlastníctva a ktoré sa zvyčajne nepovažujú za 
údaje;

79. poznamenáva, že používanie obsahu chráneného autorským právom ako vstupné údaje 
sa musí posúdiť na základe aktuálnych pravidiel a výnimky týkajúcej sa vyťažovania 
textov a dát stanovenej v smernici o autorskom práve1, ako aj súvisiacich práv na 
digitálnom jednotnom trhu; vyzýva Komisiu, aby vydala usmernenia o tom, ako sa 
centralizovaným spôsobom verejne všetkým sprístupní vyhradzovanie práv;

80. vyhlasuje, že Komisia by mala ďalej hodnotiť zmeny súčasných právnych rámcov v 
občianskom práve procesnom s cieľom znížiť existujúce investičné prekážky pre 
súkromných investorov; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby urýchlene a primerane 
nadviazala na uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o spoločných 
minimálnych normách pre občianskoprávne konanie2;

81. zdôrazňuje, že treba zabrániť tomu, aby sa v aplikáciách založených na algoritmoch 
neúmyselne odzrkadľovali všetky druhy predsudkov, najmä rodové predsudky; v tejto 
súvislosti podporuje transparentnosť algoritmov, systémov umelej inteligencie a 
navrhovania aplikácií;

82. pripomína, že podľa GDPR majú občania EÚ právo na vysvetlenie rozhodnutí prijatých 
algoritmami a na ich napadnutie v záujme zníženia neistoty a nepriehľadnosti, pričom 
osobitná pozornosť by sa mala venovať dobrým životným podmienkam a 
transparentnosti v pracovnom živote;

83. domnieva sa, že hoci súčasné zásady zodpovednosti a technologicky neutrálne pravidlá 
zodpovednosti sú vo všeobecnosti vhodné pre digitálne hospodárstvo a väčšinu 
vznikajúcich technológií, napriek tomu v niektorých prípadoch, napríklad v prípade 
prevádzkovateľov systémov umelej inteligencie, sú potrebné nové alebo dodatočné 
pravidlá zodpovednosti s cieľom zvýšiť právnu istotu a zabezpečiť primeraný systém 
kompenzácie pre dotknutú osobu v prípade nezákonného použitia údajov;

84. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vykonala komplexné posúdenie podobných 
potenciálnych právnych medzier, pokiaľ ide o zodpovednosť za údaje, napríklad v 
prípade škôd spôsobených umelou inteligenciou a iných škôd, ktoré vyplývajú z 
nedostatkov alebo nepresnosti súborov údajov, a aby pred predložením nových 

1 Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 92.
2 Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 39.



legislatívnych návrhov vyhodnotila možné úpravy súčasných systémov zodpovednosti;

85. vyzýva Komisiu, aby podporovala najlepšie postupy v oblasti vzdelávania v oblasti 
vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM) s osobitným zameraním na rodovú 
rovnosť, ako aj na zapojenie a zamestnávanie žien v oblasti technológií;

86. víta digitálnu Európu, Horizont Európa, vesmírny program a Nástroj na prepájanie 
Európy, ako aj európske centrá digitálnych inovácií, ktoré pomôžu európskym 
podnikom držať krok s príležitosťami digitálnej transformácie; zdôrazňuje význam 
finančných prostriedkov vyčlenených na kvantový výskum v rámci programu Horizont 
Európa; okrem toho pripomína úlohu, ktorú by mal zohrávať Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti pri prispievaní k digitálnej agende;

87. vyzýva na verejné a súkromné financovanie, najmä pre mikropodniky a MSP, s cieľom 
podporiť digitálnu transformáciu a plne využiť potenciál dátového hospodárstva, ako aj 
integrovať digitálne technológie a zručnosti; zdôrazňuje, že zabezpečenie rovnakých 
podmienok pre mikropodniky a MSP zahŕňa nielen prístup k údajom, ale aj potrebné 
zručnosti na vykonávanie analýz a získavanie poznatkov z takýchto informácií;

88. vyzýva sociálnych partnerov, aby využívali potenciál digitalizácie, údajov a UI s cieľom 
zvýšiť udržateľnú produktivitu pri súčasnom zachovaní práv pracovníkov, zlepšení 
blahobytu a zamestnateľnosti pracovnej sily a investovaní do systémov zvyšovania 
úrovne zručností, rekvalifikácie, zlepšovania zručností, celoživotného vzdelávania a 
digitálnej gramotnosti; konštatuje, že zvyšovanie informovanosti, vzdelávanie a 
transparentnosť v súvislosti s technológiami založenými na údajoch sú dôležité na to, 
aby občania EÚ mohli pochopiť tieto technológie a byť súčasťou ich spravodlivého 
zavádzania; zdôrazňuje, že zamestnanci by mali mať právo vedieť, kde a ako sa ich 
údaje zhromažďujú, používajú, uchovávajú alebo zdieľajú; žiada, aby sa predchádzalo 
neprimeranému a nenáležitému dohľadu pri práci; domnieva sa, že národné odborové 
zväzy by mali byť viac zapojené do poskytovania odporúčaní a usmernení v oblasti 
ochrany údajov a súkromia na pracovisku;

Pravidlá na globálnej úrovni
89. domnieva sa, že globálne pravidlá používania údajov sú nedostatočné; vyzýva Komisiu, 

aby predložila porovnávaciu analýzu regulačného dátového prostredia v tretích 
krajinách; konštatuje, že európske spoločnosti pôsobiace v niektorých tretích krajinách 
čoraz viac čelia neodôvodneným prekážkam a digitálnym obmedzeniam; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili úsilie s podobne zmýšľajúcimi tretími 
krajinami na medzinárodných a multilaterálnych fórach a v dvojstranných a 
obchodných diskusiách s cieľom dohodnúť sa na nových medzinárodných etických a 
technických normách upravujúcich používanie nových technológií, ako sú umelá 
inteligencia, internet vecí, 5G a 6G, ktoré by mali podporovať hodnoty, základné práva, 
zásady, pravidlá a normy Únie a zabezpečiť, aby jej trh zostal konkurencieschopný a 
otvorený zvyšku sveta; zdôrazňuje potrebu medzinárodných pravidiel a noriem na 
podporu globálnej spolupráce zameranej na posilnenie ochrany údajov a zavedenie 
bezpečných a primeraných prenosov údajov pri plnom dodržiavaní právnych predpisov 
a noriem EÚ a členských štátov;

90. zdôrazňuje, že každý prenos osobných údajov do iných jurisdikcií musí byť v súlade s 
ustanoveniami GDPR, so smernicou o presadzovaní práva v oblasti ochrany údajov, 
chartou a zohľadňovať odporúčania a usmernenia EDPB pred každým prenosom a že 



takéto prenosy sa môžu uskutočniť len vtedy, ak je zabezpečená dostatočná úroveň 
ochrany osobných údajov;

91. vyzýva na voľný tok údajov medzi Úniou a tretími krajinami pod podmienkou, že sú 
splnené požiadavky na ochranu údajov, súkromie, bezpečnosť a iné jasne vymedzené, 
riadne odôvodnené a nediskriminačné záujmy verejnej politiky, napríklad 
prostredníctvom rozhodnutí o primeranosti; domnieva sa, že voľný tok údajov cez 
hranice je potrebný na využitie plného potenciálu dátového hospodárstva, a zdôrazňuje, 
že zachovanie toku údajov musí zostať základom európskych cieľov; podporuje 
umožnenie prístupu k spoločným európskym dátovým priestorom zainteresovaným 
stranám, ktoré sú plne v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi Únie; 
vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi rokovala o nových pravidlách pre 
svetové digitálne hospodárstvo vrátane zákazu neodôvodnených požiadaviek na 
lokalizáciu údajov; pripomína, že je dôležité dosiahnuť pokrok v rokovaniach o 
elektronickom obchode v rámci Svetovej obchodnej organizácie, a vyzýva na 
začlenenie ambicióznych a komplexných kapitol o digitálnom obchode do dohôd EÚ o 
voľnom obchode; podporuje aktívnu úlohu a účasť Únie na iných medzinárodných 
fórach pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti digitalizácie, ako sú OSN, OECD, 
Medzinárodná organizácia práce a UNESCO;

°

°     °

92. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


