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Európska dátová stratégia: Ako si ju predstavuje 
Európsky parlament

Prečítajte si, ako si poslanci Európskeho parlamentu predstavujú zdieľanie neosobných 
údajov na podporu inovácií a hospodárstva v EÚ pri súčasnom zachovaní práva na 
súkromie.
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Údaje sú základom digitálnej transformácie EÚ, ktorá ovplyvňuje všetky aspekty spoločnosti a 
hospodárstva. Údaje sú potrebné aj pri vývoji umelej inteligencia, ktorá je jednou z priorít EÚ. 
Okrem toho predstavujú príležitosti pre inovácie, obnovu po koronakríze a hospodársky rast. 
Veľmi užitočné môžu byť napríklad v zdravotníctve alebo pro vývoji ekologických technológií.

 
Zistite viac o príležitostiach a hrozbách, ktoré prinášajú tzv. big data.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200827STO85804/umela-inteligencia-definicia-a-vyuzitie
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20210211STO97614/big-data-ake-vyhody-a-vyzvy-prinasaju-so-sebou-velke-data-infografika


 
 
Európska komisia predstavila vo februári 2020 Európsku dátovú stratégiu, ktorou sa zaoberal aj 
Európsky parlament. Svoje stanovisko prijal k tejto stratégi 25. marca 2021. Poslanci v ňom 
žiadajú legislatívu, ktorej stredobodom bude človek a ktorá bude vychádzať z európskych 
hodnôt a zachová právo na súkromie a transparentnosť. Nové pravidlá by mali vďaka 
priemyselným a verejným dátam priniesť úžitok občanom aj firmám.

Parlament očakáva, že jeho odporúčania budú vzaté do úvahy v novom dátovom zákone, ktorý 
má byť predstavený Komisiou v roku 2022.  
 

Benefity európskej dátovej ekonomiky
Poslanci vo svojom stanovisku poznamenávajú, že kríza poukázala a potrebu efektívnej dátovej 
legislatívy, ktorá bude podporovať výskum a inovácie. V EÚ už dnes existuje obrovské 
množstvo kvalitných údajov neosobnej povahy, ktorých potenciál je stále nevyužitý. Ide 
napríklad o údaje z priemyslu, obchodu alebo verejného sektora. Ich objem by mal v najbližších 
rokoch ešte viac narastať. Poslanci preto chcú, aby bola nová dátová legislatíva nastavaná tak, 
aby umožnila využiť potenciál údajov čo najviac a to v prospech firiem vrátane malých a 
stredných podnikov a v prospech výskumu.

Ak umožníme voľný tok údajov medzi sektormi a v krajinami, firmy všetkých veľkostí tak budú 
mať viac možností inovovať a rásť. Z globálneho hľadiska nám to umožní zaujať vedúce 
postavenie v dátovej ekonomike.

Európska komisia odhaduje, že hodnota dátovej ekonomiky by mala do roku 2025 vzrásť na 
829 miliárd eur. V roku 2018 bola na úrovni 301 miliárd eur. Počet dátových profesionálov by 
mal vzrásť z 5,7 na 10,9 milióna.

USA a Čína - hlavní svetoví konkurenti EÚ - inovujú veľmi rýchlo, pričom uplatňujú svoje vlastné 
pravidlá ohľadne prístupu k údajom a ich využitia. Ak chce byť EÚ v tejto oblasti lídrom, musí 
nájsť svoje vlastné cesty na využitie potenciálu dát a stanoviť svoje štandardy. 
 

Pravidlá na zachovanie súkromia, základných práv a 
transparentnosti
Poslanci nástoja na tom, že nové európske pravidlá musia rešpektovať európske hodnoty, ako 
sú právo na súkromie, transparentnosť a základné práva. Voľne sa môžu zdieľať len neosobné 
údaje alebo nezvratne anonymizované údaje. Ľudia musia mať nad svojimi osobnými údajmi 
plnú kontrolu a musia byť aj naďalej chránení európskymi pravidlami, ako je napríklad 
nariadenie GDPR.

Členovia Parlamentu žiadajú Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali aj s tretími krajinami 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210322IPR00530/meps-highlight-the-potential-of-the-data-economy-for-jobs


pri stanovovaní takých globálnych štandardov, ktoré budú rešpektovať európske hodnoty a 
princípy a zaistia konkurencieschopnosť pre európske trhy. 
 

Európske dátové priestory a infraštruktúra pre big 
data
Hlavným pilierom nových pravidiel by mal byť voľný tok údajov. Poslanci apelujú na Komisiu a 
členské štáty, aby vybudovali dátové priestory pre jednotlivé odvetvia, ktoré umožnia výmenu 
údajov rešpektujúc spoločné pokyny, právne predpisy a protokoly. Osobitná pozornosť by sa 
podľa nich mala venovať spoločnému európskemu priestoru pre zdravotnícke údaje a to najmä 
vo svetle stále prebiehajúcej pandémie.

Úspech dátovej stratégie vo veľkej miere závisí od informačnej a komunikačnej infraštruktúry. 
Poslanci preto vyzývajú k zrýchleniu technologického vývoja v EÚ, najmä v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti, optických káblov, 5G a 6G. Takisto privítali návrhy Komisie na zlepšenie 
postavenia EÚ v oblasti super počítačov a kvantových počítačov. Zdôraznili, že musíme riešiť aj 
digitálne rozdiely medzi regiónmi, aby všetci mali rovnaké príležitosti a to najmä počas 
hospodárskej obnovy po koronakríze. 
 

Environmentálna stopa big data
Údaje majú potenciál podporovať ekologické technológie a s nimi aj cieľ EÚ stať sa do roku 
2050 klimaticky neutrálnou. Digitálny sektor je však zodpovedný za viac ako 2% globálnych 
emisií skleníkových plynov. Poslanci preto uviedli, že popri jeho raste sa musíme zamerať na 
znižovanie jeho uhlíkovej stopy a znižovanie elektronického odpadu. 
 

Európska legislatíva o zdieľaní údajov
Komisia predstavila európsku dátovú stratégiu vo februári 2020 ako súčasť digitálnej stratégie.

Prečítajte si via o príležitostiach, ktoré so sebou prináša umelá inteligencia a čo v tejto 
oblasti chce dosiahnuť Európsky parlament.

S cieľom podporiť zdieľanie dát v EÚ Parlament a Rada prijali v roku 2022 Akt o správe údajov 
ako súčasť dátovej stratégie. Táto legislatíva má za cieľ zvýšiť dostupnosť dát a posilniť dôveru 
v zdieľanie údajov a v sprostredkovateľov a nadobudne účinnosť v septembri 2023.

Na základe toho Parlament v marci 2023 prijal pozíciu k Zákonu o dátach, ktorý podnikom 
uľahčí prístup k veľkému množstvu kvalitných priemyselných údajov. Parlament je teraz 
pripravený začať rokovania s Radou o konečnej podobe zákona.

Prečítajte si viac o tom, ako EÚ formuje digitálny 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20200618STO81513/ekologicky-dohovor-ako-eu-pracuje-na-klimatickej-neutralite-a-udrzatelnosti
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20200618STO81513/ekologicky-dohovor-ako-eu-pracuje-na-klimatickej-neutralite-a-udrzatelnosti
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/obehove-hospodarstvo-a-redukcia-odpadu/20201208STO93325/elekroodpad-v-eu-fakty-a-cisla-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/umela-inteligencia/20201015STO89417/formovanie-europskej-legislativy-v-oblasti-umelej-inteligencie
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/umela-inteligencia/20201015STO89417/formovanie-europskej-legislativy-v-oblasti-umelej-inteligencie
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20220331STO26411/sprava-udajov-preco-je-legislativa-eu-o-spolocnom-vyuzivani-udajov-dolezita


priestor:
Nové pravidl na boj s kybernetickým zločinom• 
Čo je Akt o digitálnych trhoch a Akt o digitálnych službách? • 
Ako prekonať výpadky v dodávkach mikročipov• 
Zacielené na riziká spojené s kryptomenami• 

Európska dátová stratégia 
Stratégia od Európskej komisie 
Stanovisko priemyselného výboru EP
Legislatívny postup 

Európska správa údajov (Akt o správe údajov) 
Návrh Európskej komisie
Stanovisko priemyselného výboru EP
Legislatívny postup 
Brífing od parlamentného think-tanku 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1582218646923&uri=COM%3A2020%3A66%3AFIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2217(INI)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-european-data-strategy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=SEC(2020)0405
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-data-governance-act
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662608/EPRS_BRI(2021)662608_EN.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu

