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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приветства намерението на Комисията да създаде истински и новаторски единен 
пазар за данни като гръбнак на основаната на данни икономика и 
конкурентоспособността на ЕС, като същевременно се насърчават и защитават 
европейски правила и стандарти за обработка на данни при пълно спазване на 
законодателството на ЕС; счита, че гарантирането на доверие в цифровите услуги 
и интелигентните продукти е от основно значение за растежа и процъфтяването 
на цифровия единен пазар и следва да бъде в основата както на публичната 
политика, така и на бизнес моделите; подчертава, че единният пазар на данни 
следва да позволява на европейските дружества и граждани да се развиват и да се 
възползват от иновативни и конкурентоспособни услуги и продукти, като 
същевременно допринася за постигането на целите на ЕС;

2. счита, че гарантирането на достъп до данни, без да се засягат правилата за защита 
на данните, е от решаващо значение за основните права на гражданите и за 
иновациите и растежа на предприятията, особено за стартиращите предприятия и 
МСП; поради това приветства действията за преодоляване на настоящата липса на 
налични данни, изтъкната от Комисията в нейното съобщение; призовава 
Комисията да направи задълбочена оценка на начините за изграждане на модела 
за управление на данните, като вземе предвид съществуващите модели и 
съответните им предимства и рискове; подчертава, че оценката следва надлежно 
да отчита аспектите, свързани с киберсигурността; отбелязва, че 
децентрализираният модел може да предложи повече гаранции по отношение на 
защитата на неприкосновеността на личния живот и, в зависимост от контекста, 
би могъл да бъде разглеждан като модел за управление на данните;

3. подчертава значението на разработването на законодателни предложения, за да се 
гарантира истински единен пазар на данни; подчертава, че тези предложения 
следва да се основават на задълбочени оценки на въздействието, включително, 
наред с другото, най-добри практики, анализи на разходите и ползите и, когато е 
възможно, сравнителни анализи на регулаторната среда, включително в трети 
държави, за да се осигури правилно насочена и основана на доказателства 
регулаторна среда за вътрешния пазар, без да се възпрепятства навременното 
стартиране на евентуални проекти; освен това предлага Комисията да разгледа 
възможността програмите да се основават на споделянето на данни и на 
инициативите за компютърни услуги в облак въз основа на резултатите от 
пилотните проекти;

4. подчертава значението на съгласуван подход, който може да определи как 
разпоредбите относно обмена на данни ще взаимодействат със съществуващото и 
бъдещото законодателство, за да се гарантира съгласуваност между, например, 
законодателния акт за данните и законодателния акт за управление на данните, от 
една страна, и законодателния акт за цифровите услуги и законодателния акт за 



PE659.085v02-00 4/12 AD\1221963BG.docx

BG

цифровите пазари, от друга страна;

5. подчертава, че е важно да се намери правилния баланс между ясно определени 
правила, като същевременно се създадат възможности за иновации и бързи 
отговори на новите технологии, при създаването на истински общи европейски 
пространства на данни; призовава Комисията да разгледа разпокъсаността на 
единния пазар и необоснованите различия в правилата в държавите членки, за да 
се гарантира развитието на общи пространства на данни в ЕС;

6. призовава Комисията да гарантира, че единният пазар на данни ще изгради 
европейски начин за обработка на данните, като по този начин ще увеличи 
наличността на данни за справяне с обществените предизвикателства и за 
използване в икономиката, като същевременно се зачитат и насърчават общите 
европейски ценности, залегнали в Договорите, включително основните права, 
както и справедливостта в конкуренцията; настоятелно призовава Комисията да 
даде възможност на потребителите, като се обърне специално внимание на 
определени групи потребители, считани за уязвими, да запазят контрола върху 
своите данни, като същевременно се даде възможност за ефективно използване на 
данните; призовава Комисията да възприеме предпазлив подход, за да продължи 
да гарантира, че потребителите са в състояние да решават кой получава достъп до 
техните лични данни и при какви обстоятелства може да стане това; счита, че 
промишлените данни и данните на гражданите биха могли да помогнат за 
разработването на иновативни цифрови и устойчиви решения за продукти и 
услуги, които биха били от полза за европейските потребители и дружества; 
насърчава Комисията да направи оценка на възможните механизми и 
инструменти, които позволяват и улесняват даряването на данни от дружества и 
физически лица, което може да бъде от обществен интерес, при пълно спазване на 
европейското законодателство;

7. подчертава необходимостта от предоставяне на общо определение за това какво 
следва да се счита за алтруизъм на данните и ясни критерии за определяне кога 
даряването на данните е от общ интерес; подчертава значението на наличието на 
ясни правила за това как тези данни могат да бъдат дарени и използвани; 
подчертава, че данните, дарени съгласно алтруизма на данните, са предназначени 
да бъдат обработвани за цели от общ интерес и не следва да се използват за 
преследване на изключително търговски интереси;

8. подчертава необходимостта да се обърне внимание на конкретни въпроси, които 
биха могли да възникнат във връзка с достъпа до данни на потребителите и 
контрола върху тях, по-специално във връзка с определени групи потребители, 
считани за уязвими, като малолетни и непълнолетни лица, възрастни хора или 
лица с увреждания; призовава следователно Комисията да гарантира, че всички 
права на потребителите биват зачитани по всяко време и че всички потребители 
могат да се възползват в еднаква степен от предимствата на създаването на 
единния пазар за данни; подчертава, че когато обработването на данни включва 
смесени набори от данни, тези набори от данни трябва да се обработват в 
съответствие с приложимото законодателство, включително насоките на 
Комисията относно Регламента относно свободното движение на нелични данни;
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9. признава, че наличието на някои лични данни за научни изследвания и 
разработване на политики в области като общественото здраве, фармацевтичните 
продукти, социалните услуги, образованието и други би могло да бъде полезно; 
поради това призовава Комисията да създаде ясни механизми за събиране на тези 
данни по еднакъв начин и в съответствие с европейските стандарти за 
неприкосновеност на личния живот и съответното приложимо законодателство, 
като същевременно гарантира спазването на принципа за свеждане до минимум 
на данните и че те не могат да бъдат свързани с конкретни лица; 

10. подчертава, че е важно компетентните органи за надзор на пазара и за 
киберсигурност да разполагат с необходимите правомощия за достъп до 
съответните данни при пълно зачитане на Директива (ЕС) 2016/943 и Регламент 
(ЕО) № 2019/1020, когато имат основания да считат, че съществуват потенциално 
незаконни практики, за да засилят своите действия и да осигурят достатъчен 
контрол върху безопасността на продуктите и сигурността на данните; подчертава 
необходимостта от гарантиране на безопасността и защитата на данните, до които 
е осъществен достъп от страна на органите за наблюдение;

11. подчертава необходимостта от създаване на общи европейски пространства на 
данни с цел да се гарантира свободното движение на нелични данни през 
границите и секторите с цел увеличаване на потоците от данни между 
предприятията, академичния сектор, съответните заинтересовани участници и 
публичния сектор; счита, че рамката за управление на общите европейски 
пространства на данни следва да се основава на принципите, установени в 
Регламента относно свободното движение на нелични данни; в този контекст 
призовава държавите членки да спазват изцяло регламента, за да се даде 
възможност данните да се съхраняват и обработват в целия ЕС без необосновани 
пречки и ограничения; подчертава необходимостта от осигуряване на еднакви 
условия за обмен на данни между заинтересованите страни и от оценка на това 
какво представлява адекватно и пропорционално равнище на разрешения за 
достъп до данни с цел по-добър контрол на това кой има достъп до определени 
данни и за каква цел, по-специално като се вземат предвид нуждите на МСП, за да 
им се даде възможност да се разрастват и да извършват трансгранична дейност на 
вътрешния пазар; 

12. подчертава, че законодателният акт за данните и законодателният акт за 
управление на данните следва да установяват разпоредби за използването на 
висококачествени и надеждни набори от данни, които са от съществено значение 
за създаването на правилно функциониращи общи европейски пространства на 
данни и за подпомагане на дружествата да разработват висококачествени 
продукти и услуги в полза на вътрешния пазар; признава, че следва да бъде 
възможно за частните дружества да избират свободно достъпни данни и 
кооперативен модел като отворените технологии, като например свободен 
софтуер и софтуер с отворен код, без да се засяга приложимото законодателство, 
включително Директива (ЕС) 2019/790 относно авторското право и сродните му 
права в цифровия единен пазар; насърчава Комисията да разработи пространства 
за данни въз основа на технически и правни рамки, за да се запази сигурността на 
данните и да се гарантира контрол върху това кой има достъп до данните и с 
каква цел; 
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13. счита, че доброволното споделяне на данни между предприятия (B2B) и между 
предприятия и правителства (B2G), както и участието в пространства за данни 
следва да се стимулират, като същевременно би могъл да се предвиди и 
задължителен достъп до релевантни данни за преодоляване на потенциални 
неефективности на пазара; подчертава, че обменът на данни следва да води до 
засилване на конкуренцията и насърчава Комисията да гарантира еднакви условия 
на конкуренция на единния пазар за данни; подчертава, че законодателният акт за 
цифровите пазари следва да въведе нови инструменти и да установи критерии за 
идентифициране на „пазачи на информационния вход“ и да включи разпоредби, 
които да предотвратят създаването на пазарни бариери от тези икономически 
образувания, включително по отношение на обмена на данни със съответните 
заинтересовани страни; изисква от Комисията да обърне особено внимание на 
въпросите, свързани с поверителността и защитата на търговските тайни в 
контекста на основаната на данни икономика;

14. припомня значението на сигурността и защитата на данните като ключови 
елементи за инициативите за обмен на данни и общите бъдещи европейски 
пространства на данни; подчертава, че дружествата трябва да спазват Общия 
регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в неговата цялост; приветства 
намерението на Комисията да се справи с настоящите ограничения на 
преносимостта на данните; припомня, че е важно да се гарантират съобразени с 
бъдещето правила за неприкосновеност на личния живот в електронните 
комуникации; подчертава значението  в това отношение на текущите преговори 
относно Регламента за неприкосновеността на личния живот и електронните 
комуникации;

15. подчертава обществените ползи от насърчаването на по-добър достъп до данни от 
публичния сектор по начини, които засилват тяхната използваемост в целия 
Съюз; призовава държавите членки да приложат изцяло Директивата относно 
отворените данни и повторната употреба на информацията в обществения сектор 
(„Директива за отворените данни“), а Комисията и държавите членки да 
насърчават култура на широко повторно използване на наличните данни; 
подчертава необходимостта от осигуряване на лесен достъп до данни и, по 
целесъобразност, до публични договори, с изключенията, предвидени от правото 
на ЕС или националното право, за всички съответни институционални и 
обществени участници и за икономическите оператори, особено за МСП и 
стартиращите предприятия, за преодоляване на необоснованите пречки и 
насърчаване на използването на съвременни услуги, базирани на интернет и 
програмно-приложен интерфейс, за удобно и бързо извличане, преглеждане и 
обработка на наличните данни; 

16. призовава Комисията и държавите членки да насърчават култура на обмен на 
данни, да дават пример и да споделят своите данни чрез видим, лесен за 
използване, прозрачен и лесен за автоматизиране процес; изтъква инициативите 
от типа на Скандинавското интелигентно управление, което има за цел да даде 
възможност на МСП да споделят доброволно данни автоматично и в реално време 
чрез децентрализирана цифрова екосистема; изисква от Комисията да обмисли 
как да гарантира, че публично финансираните данни са от полза за потребителите, 
МСП и предприятията, които изпълняват своите отговорности, в съответствие с 
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действащото законодателство, прилагано в ЕС; настоява, че всеки участник, който 
извършва дейност в ЕС и се възползва от европейските пространства на данни, 
трябва да спазва законодателството на ЕС;

17. призовава Комисията да последва препоръките от доклада на Експертната група1 
за извършване на проучвания относно макроикономическите и социалните ползи 
от B2G споделянето на данни за обществения интерес; призовава в тази връзка за 
ясни правила за обмен на данни между правителствата и предприятията (G2B) и 
предприятията и правителствата (B2G), като предлага възможните такси, които 
ще бъдат извлечени от разходите, свързани с обработването на искания за 
повторно използване на данни, да бъдат съразмерни и недискриминационни; 
освен това призовава Комисията да гарантира прилагането на подходящи 
равнища на сигурност и неприкосновеност на личния живот от страна на 
публичния сектор за съхранението, достъпа и обработката на данни, за да се 
повиши доверието между предприятията или организациите на гражданското 
общество и публичния сектор; 

18. приветства международния подход на Комисията за свеждане до минимум на 
разпокъсаността на глобалните цифрови пазари чрез настояване за съвместни 
стандарти и насърчаване на обмена на данни между ползващи се с доверие 
държави; подчертава, че европейските дружества следва да могат да извършват 
дейност в световен мащаб с увереност и правна сигурност и че прехвърлянето на 
данни към трети държави следва да зачита Хартата на основните права и 
съответното законодателство на Съюза;

19. счита, че въздействието на обмена на данни върху околната среда и необходимата 
инфраструктура следва да бъдат оценени, за да се гарантира, че европейската 
стратегия за данните е в съответствие със Зеления пакт; подчертава в този 
контекст, че предоставянето на възможност за обмен на данни и достъп до 
съществени и ясно определени набори от данни ще бъде от ключово значение; 
препоръчва да се определят основните набори от данни за прехода към по-
устойчив единен пазар и да се оцени дали очакваният акт за изпълнение относно 
наборите от данни с висока стойност в рамките на Директивата за свободно 
достъпните данни би могъл да се използва за тази цел; 

20. подкрепя обявяването на общо европейско пространство на данни за 
интелигентни кръгови приложения и амбицията на Комисията да разработи 
цифров „паспорт на продуктите“; настоява за разработването на роботика с 
изкуствен интелект (ИИ) и автоматизирани инструменти за вземане на решения и 
машинно самообучение в тясно сътрудничество с всички съответни 
заинтересовани страни, по-специално промишлеността, националните публични 
органи и гражданското общество, тъй като тези инструменти могат да бъдат 
ключови фактори за постигането на по-устойчив единен пазар и за намаляването 
на настоящия въглероден отпечатък на цифровия сектор;

21. приветства създаването на Европейска федерация за компютърни услуги „в 

1 „Към европейска стратегия за обмен на данни между предприятията и правителствата в името на 
обществения интерес“, окончателен доклад, изготвен от Експертната група на високо равнище за 
обмен на данни между предприятията и правителствата, 2020 г.
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облак“ — европейска мрежа от инфраструктура за изчисления „в облак“; 
подчертава обаче необходимостта от инвестиране в капацитета за съхранение на 
европейските дружества; подчертава наложителността от подобряване на достъпа 
до европейските услуги „в облак“ и от решаване на въпросите, свързани с 
оперативната съвместимост, които представляват значителна пречка пред 
ефективното споделяне на данни, чрез включване на кодекси за поведение, 
сертифициране и стандарти, в „правилник за услугите „в облак““; в този контекст 
насърчава Комисията да разработи съгласуван правилник за услугите в облак, 
който да отчита работата на работната група за смяна на доставчиците на услуги в 
облак и преноса на данни (SWIPO); 

22. счита, че пропорционалността е водещият принцип за изискванията за качество на 
данните и оперативна съвместимост; призовава Комисията да разгледа 
възможността за насърчаване на това съществуващите стандарти да преодолеят 
техническите предизвикателства, блокиращите ефекти и ненужните разходи по 
сделките, като същевременно позволяват на потребителите свободно да избират 
своите услуги  „в облак“ и безпроблемно да мигрират своите данни към други 
доставчици на услуги чрез стандартизирани интерфейси, когато съществуват 
сравними и съвместими услуги „в облак“, и да се осигурят високи стандарти за 
качество за сектори и пространства на данни, които са от голямо значение за 
съществени обществени предизвикателства; припомня, че свободата на избор на 
неевропейски доставчици на услуги „в облак“ следва да остане вариант за 
европейските предприятия и потребители, освен по основателни причини като 
рисковете за националната сигурност;

23. подчертава значението на разработването на европейска екосистема за изчисления 
в облак за осигуряване на безопасни общи европейски пространства на данни въз 
основа на надеждна и сигурна инфраструктура със силни принципи и 
инструменти за киберсигурност; припомня, че повишената свързаност създава по-
големи киберзаплахи; приветства в този контекст очакваното преразглеждане на 
Директивата относно сигурността на мрежите и информационните системи 
(„Директивата за МИС“); 

24. призовава за разходоефективна инфраструктура за изчисления „в облак“ на 
равнището на Съюза, насочена към нуждите на потребителите; призовава 
Комисията да направи оценка на въвеждането на нов европейски 
инфраструктурен проект за единния пазар, за да се гарантира еднакво равнище на 
достъп до единния пазар за данни в целия ЕС;

25. посочва пречките, пред които са изправени предприятията, по-специално МСП и 
стартиращите предприятия, при достъпа и споделянето на данни; предлага 
разработването на техническа и правна рамка за практики за сигурен обмен на 
данни; счита, че законодателният акт за цифровия пазар е предпоставка за 
увеличаването на преносимостта на данните при справедливи условия; освен това 
призовава Комисията да направи оценка на начина, по който очакваното 
преразглеждане на Директивата за базите данни може да спомогне за подобряване 
на достъпа до данни, като същевременно гарантира пълното прилагане на правата 
върху интелектуалната собственост;



AD\1221963BG.docx 9/12 PE659.085v02-00

BG

26. насърчава Комисията да създаде ефективни стандарти в тясно сътрудничество с 
европейските организации по стандартизация; счита, че използването на 
споразумения на работния форум (CSA) в Европейския комитет по 
стандартизация (CEN) в конкретни области, като например услугите „в облак“, е 
начин за повишаване на ефективността при създаването на хармонизирани 
стандарти; настоятелно призовава Комисията възможно най-скоро да започне 
работа по разработването на стандарти;

27. подчертава, че при определянето на стандарти за обмен на данни между секторите 
Комисията следва да обърне особено внимание на стандартите, които се прилагат 
в рамките на сектора, за да се гарантира съгласуван междусекторен стандарт за 
обмен на данни и да се избегне облагодетелстването на даден сектор за сметка на 
друг;

28. изисква от Комисията да оцени необходимостта от насоки относно процедурите 
на Съюза за възлагане на обществени поръчки и програмите за финансиране, 
които да включват, ако е уместно и целесъобразно, изисквания за свободен достъп 
до данни, оперативна съвместимост и преносимост в рамките на приложимото 
законодателство; в този контекст призовава Комисията да оцени нуждата от 
„европейски ангажимент за оперативна съвместимост“;

29. подчертава, че наличието на данни и висококачествените данни са от решаващо 
значение за разработването на ефективни, правилно функциониращи и 
безпристрастни системи с ИИ; припомня, че въвеждането на необработени данни 
в системите с ИИ може да възпроизведе обществените или икономическите 
предубеждения, дискриминацията и неравенствата при предоставянето на 
цифрови услуги за потребителите и предприятията; 

30. подчертава, че най-ефективният начин за намаляване на предубежденията в 
основаните на данни системи е да се гарантира наличието на висококачествени 
набори от данни за обучение на системи с ИИ; отбелязва, че данните, които са 
обществено достояние или свободно лицензирани, се използват от 
разработчиците на ИИ и машинно самообучение при избора на данни за 
обучение; призовава Комисията да гарантира достъп до висококачествени данни, 
за да се гарантира ефективното развитие на системите с ИИ в пълно съответствие 
с приложимото законодателство; 

31. отчита възхода на модела на периферните изчисления, особено като се има 
предвид текущото внедряване на 5G мрежите и последващите бизнес модели, и 
подчертава необходимостта да се намерят технически и правни решения за 
предоставяне на ефективен достъп до периферни данни; подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат действия по възникващите предизвикателства, 
свързани с киберсигурността и оперативната съвместимост на данните, които 
съпътстват безпрецедентния мащаб и разпределения характер на периферните 
изчисления, включително предизвикателствата по отношение на 
удостоверяването на автентичността на машините, произхода на данните, 
неприкосновеността на личния живот и достоверността на данните;

32. признава потенциала за увеличаване на количеството данни от самоуправляващи 
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се превозни средства, потенциала за иновации, който те носят на промишлеността 
и икономиката, но също така и произтичащите от това рискове за сигурността; в 
този контекст призовава Комисията да обърне специално внимание на ситуации, 
при които данните се генерират съвместно, което може да създаде трудности във 
връзка с идентифицирането на данните и правата за защита на данните; също така 
отправя искане към Комисията да прецени дали са необходими допълнителни 
законодателни действия в този контекст.
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