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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 единен пазар за 
данни, тъй като той ще бъде гръбнакът на основаната на данни европейска 
икономика; счита, че гарантирането на доверие в цифровите услуги е от основно 
значение за цифровия единен пазар и следва да бъде в основата както на 
публичната политика, така и на бизнес моделите; 

2. настоятелно призовава Комисията да даде възможност на потребителите да 
упражняват контрол върху техните данни и да гарантира, че единният пазар за 
данни се основава на европейските ценности и на лоялната конкуренция; счита, че 
данните на гражданите биха могли да помогнат за разработването на иновативни 
екологосъобразни решения и услуги, които биха били от полза за европейските 
потребители и дружества; призовава Комисията да обмисли как да подкрепи 
„алтруизма на данните“ в пълно съответствие с европейското законодателство;

3. подчертава необходимостта от създаване на единно европейско пространство на 
данни с цел да се гарантира свободното движение на нелични данни през 
границите и секторите; подчертава принципа на свободното движение на нелични 
данни като задължително условие за единен пазар на данни, който осигурява 
равни условия за обмен на данни между заинтересованите страни; счита, че 
споделянето на данни между предприятия (B2B) и между предприятия и 
правителства (B2G) следва да бъде доброволно, като същевременно следва да се 
предвиди задължителен достъп до данни за преодоляване на потенциални 
неефективности на пазара;

4. подчертава необходимостта от подобряване на достъпа до европейските услуги „в 
облак“ и от решаване на въпросите, свързани с оперативната съвместимост, 
включително кодекси за поведение, сертифициране и стандарти, в „правилник за 
услугите в облак“; счита, че пропорционалността е водещият принцип за 
изискванията за качество на данните и оперативна съвместимост; призовава 
Комисията да разгледа възможността за насърчаване на съществуващите 
стандарти, за да се избегнат ненужните разходи по сделките и да се осигурят 
високи стандарти за качество за сектори и пространства на данни, които са от 
голямо значение за съществени обществени предизвикателства.


