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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να δημιουργήσει μια γνήσια ενιαία αγορά 
δεδομένων, καθώς θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας 
δεδομένων· θεωρεί ότι η διασφάλιση της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές υπηρεσίες είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την ψηφιακή ενιαία αγορά και θα πρέπει να βρίσκεται στον 
πυρήνα τόσο της δημόσιας πολιτικής όσο και των επιχειρηματικών μοντέλων· 

2. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να ενδυναμώσει τους καταναλωτές, ώστε να έχουν τον 
έλεγχο των δεδομένων τους, και να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά δεδομένων 
βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες και τον θεμιτό ανταγωνισμό· πιστεύει ότι τα δεδομένα 
των πολιτών θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων πράσινων 
λύσεων και υπηρεσιών που θα ωφελήσουν τους Ευρωπαίους καταναλωτές και τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους στήριξης του 
αλτρουισμού των δεδομένων, σε πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία·

3. επισημαίνει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων, 
με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής μη προσωπικών δεδομένων σε 
διασυνοριακό και διατομεακό επίπεδο· υπογραμμίζει την αρχή της ελεύθερης ροής των 
μη προσωπικών δεδομένων ως απολύτως απαραίτητη για μια ενιαία αγορά δεδομένων, 
καθώς εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
συμφεροντούχων· θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι εθελοντική η ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων (B2G), θα 
πρέπει δε να προβλεφθεί η υποχρεωτική πρόσβαση σε δεδομένα, ώστε να διορθωθούν 
δυνητικές αστοχίες της αγοράς·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες 
υπολογιστικού νέφους και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα διαλειτουργικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων δεοντολογίας, της πιστοποίησης και των 
προτύπων, σε ένα «εγχειρίδιο κανόνων για το υπολογιστικό νέφος»· θεωρεί ότι η 
αναλογικότητα αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή για τις απαιτήσεις ποιότητας και 
διαλειτουργικότητας των δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
προώθησης υφιστάμενων προτύπων, ώστε να αποφευχθούν οι περιττές δαπάνες 
συναλλαγών, και να παράσχει ποιοτικά πρότυπα για τομείς και χώρους δεδομένων που 
έχουν υψηλή σημασία για σημαντικές κοινωνιακές προκλήσεις.


