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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy valódi egységes adatpiacot hoz létre, mivel ez 
lesz az európai adatgazdaság gerince; úgy véli, hogy a digitális szolgáltatásokba vetett 
bizalom biztosítása alapvető fontosságú a digitális egységes piac szempontjából, és 
annak mind a közpolitika, mind az üzleti modellek középpontjában kell állnia; 

2. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye lehetővé a fogyasztók számára az adataik feletti 
ellenőrzést, és biztosítsa, hogy az adatok egységes piaca az európai értékeken és a 
tisztességes versenyen alapuljon; úgy véli, hogy a polgárok adatai olyan innovatív zöld 
megoldások és szolgáltatások kidolgozását segítenék elő, amelyek az európai 
fogyasztók és vállalkozások javát szolgálnák; annak megvizsgálását kéri a Bizottságtól, 
hogy az európai jogszabályokkal teljes összhangban hogyan lehet támogatni az 
adataltruizmust;

3. hangsúlyozza egy egységes európai adattér létrehozásának szükségességét a nem 
személyes adatok határokon és ágazatokon átnyúló szabad áramlásának biztosítása 
céljából; hangsúlyozza a nem személyes adatok szabad áramlásának elvét, amely 
elengedhetetlen az adatok egységes piacához, és egyenlő versenyfeltételeket biztosít az 
érdekelt felek közötti adatmegosztáshoz; úgy véli, hogy a vállalkozások közötti (B2B) 
és a vállalkozások és a kormányzat közötti (B2G) adatmegosztásnak önkéntesnek kell 
lennie, míg az esetleges piaci hiányosságok orvoslása érdekében elő kell irányozni az 
adatokhoz való kötelező hozzáférést is;

4. hangsúlyozza, hogy javítani kell az európai felhőalapú szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, és egy „felhőszabálykönyvben” foglalkozni kell az interoperabilitással 
kapcsolatos kérdésekkel, köztük a magatartási kódexekkel, a tanúsítással és a 
szabványokkal; úgy véli, hogy az adatminőségre és az interoperabilitásra vonatkozó 
követelmények tekintetében az arányosság az irányadó elv; felhívja a Bizottságot, hogy 
vegye fontolóra a meglévő szabványok előmozdítását a szükségtelen tranzakciós 
költségek elkerülése, valamint a jelentős társadalmi kihívások szempontjából nagy 
jelentőséggel bíró ágazatok és adatterek magas minőségi normáinak biztosítása 
érdekében.


