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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą sukurti tikrą bendrąją duomenų rinką, nes ji bus 
Europos duomenų ekonomikos stuburas; mano, kad pasitikėjimo skaitmeninėmis 
paslaugomis užtikrinimas yra itin svarbus bendrajai skaitmeninei rinkai ir turėtų būti 
tiek viešosios politikos, tiek ir verslo modelių centre; 

2. ragina Komisiją suteikti vartotojams galių, kad jie kontroliuotų savo duomenis, ir 
užtikrinti, kad bendroji duomenų rinka būtų grindžiama Europos vertybėmis ir 
sąžiningumu konkuruojant; mano, kad piliečių duomenys galėtų padėti kurti 
novatoriškus ekologiškus sprendimus ir paslaugas, kurie būtų naudingi Europos 
vartotojams ir įmonėms; prašo Komisijos apsvarstyti, kaip būtų galima remti duomenų 
altruizmą visapusiškai laikantis ES teisės aktų;

3. pabrėžia, kad reikia sukurti bendrą Europos duomenų erdvę siekiant užtikrinti laisvą ne 
asmens duomenų judėjimą per sienas ir tarp sektorių; pabrėžia, kad laisvo ne asmens 
duomenų judėjimo principas yra būtinas bendrajai duomenų rinkai, sudarant vienodas 
sąlygas suinteresuotiesiems subjektams dalytis duomenimis; mano, kad dalijimasis 
duomenimis tarp verslo įmonių (B2B) ir tarp įmonių ir vyriausybių (B2G) turėtų būti 
savanoriškas, taip pat turėtų būti numatyta privaloma prieiga prie duomenų siekiant 
ištaisyti galimus rinkos trūkumus;

4. pabrėžia, kad reikia gerinti prieigą prie Europos debesijos kompiuterijos paslaugų ir 
debesijos taisyklių sąvade spręsti sąveikumo klausimus, įskaitant elgesio kodeksus, 
sertifikavimą ir standartus; mano, kad proporcingumas yra pagrindinis duomenų 
kokybės ir sąveikumo reikalavimų principas; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
skatinti taikyti esamus standartus, kad būtų išvengta nereikalingų sandorių išlaidų, ir 
nustatyti aukštos kokybės standartus sektoriams ir duomenų erdvėms, kurie yra labai 
svarbūs reikšmingiems visuomenės iššūkiams įveikti.


