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DIGITĀLĀ PROGRAMMA EIROPAI

Digitālo pakalpojumu platformu plašā, straujā un apjomīgā attīstība, kā arī debates
par publiskajām datu telpām un jaunām tehnoloģijām, piemēram, mākslīgo intelektu,
ietekmē visas mūsu sabiedrības jomas. Daudzi jauni tiešsaistes komunikācijas,
iepirkšanās vai piekļuves informācijai veidi ir integrēti mūsu ikdienas dzīvē un
pastāvīgi attīstās. Digitālajā programmā Eiropai 2020.–2030. gadam šie jautājumi
tiek risināti, koncentrējoties uz drošas digitālās telpas, pakalpojumu un vienlīdzīgu
konkurences apstākļu radīšanu lielu platformu digitālajos tirgos un Eiropas
digitālās suverenitātes stiprināšanu, vienlaikus palīdzot sasniegt Eiropas mērķi līdz
2050. gadam panākt klimatneitralitāti.

JURIDISKAIS PAMATS

Lai gan Līgumos nav īpašu noteikumu par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām
(IKT), ES var attiecīgi rīkoties šādās nozaru un horizontālajās politikas jomās:
rūpniecības politika (Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 173. pants),
konkurences politika (LESD 101.–109. pants), tirdzniecības politika (LESD 206. un
207. pants), Eiropas komunikāciju tīkli (TEN) (LESD 170.–172. pants), pētniecība,
tehnoloģijas attīstība un kosmoss (LESD 179.–190. pants), enerģētikas politika (LESD
194. pants), tiesību aktu tuvināšana, lai uzlabotu iekšējā tirgus izveidi un darbību
(LESD 114. pants), preču brīva aprite (LESD 26. pants un 28.–37. pants), personu
brīva pārvietošanās un pakalpojumu un kapitāla brīva aprite (LESD 45.–66. pants),
izglītība, arodmācība, jaunatne un sports (LESD 165. un 166. pants) un kultūra (LESD
167. pants).

MĒRĶI

Atbilstoši Lisabonas stratēģijai desmitgadu Digitālā programma Eiropai pirmo reizi
2010. gadā atzina IKT par iespējotāju Eiropas mērķu sasniegšanā. Digitālā vienotā
tirgus stratēģija 2015. gadā turpināja attīstīt digitālo programmu, ieviešot specifiskus
noteikumus, kas balstīti uz šādiem trīs pīlāriem, kuru mērķis ir nodrošināt taisnīgu,
atvērtu un drošu digitālo vidi: 1) visā Eiropā nodrošināt patērētājiem un uzņēmumiem
labāku piekļuvi digitālajām precēm un pakalpojumiem, 2) radīt piemērotus apstākļus
digitālo tīklu un pakalpojumu attīstībai un 3) maksimāli palielināt digitālās ekonomikas
izaugsmes potenciālu.
2020. gadā otrā piecu gadu digitālā stratēģija – Eiropas digitālās nākotnes veidošana –
bija vērsta uz trim galvenajiem mērķiem digitālajā jomā: tehnoloģiju darbība cilvēku
labā, taisnīga un konkurenciāla ekonomika un atvērta, demokrātiska un ilgtspējīga
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sabiedrība. Stratēģiju 2021. gadā papildināja ar desmitgadu Digitālo kompasu –
Eiropas ceļam digitālajā gadu desmitā, kurš ES digitālās ambīcijas ietērpj konkrētos
terminos.

SASNIEGUMI

Pirmā Digitālā programma Eiropai: 2010.–2020. gads
Pirmā digitālā programma vairāk pievērsās patērētāju un uzņēmumu labākai piekļuvei
digitālajām precēm un pakalpojumiem visā Eiropā, Eiropas Savienībai nodrošinot
attīstītu lietotāju tiesību un patērētāju un uzņēmumu aizsardzības sistēmu, tostarp:
— zemākas cenas par elektronisko komunikāciju (Regula (ES) Nr. 531/2012) un

viesabonēšanas tarifu atcelšana 2017. gada 14. jūnijā (“viesabonēšana kā
mājās”);

— labāku interneta pieslēgumu visiem ar visaptverošu pamata platjoslas pārklājumu,
galvenokārt pateicoties mobilās un satelīta platjoslas attīstībai ar mērķi nodrošināt
gigabitos mērāmus pieslēgumus visiem galvenajiem sociālekonomiskajiem
virzītājspēkiem;

— labāku patērētāju aizsardzību telekomunikāciju lietošanā, pieņemot tiesību aktus
par privātumu (Direktīva 2009/136/EK) un datu aizsardzību (Direktīva 95/46/EK),
kas vēl uzlaboti ar datu aizsardzības jauno regulējumu (Regula (ES) 2016/679 un
Direktīva (ES) 2016/680).

Lai radītu pareizos apstākļus digitālo tīklu un pakalpojumu uzplaukumam, Eiropas
Parlaments stiprināja Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC),
kas nodrošina sadarbību starp valstu regulatoriem un Komisiju, izplata labāko praksi
un kopējas pieejas un saskaņo komunikāciju regulējumu vienotajā tirgū (Regula
(ES) 2018/1971).
Stratēģijas mērķis bija maksimāli palielināt digitālās ekonomikas izaugsmes potenciālu,
veicinot digitālās prasmes un augstas veiktspējas skaitļošanu, digitalizējot rūpniecību
un pakalpojumus, attīstot mākslīgo intelektu (MI) un modernizējot sabiedriskos
pakalpojumus. Tika pieņemti jauni noteikumi par ģeobloķēšanu (Regula (ES)
2018/302) un digitālo pakalpojumu pārnesamību (Regula (ES) 2017/1128), lai
patērētāji varētu vienā ES dalībvalstī iegādātus tiešsaistes satura pakalpojumus
izmantot arī citu ES dalībvalstu apmeklējuma laikā.
ES papildus iepriekš minētajam jaunajam tiesiskajam regulējumam par datu
aizsardzību (Regula (ES) 2016/679 un Direktīva (ES) 2016/680) ir veikusi vairākus
pasākumus, lai veicinātu elastīgas datu ekonomikas attīstību, piemēram:
— Regula par nepersondatu brīvu apriti (Regula (ES) 2018/1807), kas ļauj

uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm brīvi izvēlēties, kur glabāt un apstrādāt
nepersondatus;

— Kiberdrošības akts (Regula (ES) 2019/881), ar ko stiprina ES Kiberdrošības
aģentūru (ENISA) un izveido produktu un pakalpojumu kiberdrošības sertifikācijas
satvaru;
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— Atvērto datu direktīva (Direktīva (ES) 2019/1024), ar ko paredz kopīgus
noteikumus valsts rīcībā esošu datu Eiropas tirgum.

Otrā Digitālā programma Eiropai: 2020.–2030. gads
Otrajā digitālajā programmā galvenā uzmanība ir pievērsta būtiskajām pārmaiņām, kas
nāk līdz ar digitālajām tehnoloģijām, digitālo pakalpojumu un tirgu būtiskajai nozīmei
un jaunām ES tehnoloģiskajām un ģeopolitiskajām ambīcijām. Pamatojoties uz diviem
stratēģiskiem paziņojumiem, proti, Eiropas digitālās nākotnes veidošana un Eiropas
digitālā desmitgade, Komisija noteica konkrētas veicamās darbības, kas palīdzēs
izveidot drošus digitālos pakalpojumus un tirgus. Turklāt pašreizējās desmitgades
prioritātes ir kvantu datošanas attīstība, blokķēdes stratēģija un uz blokķēdi
balstīta tirdzniecības politika, antropocentrisks un uzticams mākslīgais intelekts (MI),
pusvadītāji (Eiropas mikroshēmu akts), digitālā suverenitāte, kiberdrošība, gigabitos
mērāmi pieslēgumi, 5G un 6G, Eiropas datu telpas un infrastruktūra, kā arī
globālu tehnoloģiju standartu noteikšana. ES 2021. gada 9. martā ierosināja digitālo
kompasu (COM(2021)0118) ar četriem digitālajiem mērķrādītājiem, kas jāsasniedz līdz
2030. gadam:
— prasmes: vismaz 80 % no visiem pieaugušajiem vajadzētu būt digitālajām

pamatprasmēm, un ES vajadzētu būt nodarbinātiem 20 miljoniem IKT speciālistu,
un sievietēm būtu biežāk jāizvēlas darbs šajā nozarē;

— uzņēmumi: 75 % uzņēmumu būtu jāizmanto mākoņdatošanas pakalpojumi, lielie
dati un MI; vairāk nekā 90 % ES mazo un vidējo uzņēmumu būtu vismaz jāsasniedz
digitālās intensitātes pamatlīmenis; un ES “vienradžu” skaitam būtu jādivkāršojas;

— infrastruktūra: visām ES mājsaimniecībām vajadzētu būt gigabitos mērāmam
pieslēgumam un 5G būtu jāaptver visas apdzīvotās teritorijas; modernu un
ilgtspējīgu pusvadītāju ražošanai Eiropā būtu jāsasniedz 20 % no pasaules
ražošanas apjoma; Eiropas Savienībā būtu jāizveido 10 000 klimatneitrālu ļoti
drošu perifēro mezglu, un Eiropai vajadzētu uzbūvēt tās pirmo kvantu datoru;

— sabiedriskie pakalpojumi: visiem galvenajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem
vajadzētu būt pieejamiem tiešsaistē; visiem iedzīvotājiem vajadzētu būt piekļuvei
saviem e-medicīnas datiem, un 80 % iedzīvotāju būtu jāizmanto elektroniskā
identitāte.

Programma “Digitālā Eiropa”, kas ir jauna ES finansējuma programma digitālajām
tehnoloģijām ar plānoto kopējo budžetu 7,5 miljardu EUR apmērā laikposmam no
2021. līdz 2027. gadam, nodrošinās stratēģisku finansējumu projektu atbalstam
piecās jomās: superdatošana, MI, kiberdrošība, padziļinātas digitālās prasmes
un digitālo tehnoloģiju plašas izmantošanas nodrošināšana visā ekonomikā un
sabiedrībā, tostarp izmantojot digitālās inovācijas centrus. Fondu papildinās citas
ES programmas, piemēram, “Apvārsnis Eiropa”, Eiropas digitālās infrastruktūras
savienošanas instruments, Atveseļošanas un noturības mehānisms un struktūrfondi.
Saistībā ar ekonomikas atveseļošanu no Covid-19 pandēmijas dalībvalstīm vismaz
20 % no atveseļošanas līdzekļiem ir jāpiešķir projektiem, kas digitalizē to ekonomiku
un sabiedrību (Regula (ES) 2021/694).
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Kā norādīts 2020. gada februārī publicētajā Baltajā grāmatā par mākslīgo intelektu, tiek
uzskatīts, ka MI ir izšķiroša nozīme un no tā tiek sagaidīti daudzi sociāli un ekonomiski
ieguvumi plašam nozaru klāstam. 2020. gada oktobrī Eiropas Parlaments pieņēma
trīs tiesību aktus par MI, kas attiecas uz ētiku, civiltiesisko atbildību un intelektuālo
īpašumu, aicinot Komisiju izveidot visaptverošu un nākotnes prasībām atbilstošu
Eiropas tiesisko regulējumu par ētikas principiem MI, robotikas un saistīto tehnoloģiju
izstrādei, ieviešanai un izmantošanai. Eiropas Komisija 2021. gada 21. aprīlī nāca klajā
ar priekšlikumu jaunam Mākslīgā intelekta aktam (COM(2021)0206), ar kuru ES tiesību
aktos tiek iekļauta tehnoloģiski neitrāla MI sistēmu definīcija un pieņemti specifiski
noteikumi atbilstoši uz risku balstītai pieejai. Ziņojuma projekts par priekšlikumu,
ko kopīgi sagatavojusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja (IMCO)
un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE), tika publicēts 2022. gada
20. aprīlī.
Datu kopīgošana ir otrā galvenā ass, uz ko balstās jaunā Eiropas Digitālā programma.
Īstenojot uz datiem balstītu inovāciju, ES plāno saglabāt līdzsvaru starp datu brīvu
apriti un privātuma, drošības, drošuma un ētikas standartu saglabāšanu. Tas ietver
nepersondatu izmantošanas un kopīgošanas iespēju izpēti, lai izstrādātu jaunas
rentablas tehnoloģijas un uzņēmējdarbības modeļus. Šajā sakarā 2020. gada februārī
kopā ar Balto grāmatu par MI tika publicēta Eiropas Datu stratēģija. Viens no Eiropas
Datu stratēģijas pīlāriem ir Eiropas Datu pārvaldības akts (Regula (ES) 2022/868). Akts
tika publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī 2022. gada 3. jūnijā, stājās spēkā 2022. gada
23. jūnijā, un to piemēros no 2023. gada septembra. Eiropas Datu pārvaldības
akta mērķis ir palielināt datu pieejamību, atkārtotu izmantojamību un uzticēšanos
datu kopīgošanai. Turklāt 2022. gada 23. februārī Komisija publicēja priekšlikumu
par saskaņotiem noteikumiem par taisnīgu piekļuvi datiem un to lietošanu (Datu
akts). Komisija 2022. gada 26. janvārī ierosināja deklarāciju par Eiropas digitālajām
tiesībām un principiem, kuras mērķis ir veicināt uz cilvēku vērstu digitālo pārkārtošanos,
pamatojoties uz Eiropas vērtībām. Datus uzskata par būtisku resursu sabiedrības
progresam kopumā un jo īpaši ekonomikas izaugsmei, konkurētspējai, inovācijai
un darbvietu radīšanai. Eiropas datu telpas izveide ir viena no Komisijas 2019.–
2025. gada prioritātēm, un tā attieksies uz deviņām nozarēm, proti, veselību, vidi,
enerģētiku, lauksaimniecību, mobilitāti, finansēm, ražošanu, publisko pārvaldi un
prasmēm. ES nodrošinās Eiropas mākoņdatošanu kā daļu no NextGenerationEU
plāna, kura pamatā ir Gaia-X – atvērta, pārredzama un droša digitālā ekosistēma, kur
datu un pakalpojumu brīvu plūsmu var darīt pieejamu, apkopot un kopīgot uzticēšanās
gaisotnē. Vēl viens digitālās stratēģijas stūrakmens ir izveidot drošāku un atvērtāku
digitālo vienoto tirgu, kas aizsargā lietotāju pamattiesības un nodrošina vienlīdzīgus
konkurences apstākļus uzņēmumiem. Tāpēc Komisija 2020. gada 15. decembrī
saskaņā ar koplēmuma procedūru iesniedza Parlamentam un Padomei ierosināto
Digitālo pakalpojumu akta paketi. Paketē ir divas likumdošanas iniciatīvas: Digitālo
pakalpojumu akts (DPA) un Digitālo tirgu akts (DTA). Stājoties spēkā, tie pabeigs
digitālā vienotā tirgus izveidi, izmantojot saskaņotu jaunu noteikumu kopumu, kas
piemērojams visā ES. DPA nosaka skaidrus pienākumu un atbildības noteikumus
starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un jo īpaši tiešsaistes platformām, piemēram,
sociālajiem medijiem un tirdzniecības vietām. Ļoti lielām tiešsaistes platformām būs
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konkrēti pienākumi, jo to nelikumīga un kaitīga satura izplatīšanas risks ir īpaši
augsts. DTA ir ietverti noteikumi par to, ko uzņēmumi ar vārtziņa statusu drīkstēs
darīt Eiropas Savienībā. Regula attieksies uz lielajiem uzņēmumiem, kas sniedz tā
sauktos “platformas pamatpakalpojumus”, kuriem ir vislielākais negodīgas prakses
risks. Pamatpakalpojumi ietver tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, sociālos,
tīklus, meklētājprogrammas, operētājsistēmas, tiešsaistes reklāmas pakalpojumus,
mākoņdatošanu un video koplietošanas pakalpojumus, kas atbilst attiecīgajiem
kritērijiem, lai saņemtu vārtziņa statusu.
Uzticēšanās tiešsaistes videi veidošana ir būtiska sociālajai un ekonomiskajai attīstībai,
un līdz ar to tā ir vēl viena prioritāte. Regula par elektronisko identifikāciju un
uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (Regula
(ES) Nr. 910/2014) ir pagrieziena punkts paredzamas normatīvās vides izveidē, kas
palīdz iedzīvotājiem, uzņēmumiem un publiskajām iestādēm veikt drošu un netraucētu
elektronisko saziņu. Jaunās programmas ietvaros digitālo pakalpojumu pakete tiks
pārskatīta, lai uzlabotu tās efektivitāti, paplašinātu tās piemērošanu privātajā sektorā
un veicinātu tās izmantošanu.
Papildus saskaņotam regulējumam visā vienotajā tirgū ES pievērš uzmanību arī
iedzīvotāju izglītošanai digitālo tehnoloģiju izmantošanā. Digitālās izglītības rīcības
plāns (2021–2027) ir atjaunota ES politikas iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt ES
dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmu ilgtspējīgu un efektīvu pielāgošanu
digitālajam laikmetam. Lai sasniegtu šos mērķus, rīcības plānā ir noteiktas divas
prioritārās jomas: veicināt augstas veiktspējas digitālās izglītības ekosistēmas attīstību
un uzlabot digitālās prasmes un kompetences digitālās pārveides vajadzībām.
Komisija 2020. gada decembra paziņojumā (COM(2020)0784) izklāstīja savu rīcības
plānu Eiropas mediju un audiovizuālās nozares atveseļošanas un pārveides atbalstam,
risinot tādus ieilgušus jautājumus kā tirgus sadrumstalotība. Rīcības plānā arī uzsvērts,
ka ES un dalībvalstīm ir jāpalielina valsts ieguldījums fondos, kas ir pieejami pēc
valstu atveseļošanas plānu apstiprināšanas. Rīcības plānā ir minēta globālo tiešsaistes
platformu graujošā ietekme uz mediju nozari un nepieciešamība novērst šo platformu
hegemoniju datu un reklāmas tirgos.
Eiropas Demokrātijas rīcības plāns ir cieši saistīts ar Mediju un audiovizuālās jomas
rīcības plānu, kura mērķis ir palīdzēt nozarei atgūties un maksimāli izmantot digitālo
pārveidi. Pirmais rīcības plāns risina arī mediju brīvības pasliktināšanās problēmu, jo
vairākās dalībvalstīs ir pieauguši fiziskie un tiešsaistes draudi žurnālistiem. Digitālās
ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) ir rādītāju kopums, kas raksturo ES valstu
digitālo progresu Eiropas digitālā vienotā tirgus īstenošanā. Katru gadu DESI valstu
profili palīdz dalībvalstīm noteikt jomas, kurās nepieciešama prioritāra rīcība. Jaunie
rādītāji ir koriģēti, lai iekļautu atveseļošanas un noturības mehānismu un digitālo
kompasu.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments atbalsta noturīgus un progresīvus risinājumus digitālās jomas politikā un
ir bijis ļoti aktīvs šīs jomas tiesību aktu pieņemšanā. Tas ir arī palīdzējis nemainīgi
saglabāt digitālos jautājumus uzmanības centrā, pieņemot patstāvīgos ziņojumus,
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uzdodot Komisijai jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski vai rakstiski, izstrādājot
pētījumus, rīkojot darbseminārus un pieņemot atzinumus un rezolūcijas, kā arī
pieprasot labāk saskaņot valstu centienus Eiropas mēroga pakalpojumu jomā un ES
atbalstu pētniecībai un izstrādei digitālo tehnoloģiju jomā.
Parlaments ar tiesību aktu palīdzību sistemātiski stiprina šīs garantijas. Tam ir vadoša
loma šķēršļu novēršanā digitālajā vienotajā tirgū un ES politikas jomu, kas atbild
par mūsdienu digitālajiem un datu produktiem un pakalpojumiem, modernizēšanā,
lai maksimāli digitalizētu Eiropas pakalpojumu nozari, tādējādi radot nodarbinātības
iespējas. Parlaments cenšas veicināt pārrobežu tirdzniecību, saskaņot digitālo
līgumtiesību noteikumus, nodrošināt cenu ziņā pieejamus pārrobežu paku piegādes
pakalpojumus, atbalstīt nepersondatu brīvu apriti un ieviest vienkāršākas PVN
deklarēšanas procedūras. Parlaments īpašu uzmanību pievērš digitālā privātuma
nodrošināšanai ES iedzīvotājiem un augsta patērētāju aizsardzības līmeņa uzturēšanai
un pielāgošanai.
Parlaments 2019. gada 12. marta rezolūcijā aicināja Komisiju “izvērtēt, vai ir
nepieciešams paplašināt” Tīklu un informācijas drošības (TID) “direktīvas darbības
jomu, attiecinot to arī uz citām kritiskām nozarēm un pakalpojumiem, uz kuriem
neattiecas īpaši konkrēto nozari regulējoši tiesību akti”, un reaģēt uz digitalizācijas
radītajiem pieaugošajiem apdraudējumiem. Šie centieni būtu jāpapildina ar pastiprinātu
kopējo kiberdrošības politiku, kas ietver kopīgu Eiropas platformu un lielāku ENISA
nozīmi. TID2 direktīva aizstās iepriekšējo Direktīvu (ES) 2016/1148), faktiski uzliekot
par pienākumu lielākam skaitam vienību un nozaru veikt pasākumus kiberdrošības
līmeņa paaugstināšanai Eiropā. Parlamentā šis dosjē ir nodots Rūpniecības,
pētniecības un enerģētikas komitejai, kas 2021. gada 28. oktobrī pieņēma ziņojumu.
Likumdevējiestādes politisku vienošanos par priekšlikumu panāca 2022. gada
13. maijā. Tagad vienošanās ir jāpieņem Parlamentam un Padomei.
Par DPA un DTA galīgais balsojums plenārsēdē notika 2022. gada 5. jūlijā. DTA
tika pieņemts 2022. gada 18. jūlijā pēc tam, kad Padome apstiprināja Parlamenta
nostāju. Kad to būs parakstījusi Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja un Padomes
priekšsēdētājs, tas tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un to sāks
piemērot vēl pēc sešiem mēnešiem. Paredzams, ka Padome Parlamenta nostāju
attiecībā uz DPA apstiprinās 2022. gada septembrī. Parlamenta darbu digitālās
pārveides jomā pastāvīgi atbalsta tā Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes
politikas departaments, kurš ir veicis virkni pētījumu un sarīkoja darbsemināru[1],
galveno uzmanību pievēršot pastāvošajām problēmām un iespējām. Saistībā ar DPA
un DTA priekšlikumiem svarīgs pētījums[2] īpaši pievērsās mērķreklāmas ietekmei
uz patērētājiem un reklāmas tirgu. Papildu akadēmiskās un tirgzinības atziņas tika
iegūtas darbseminārā[3], kurā izskatīja priekšlikumu to pašreizējā formā ietekmi un

[1]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age (“E-komercijas noteikumi, gatavi digitālajam laikmetam”), Iekšējā tirgus
un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas
departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2020. gads.
[2]Fourberg, N. et al., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice (“Reklāma tiešsaistē: mērķreklāmas ietekme uz reklāmdevējiem, tirgus pieejamību un patērētāju izvēli”), Iekšējā tirgus
un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas
departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2021. gads.
[3]Wiewiorra, L. un Godlovitch, I., The Digital Services Act and the Digital Markets Act – a forward-looking and consumer-
centred perspective (“Digitālo pakalpojumu akts un Digitālo tirgu akts – uz nākotni un uz patērētāju vērsta perspektīva”), Iekšējā
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trūkumus, kā arī uzklausīšanā ar Facebook trauksmes cēlēju Frances Haugen (kura
izskaidroja dažas lielo tehnoloģiju uzņēmumu nelikumīgās darbības). Arī Parlamenta
Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments 2022. gada februārī
publicēja pētījumu[4] par ietekmētāju ietekmi uz reklāmu un patērētāju aizsardzību
vienotajā tirgū, kurā tas aplūkoja, cik lielā mērā ietekmētāji ir atbildīgi par maldinošas
informācijas izplatīšanu un nedrošu produktu popularizēšanu. Kādā citā gaidāmajā
pētījumā tiks sīkāk izklāstīts, kā jaunās tehnoloģijas var tikt izmantotas, lai uzlabotu
produktu drošumu un līdz ar to arī patērētāju aizsardzību. Šajos pētījumos gūtās
atziņas, visticamāk, ietekmēs turpmākos tiesību aktus par šo jautājumu sasaukuma
otrajā pusē.
IMCO un LIBE komiteja 2022. gada martā rīkotajā kopīgajā atklātajā uzklausīšanā
īpaši pievērsās jautājumiem saistībā ar MI. Uzklausīšanas mērķis bija pievērsties
galvenajiem jautājumiem saistībā ar Komisijas Mākslīgā intelekta akta priekšlikumu
(COM(2021)0206).

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes
politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2021. gads.
[4]Michaelsen, F., Collini, L. et al., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market
(“Ietekmētāju ietekme uz reklāmu un patērētāju tiesību aizsardzību iekšējā tirgū”), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības
komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas
Parlaments, Luksemburga, 2022. gads.
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