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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 

pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā ES zinātnieku sadarbībai, datu izmantošanai un apmaiņai, to vienmēr veicot saskaņā 

ar datu aizsardzības iestādēm, un jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem, tostarp 

mākoņdatošanai un Eiropas zinātnes digitalizācijai, ir liela nozīme digitālā vienotā tirgus 

attīstībā; tā kā Eiropas atvērtais zinātnes mākonis pozitīvi ietekmēs zinātnes attīstību 

Eiropā; tā kā tas ir jāizstrādā un jāizmanto, pienācīgi ievērojot pamattiesības, kas noteiktas 

Pamattiesību hartā, 

1. uzsver, ka Eiropas atvērtais zinātnes mākonis ir jāattīsta, pienācīgi ievērojot pamattiesības, 

kas noteiktas Pamattiesību hartā, jo īpaši tiesības uz datu aizsardzību, privātumu, brīvību 

un drošību, un tā attīstībā ir jāievēro integrētas privātuma aizsardzības un privātuma 

aizsardzības pēc noklusējuma principi, kā arī proporcionalitātes, nepieciešamības, datu 

apjoma samazināšanas un mērķa ierobežojuma principi; atzīst, ka papildu aizsardzības 

pasākumi, piemēram, pseidonimizācija, anonimizācija vai kriptogrāfija, tostarp šifrēšana, 

var samazināt riskus un veicināt attiecīgo datu subjektu aizsardzību gadījumos, kad 

personas datus izmanto lielo datu lietojumprogrammās vai mākoņdatošanā; atgādina, ka 

anonimizācija ir neatgriezenisks process, un aicina Komisiju izstrādāt pamatnostādnes par 

to, kā padarīt datus anonīmus; atkārtoti norāda, ka ir jānodrošina sensitīvu datu 

aizsardzība saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem; uzsver, ka iepriekš minētie principi 

un augsti kvalitātes, uzticamības un konfidencialitātes standarti ir vajadzīgi, lai 

nodrošinātu patērētāju uzticību šai Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvai; 

2. uzsver, ka atvērto standartu un bezmaksas atvērtā pirmkoda programmatūras izmantošana 

ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu vajadzīgo pārredzamību attiecībā uz to, kā faktiski tiek 

aizsargāti personas un citu veidu sensitīvie dati; 

3. uzskata, ka pašreizējie ES datu aizsardzības tiesību akti, jo īpaši Vispārīgā datu 

aizsardzības regula (Regula (ES) Nr. 2016/679 (GDPR))1 un Tiesībaizsardzības direktīva 

datu aizsardzības jomā (Direktīva (ES) Nr. 2016/680)2 paredz stingrus aizsardzības 

pasākumus, kā aizsargāt personas datus, tostarp tos, kas savākti, apkopoti un 

pseidonimizēti zinātniskās izpētes nolūkos, un sensitīvus datus, kas saistīti ar veselību, kā 

arī īpašus nosacījumus attiecībā uz to publicēšanu un atklāšanu, datu subjektu tiesības 

iebilst pret datu turpmāku apstrādi un noteikumus par tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi 

saistībā ar kriminālizmeklēšanu; aicina Komisiju ņemt minētos pasākumus vērā, attīstot 

Eiropas atvērto zinātnes mākoni un īstenojot noteikumus, ar ko reglamentē tajā uzglabāto 

datu pieejamību; atzīst, ka saskaņota pieeja, īstenojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu, 

tostarp pamatnostādnes, atbilstības nodrošināšanas instrumentu kopumus un izpratnes 

veidošanas kampaņas iedzīvotājiem, pētniekiem un uzņēmumiem, ir ļoti būtiska, jo īpaši 

Eiropas atvērtā zinātnes mākoņa attīstībai un sadarbības veicināšanai pētniecības jomā, 

tostarp izmantojot augstas veiktspējas skaitļošanu; 

4. uzskata, ka datu brīva aprite sekmē digitālo ekonomiku un zinātnes un pētniecības 

                                                 
1 OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp. 
2 OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.  
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attīstību; uzsver, ka Komisijas iniciatīvai par datu brīvu apriti būtu jānodrošina, ka augošā 

Eiropas mākoņdatošanas nozare izvirzās pasaules inovāciju sacensības priekšplānā, 

tostarp ar zinātni un jauninājumiem saistītos nolūkos; atgādina, ka, veicot jebkādu 

personas datu pārsūtīšanu mākoņdatošanas infrastruktūrām vai citiem saņēmējiem, kas 

atrodas ārpus Savienības, būtu jāievēro Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzētie 

noteikumi attiecībā uz datu pārsūtīšanu un ka Komisijas iniciatīvai par datu brīvu apriti ir 

jāatbilst šiem noteikumiem; uzsver, ka iniciatīvas mērķis ir arī samazināt ierobežojumus 

attiecībā uz to, kur uzņēmumiem jāizvieto infrastruktūra vai jāuzglabā dati, jo šādi 

ierobežojumi varētu kavēt Eiropas ekonomikas attīstību un zinātnieku iespējas gūt 

maksimālu labumu no uz datiem balstītas zinātnes, vienlaikus saglabājot ierobežojumus 

saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, lai novērstu iespējamus turpmākus 

pārkāpumus saistībā ar Eiropas atvērto zinātnes mākoni; 

5. uzsver, ka zinātniekiem ir vajadzīga droša un jaudīga atvērtā pirmkoda infrastruktūra, lai 

veicinātu pētniecību un novērstu iespējamus drošības pārkāpumus, kiberuzbrukumus vai 

personas datu ļaunprātīgu izmantošanu, jo īpaši lielu datu apjomu vākšanā, uzglabāšanā 

un apstrādē; aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt un stimulēt nepieciešamās 

tehnoloģijas, tostarp šifrēšanas tehnoloģiju, attīstību, ņemot vērā integrētās drošības 

pieeju; atbalsta Komisijas centienus sekmēt sadarbību starp publiskajām iestādēm, Eiropas 

rūpniecību, tostarp MVU un jaunizveidotiem uzņēmumiem, pētniekiem un 

akadēmiskajām aprindām lielo datu un kiberdrošības jomā, sākot no agrīniem pētniecības 

un inovācijas procesa posmiem, lai varētu izveidot novatoriskus un uzticamus Eiropas 

līmeņa risinājumus un tirgus iespējas, vienlaikus nodrošinot atbilstīgu drošības līmeni; 

6. mudina Komisiju nodrošināt tādu visdrošāko šifrēšanas sistēmu vērienīgu un būtisku 

attīstību, kuras nevar apdraudēt pat personas no naidīgām ārvalstīm un kuras vajadzības 

gadījumā aizsargās ES zinātniskās kopienas darbu; 

7. pauž stingru pārliecību, ka Savienībai vajadzētu būt līderei personas datu, tostarp sensitīvu 

datu, drošības un aizsardzības jomā un būtu jāatbalsta augsts datu aizsardzības un datu 

drošības līmenis visā pasaulē; uzskata, ka ES datu aizsardzības regulējums kopā ar 

visaptverošu kiberdrošības stratēģiju, kas nodrošinās uzticamas datu infrastruktūras, kuras 

ir aizsargātas pret datu zudumu, ielaušanos vai uzbrukumiem, varētu veidot Eiropas 

uzņēmumu konkurences priekšrocības privātuma jomā; mudina Komisiju nodrošināt, lai 

Eiropas atvērtās zinātnes mākonis saglabātu zinātniskās izpētes neatkarību un 

objektivitāti, kā arī aizsargātu Savienības zinātniskās kopienas darbu. 
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