
AD\937059LT.doc PE504.198v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2013/2063(INI)

4.6.2013

NUOMONĖ
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl debesijos kompiuterijos galimybių naudojimo Europoje
(2013/2063(INI))

Nuomonės referentė: Sabine Verheyen



PE504.198v02-00 2/8 AD\937059LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\937059LT.doc 3/8 PE504.198v02-00

LT

PASIŪLYMAI

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

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB1,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 99/44/EB dėl vartojimo prekių 
pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų2,

– atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo3,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje4,

– atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 
aspektų suderinimo5,

A. kadangi bendroji skaitmeninė rinka yra vienas iš svarbiausių veiksnių siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, stipriai paskatinant Bendrosios rinkos akto tikslų įgyvendinimą ir 
reaguojant į ekonominės ir finansinės krizės poveikį ES;

B. kadangi visos ES aprūpinimas plačiajuosčiu ryšiu, visuotinė ir vienoda visų piliečių 
prieiga prie interneto paslaugų ir tinklo neutralumo užtikrinimas yra būtinos Europos 
debesijos sistemos raidos sąlygos;

C. kadangi Europos infrastruktūros tinklų priemonė yra viena iš plačiajuosčio ryšio (tinklo) 
naudojimo Europoje didinimo priemonių; 

D. kadangi debesijos technologija yra naudinga taupant lėšas, kuriant naujas darbo vietas ir 
atveriant naujas verslo galimybes, užtikrinant lankstumą (suderinant duomenų saugojimo 
pajėgumus ir poreikius) bei judumą (darbuotojų, įmonių ir piliečių), didinant 
konkurencingumą pasitelkiant potencialią masto ekonomiką ir išnaudojant naujų paslaugų 
inovacijų potencialą, galiausiai duodantį ekonominės naudos, ypač MVĮ (mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms);

E. kadangi debesijos kompiuterija turėtų skatinti MVĮ integraciją, nes mažinamos patekimo į 
                                               
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 64.
2 OL L 171, 1999 7 7, p. 12.
3 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
4 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
5 OL L 167, 2001 6 22, p. 10.
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rinką kliūtys (pvz., mažinamos IT infrastruktūros sąnaudos);

F. kadangi Europos debesijos sistemai būtina užtikrinti Europos duomenų apsaugos teisinių 
standartų taikymą;

G. kadangi debesijos kompiuterijos plėtra turėtų padėti skatinti kūrybingumą tiek teisių 
turėtojų, tiek naudotojų naudai; kadangi, be to, vykdant šį procesą turėtų būti išvengta 
bendrosios rinkos iškraipymų, o vartotojų ir verslo pasitikėjimas debesijos kompiuterija 
turėtų būti paskatintas;

1. pripažįsta, kad debesijos kompiuterija turi didelį ekonominį, socialinį ir kultūrinį 
potencialą, ir palankiai vertina Komisijos iniciatyvą pradėti įgyvendinti visapusišką 
debesijos strategiją, taip sprendžiant susijusius teisinius klausimus;

2. pabrėžia, kad prieiga prie duomenų, esančių bet kokiame prie interneto prijungtame 
prietaise, suteikia ypač dideles galimybes;

3. pabrėžia, kad ilgalaikiai strateginiai debesijos kompiuterijos aspektai turėtų būti 
visapusiškai pripažinti ir jie turėtų būti remiami kaip galimybė atgaivinti Europos 
ekonomiką (pvz., integruojant mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, debesijos 
technologiją naudojant pramonėje);

4. vis dėlto pabrėžia, kad reikia spręsti su debesijos kompiuterija susijusias problemas, 
padedant įmonėms rasti, pasirinkti ir praktiškai įgyvendinti debesijos sprendimus, kurie 
būtų pritaikyti jų poreikiams, ir remiant prieigos prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio 
interneto plėtrą;

5. pabrėžia, kad baimė, jog naudotojas praras savo duomenų kontrolę ir duomenų perkėlimas 
į išorę sukurs priklausomybę nuo išorės paslaugų teikėjų gali sumažinti naudotojų 
pasitikėjimą debesijos kompiuterija; dėl to pabrėžia, kad turi būti kruopščiai užtikrinama 
duomenų apsauga, kad būtų sukurtas ir išsaugotas viešųjų ir privačių naudotojų 
pasitikėjimas debesijos kompiuterija; 

6. ypač pabrėžia poreikį užtikrinti deramą neskelbtinų duomenų, pvz., susijusių su sveikata, 
apsaugą;

7. mano, kad duomenų perkeliamumo, nepažeidimo, konfidencialumo, prieinamumo bei 
grąžinimo ir paslaugų, platformų bei infrastruktūros sąveikos užtikrinimas yra didelis 
iššūkis, nes visa tai yra labai svarbu siekiant skatinti inovacijas ir konkurenciją; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad debesijos paslaugų teikėjai nesusaistytų naudotojų su savo 
teikiamomis paslaugomis ir kad naudotojai galėtų visiškai kontroliuoti savo duomenis ir 
pateikę prašymą galėtų nedelsiant nemokamai ir neprarasdami duomenų pereiti pas kitus 
paslaugų teikėjus; mano, kad šių iššūkių sprendimas yra būtinas siekiant sukurti vartotojų, 
verslo ir viešojo sektoriaus pasitikėjimą debesijos kompiuterija grindžiamomis 
paslaugomis ir pasinaudoti visomis jų teikiamomis galimybėmis;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad ES turi pasinaudoti tuo, jog ši technologija yra santykinai 
ankstyvame raidos etape, ir dėti pastangas ją vystant, kad būtų galima pasinaudoti masto 
ekonomija, kurią ši technologija, kaip tikimasi, sukurs, ir taip atgaivinti ekonomiką, ypač 
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IRT sektoriuje;

9. pabrėžia debesijos kompiuterijos svarbą MVĮ, ypač įsisteigusioms ekonominių sunkumų 
patiriančiose šalyse arba nuošaliose ar atokiausiose vietovėse, nes tai yra priemonė MVĮ 
izoliuotumui panaikinti ir konkurencingumui didinti, taip pat pabrėžia jos svarbą viešosios 
valdžios institucijoms, kurioms debesijos kompiuterija sudaro galimybes padidinti 
teikiamų paslaugų efektyvumą bei lankstumą ir sumažinti sąnaudas bei administracinę 
naštą;

10. apgailestauja, kad debesijos kompiuterijos srityje dėl skirtingų teisinių nuostatų bendroji 
skaitmeninė rinka yra susiskaidžiusi, o sandorių išlaidos debesijos kompiuterijos paslaugų 
teikėjams ir naudotojams – didelės;

11. todėl ragina Komisiją pasiūlyti teisinių priemonių skaidrumo reikalavimų srityje ir užkirsti 
kelią piktnaudžiavimo ir nesąžiningai praktikai; be to, ragina Komisiją ir valstybes narės 
užtikrinti, kad visoje ES vartotojų acquis debesijos kompiuterijos paslaugoms būtų 
taikomas visapusiškai ir vienodai;

12. palankiai vertina Komisijos veiksmus kuriant visoje ES taikytinas standartines sutarties 
sąlygas, kai atsižvelgiama į nacionalines rekomendacijas ir geriausios praktikos 
pavyzdžius, nes didelis paslaugų saugumas ir debesijos paslaugų naudotojų ir teikėjų 
teisinis tikrumas yra svarbūs siekiant toliau stiprinti debesijos kompiuterijos paslaugų 
raidą; vis dėlto mano, kad tai neturėtų kliudyti rinkai plėtoti debesijos paslaugas 
reaguojant į vartotojų, verslo ar valdžios institucijų poreikius;

13. apgailestauja dėl valstybių narių pasiūlymo būsimoje daugiametėje finansinėje 
programoje (DFP) 8,2 mlrd. eurų sumažinti asignavimus Europos infrastruktūros tinklų 
priemonei;

14. ragina Komisiją užtikrinti technologinio nešališkumo politiką, kurią palaikytų atviri ir 
sąveikūs standartai, kad būtų maksimaliai padidinta konkurencija ir vartotojų pasirinkimo 
galimybės;

15. palankiai vertina Komisijos ketinimą sukurti visos ES mastu taikomą sertifikavimo 
sistemą, kurioje būtų numatytos paskatos debesijos kompiuterijos paslaugų kūrėjams ir 
teikėjams už investavimą į geresnę privatumo apsaugą; 

16. pabrėžia, kad naudotojai nebūtinai žino, kad jų naudojamos paslaugos priklauso nuo 
debesijos kompiuterijos; todėl primygtinai ragina geriau informuoti naudotojus apie jų 
duomenų tvarkymą, ypač apie tai, kas, kur ir kaip tvarko jų duomenis;

17. pabrėžia tai, kad viešasis sektorius atlieka pagrindinį vaidmenį plėtojant debesijos 
kompiuteriją; palankiai vertina tai, kad įsteigta Europos debesijos partnerystė, taip pat po 
pirmojo jos valdančiosios tarybos posėdžio priimtas išvadas; pabrėžia, kad reikia parengti 
visos ES ir nacionalines rekomendacijas ir numatyti geriausią praktiką, susijusią su 
viešųjų IT paslaugų pavertimu nuotolinės kompiuterijos paslaugomis, kartu užtikrinant 
labai didelį informuotumą saugumo klausimais, ypač susijusiais su asmens duomenimis; 

18. ragina Komisiją priimti standartines sutartines nuostatas arba privalomas bendrovių 
taisykles ir taip užtikrinti, kad perduodant bet kokius ES debesijos naudotojų asmens 
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duomenis trečiosioms šalims būtų vadovaujamasi griežtomis apsaugos užtikrinimo 
priemonėmis ir sąlygomis, laikantis ES duomenų apsaugos teisės aktų;

19. ragina Komisiją įvertinti, ar tikslinga persvarstyti ES ir JAV saugumo garantijų susitarimą 
(angl. Safe Harbour Agreement), siekiant pritaikyti jį prie technologijų pokyčių, ypač su 
debesijos kompiuterija susijusiais aspektais;

20. pabrėžia, kad teikiant ir naudojant debesijos kompiuterijos paslaugas kyla klausimas dėl 
taikytinos teisės ir dėl visų suinteresuotųjų subjektų atsakomybės už ES duomenų 
apsaugos teisės aktų įgyvendinimą, ypač susijusį su ES naudotojų duomenimis, kuriuos 
naudodamos debesijos kompiuterijos technologijas saugo trečiųjų šalių įmonės; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad visada, kai ES gyventojo asmens 
duomenys perduodami trečiojoje šalyje įsteigtam debesijos paslaugų teikėjui ir kai jis juos 
tvarko, tai būtų atliekama vadovaujantis ES duomenų apsaugos teisės aktais; be to, ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad ES gyvenantys debesijos paslaugų naudotojai 
būtų informuojami, kai šių paslaugų teikėjai perduoda jų duomenis trečiųjų šalių 
teisėsaugos institucijoms; ypač pabrėžia savo susirūpinimą dėl būsimų prekybos 
susitarimų, apimančių duomenų apsaugą, dėl interneto paslaugų tiekėjų atsakomybės;

21. ragina Komisiją ir valstybes nares supaprastinti teisėtą tarpvalstybinę prieigą prie 
debesijos išteklių turinio ir paslaugų ir apsvarstyti galimybę nustatyti lankstesnes 
licencijavimo sistemas; siūlo Komisijai, vykdant su autorių teisėmis susijusių teisės aktų 
persvarstymą, priimti konkrečius pasiūlymus, kuriais būtų siekiama užtikrinti, kad 
būsimas taikytinas režimas skatintų debesijos kompiuterijos ir inovacijų platinimą ir 
sklaidą; 

22. ragina Komisiją užtikrinti, kad komerciniai telekomunikacijų operatorių ir debesijos 
paslaugų teikėjų susitarimai visiškai atitiktų ES konkurencijos teisę ir sudarytų galimybes 
vartotojams turėti visapusišką prieigą prie bet kokių debesijos paslaugų naudojantis bet 
kokio telekomunikacijų operatoriaus teikiama prieiga prie interneto;

23. atkreipia Komisijos dėmesį į didelę strateginę duomenų centrų (buvimo) vietos reikšmę ir 
galimą tokios ne ES teritorijoje esančios vietos poveikį, ypač susijusį su neskelbtinų arba 
viešųjų institucijų duomenų saugojimu;

24. ragina Komisiją ir valstybes nares debesijos kompiuteriją paversti mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros programų prioritetu ir skatinti jos naudojimą tiek viešojo 
administravimo sektoriuje kaip inovacinį e. valdžios sprendimą siekiant naudos 
piliečiams, tiek privačiajame sektoriuje kaip inovacinę verslo vystymo priemonę; 

25. ragina Komisiją reguliariai konsultuotis su vartotojų organizacijomis bei verslu ir deramai 
atsižvelgti į jų nuomonę, ypač debesijos kompiuterijos paslaugų sutartinių standartų 
nustatymo klausimu, taip pat reguliariai teikti ataskaitas Europos Parlamentui apie 
ekspertų grupės diskusijas ir išvadas;

26. ragina Komisiją ir valstybes nares visų pirma informaciją apie debesijos kompiuterijos 
teikiamas ekonomines galimybes teikti MVĮ;

27. ragina Komisiją pasiūlyti priemones dėl autorių teisių mokesčių, kuriais skatinamos 
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inovacijos ir kūrybingumas tiek teisių turėtojų, tiek naudotojų naudai, ir kuriais 
užtikrinama, kad skaitmeninis turinys, kuriam taikomos paslaugų teikėjo ir teisių turėtojo 
licencijos sutartys ir kurį teisėtai įsigijo privatūs asmenys ar įmonės (tinkamai 
atsižvelgiant į visus apribojimus, susijusius su naudojimu verslo tikslais), nebūtų toliau 
apmokestinamas dėl to, kad paslaugų teikėjas jį į debesijos serverius arba jį juose saugo, 
jei teisių turėtojams buvo iš tikrųjų atlyginta;

28. atkreipia dėmesį į techninę problemą – tvarkant duomenis konkrečioje šalyje esančiuose 
debesijos serveriuose, tos šalies valdžios institucijos, įskaitant saugumo tarnybas, turi 
prieigą prie duomenų; pažymi, kad tai turi pasekmių, susijusių su pramoniniu šnipinėjimu; 
prašo Komisijos atsižvelgti į tai teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas dėl debesijos 
kompiuterijos paslaugų;

29. ragina Komisiją vykdant savo ekspertų grupių diskusijas numatyti, kad debesijos paslaugų 
teikėjai privalėtų į sutartis įtraukti tam tikras pagrindines nuostatas, kuriomis užtikrinama 
paslaugų kokybė, pvz., prievolė esant reikalui atnaujinti programinę ir aparatinę įrangą, 
nustatyti veiksmus, kurių imamasi praradus duomenis, laiką, kurio prireiktų problemai 
pašalinti, ir laikotarpį, per kurį debesijos paslaugų naudotojui paprašius šių paslaugų 
teikėjai galėtų pašalinti nepriimtiną turinį; 

30. ragina Komisiją ir valstybes nares priimti konkrečias priemones, taikomas siekiant naudoti 
ir skatinti debesijos kompiuteriją ir susijusias su atvira prieiga bei atvirais švietimo 
ištekliais;

31. ragina Komisiją ištirti ir nustatyti geriausius atskirų valstybių narių praktikos pavyzdžius, 
susijusius su galimybe sutaupyti viešųjų lėšų viešajame sektoriuje naudojant debesijos 
kompiuteriją, ypač taikant naujus viešųjų pirkimų modelius. 
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